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O prefeito Raul Girio esteve, 
no dia 27, com o governador 
Geraldo Alckmin em Pontal. 
O objetivo da visita do gover-

Prefeito Raul Girio esteve em Pontal durante visita do governador Geraldo Alckmin
Jonas de Gallileu

nador foi dar início às obras de 
duplicação da rodovia de acesso 
Maurilio Biagi (SPA -343/322), 
um investimento de 29,2 mi-

lhões.
A obra também receberá pa-

vimentação dos acostamentos e 
readequação da rotatória e bene-

fi ciará mais de 154 mil habitan-
tes, entre as cidades de Pontal e 
Sertãozinho.

Raul Girio aproveitou a opor-

tunidade para reavivar contatos 
políticos e encontrar amigos, 
como o deputado estadual Wel-
son Gasparini e o secretário es-

tadual de logística e transporte, 
Duarte Nogueira. O prefeito tem 
marcado presença no cenário po-
lítico da região.

A professora Maria Gorete 
Danzi de Almeida, cujos projetos 
ambientais já lhe renderam pre-
miação nacional, usou e abusou 
de criatividade para dirigir uma 
peça teatral na Praça 9 de Julho, 
no último sábado, com alunos 
dos 6º, 7º e 8º anos da EMEB 
Paulo Freire. Apoiada pela dire-
ção da escola e contando com a 
parceria do professor Helder La-
cerda, Gorete montou a peça, que 
alertou de maneira lúdica, porém 
séria, sobre os riscos da prolife-
ração do mosquito Aedes Aegyp-
ty, transmissor da dengue.

Contando com o suporte do 
Departamento de Cultura e com a 
presença dos secretários munici-
pais de Saúde, Renata Assirati, e 
de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, César Ésper, o espetáculo 
mostrou a importância da união 

EMEB Paulo Freire mostra sua criatividade na luta contra a dengue
de ações no sentido de combater 
a dengue. “A dengue não é um 
problema de uma só pessoa, de 
um bairro ou da administração. 
É um problema de todos, de cada 
um de nós”, destacou a professo-
ra, lembrando que o combate ao 
mosquito é urgente e apenas com 
a eliminação dos focos é que a 
cidade poderá se livrar do risco 
da doença.

Após o belíssimo solo do Hino 
Nacional, cantado pela aluna Le-
tícia Cristina Cabral Santos de 
Almeida, Gorete lembrou: “Um 
fi lho seu não foge à luta e nos-
sa luta hoje é contra o mosquito 
da dengue”. A vice-diretora da 
EMEB Paulo Freire, Rosângela 
Amaral, concordou e aplaudiu a 
participação dos alunos em uma 
luta que é de todos.

O prefeito Raul Girio partici-
pou, na EMEF Tereza Noronha 
de Carvalho, em Córrego Rico, 
de uma aula muito especial, fru-
to da parceria da Prefeitura de 
Jaboticabal com a Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veteriná-
rias (FCAV) / Unesp Jabotica-
bal. Trata-se do projeto “Anato-

 “Anatomia e qualidade de vida” 
dinamiza o ensino em escolas 

mia e qualidade de vida”, que 
prevê aulas dinâmicas ministra-
das pelo Departamento de Mor-
fologia e Fisiologia Animal da 
Unesp, para duas escolas muni-
cipais: a Tereza de Noronha e a 
EMEB Paulo Freire.

Acompanhado pelo secretário 
municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, Cesar Esper, e 
pelo chefe de Gabinete da Secel, 
Paulo Henrique Francisquini, o 
prefeito conversou com o diretor 
da escola, Carlos Roberto Ra-
bello, e teve a confi rmação tanto 
da aceitação do projeto, como 
do sucesso que ele tem feito en-
tre os alunos. Estes, por sua vez, 

ouviram atentos as palavras do 
prefeito os incentivando a se de-
dicar a aprender, a buscar cada 
vez mais conhecimento e, con-
sequentemente, ir construindo 
um futuro melhor para si e para 
a sociedade.

A coordenadora do projeto, 
professora Lizandra Amoroso, 

da Unesp Jaboticabal, revelou 
que a parceria tem sido satisfa-
tória nos dois sentidos: para os 
alunos da rede municipal que 
recebem informações atuais, 
em uma aula dinâmica, com 
um laboratório montado na pró-
pria escola, e para os alunos da 
FCAV, que têm a oportunidade 

de se sociabilizar e aprender 
como dar aulas.

Segundo Lizandra, o projeto 
faz parte do Programa de Ex-
tensão (Proex) da Unesp e be-
nefi cia, a princípio, estas duas 
escolas, com aulas periódicas ao 
longo do ano.

Nas esferas do cotidiano, a 

mansidão da compreensão regada 

à caridade

Enquanto uns harmonizam, 

outros destróem a felicidade

Há os disciplinadores que amparam. 

E os desleixados que são divergentes 

em quaisquer ocasiões



Você já quis ter uma borracha especial 
para apagar algo que fez, que aconteceu, 
algo que doeu tão fundo ou teve conse-
quências tão graves que você daria tudo 
para voltar atrás e recomeçar?

Há muitos que dariam tudo na vida 
para recomeçar do zero, ter uma nova 
oportunidade para agir diferente, tomar 

EXPEDIENTE
Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487
Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida Gene-

ral Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito 
Impresso na Gráfi ca: 1ª PÁGINA - São Carlos/SP - Interpress Comunicações 

Editoriais Ltda. - CNP Nº 60.394.848/000l-74 - Avenida São Carlos Nº 1.799 -  
Telefone: (16) - 3373-7373 - Departamento Comercial GIAN -.

Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro, 

Taquaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Dumont, 
Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo responsabilidade de seus autores.

José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Recomeçar do zero 
outras decisões, fazer diferentes esco-
lhas. E eu sei que muita gente já reco-
meçou uma nova vida, já deu uma volta 
importante que fez com que os caminhos 
mudassem de direção e isso sempre é 
possível.

Mas não é possível recomeçar do 
zero. Recomeçar do zero não existe! Não 
existe fi ngir que não houve um passado 
e não estar ligado à ele de alguma for-
ma. Não existe zerar o coração, nem as 
emoções, mesmo se passássemos nosso 
tempo voltando os ponteiros do relógio.

A verdade é que se pudéssemos reco-
meçar do zero, numa amnésia existencial, 
cometeríamos erros novamente, chora-
ríamos de novo porque, não traríamos 
conosco essa carga de experiência que 
carregamos hoje, que às vezes até pesa, 
mas é nossa e isso não podemos negar e 
nem renunciar.

E é melhor assim: acreditar que tudo o 
que fi zemos valeu de alguma forma. Erra-
mos? Sim, e daí? Aquilo que reconhecer-

mos como erro não  faremos novamente 
e, cada vez que tropeçamos e aprendemos 
com isso, colocamos algo mais na nossa 
bagagem da vida.

Lamentar por algo que não se teve? 
Que perda de tempo! As lamentações 
pelo que não fi zemos não vai acrescentar 
nada na nossa vida. Precisamos viver de 
coisas concretas, do que realizamos, do 
que tivemos, mesmo se as perdemos.

Quem nos julga deveria julgar-se pri-
meiro.

Ninguém é de todo bom e de todo 
mal. Não existem pessoas melhores que 
as outras, apenas as que ainda querem 
aprender e as que já perderam a esperan-
ça. Quem não chora por fora, chora por 
dentro, a diferença é que nesse caso nin-
guém percebe.

É possível recomeçar a vida, com 
novas ambições, fazer do velho, o novo 
e com uma grande vantagem: dessa vez 
existirão os parâmetros de comparação, 
as chances serão maiores de tomar deci-

sões acertadas.
Então, acredite: tudo o que você viveu 

até agora valeu a pena porque é dessa vi-
vência que você tira seu aprendizado. Se 
você tem 30, 50 ou 80 anos, você pode 
fazer sua vida ser diferente ainda, você 
pode olhar o mundo com olhos novos.

Deus não condena ninguém. São as 
pessoas mesmas que se condenam quan-
do cruzam os braços, imobilizam as per-
nas e colocam uma venda nos olhos.

A vida continua, mesmo se muitos de-
sistem. E ela é muito mais rica para aque-
les que abrem os braços ao futuro, dão 
as mãos ao passado e recomeçam. Essas 
pessoas jamais se sentirão  sozinhas...

Lutar Sempre,  não  se  deter  diante 
dos  obstáculos,  eles  sempre vão  existir 
para  nos  desafi ar a seguir  em  frente, 
nada  é  impossível, porque  temos  a  for-
ça  da  Fé  em  Deus,  e  ele  nos  fortifi ca 
e  nos  impulsiona a  nunca  desistir... Seja  
um  guerreiro,  batalhe pelo  seus  ideais 
e  seja  um  vencedor, porque  você pode, 
e é  capaz,  acredite  sempre na  sua  ca-
pacidade e  boa  sorte a mim,  a você  e 
a todos nós!

Somos criadores de fontes negativas 
e lutamos para vencê-las. Às vezes nos 
rodeia um mundo anormal, um clima 
negativo, nos deixando sem ação, sem 
opção para vencermos e acharmos um  
caminho seguro. Mas tudo pode se mo-
difi car, criando recursos e meios para 
neutralizarmos as infl uencias negativas 
que querem nos dominar, nos levando 
ao caos. Temos que orar e vigiar. O for-
talecimento vindo de DEUS, o exemplo 
de JESUS, a fé, a prece, o recolhimento 
dentro da concentração, num pensamento 
trazendo a luz, o amor e a convicção de 
que somos eternos em espírito.                

SOMOS IDEALIZADORES, QUE 
VIVEMOS EM BUSCA DA FELICI-
DADE. SONHAMOS COM OS OLHOS  
DO CORAÇAO E A PROCURA DA 
LUZ DO AMOR. AS LEMBRANÇAS 
VOLTAM JUNTO DAS SAUDADES, 
QUE SOMAM VIVÊNCIAS  DE PO-
DERES, QUE  BRILHAM COM A 
FORÇA DA PAZ E DA FRATERNA 
VONTADE DE  SERMOS HOJE, ME-
LHORES QUE ONTEM.

É O MAIOR TESOURO QUE BRI-
LHA NA ETERNIDADE, ONDE CRIA-
MOS FORÇAS PARA VENCERMOS  
AS TREVAS E FAZERMOS NASCER 

A IGNORÂNCIA NOS LEVA  AO SOFRIMENTO
A LUZ. É O TEMPO. Tudo nasce para 
viver. Tudo desencarna para continuar 
vivendo, na vida fora da matéria. Temos 
que ser fortes para vencermos. As luzes 
se acendem, para iluminarem os cami-
nhos em direção do certo, do positivo, 
para que a vitórias surjam no contexto das 
realidades. Seguiremos ao lado da carida-
de como bandeira da salvação iluminada, 
pela beleza do amor, alicerçado pelo per-
dão, que nasce na esperança e se fortale-
ce na fé, como tributo de sonhos que se 
tornarão realidades. Somos trabalhadores 
na luta pela igualdade, de comportamento 
perante a família e a vida profana reple-
ta de ideais e compromissos assumidos, 
antes ou depois de  reencarnarmos. A 
reforma intima, é muito necessária para  
o aprimoramento das qualidades que são 
necessárias para  a EVOLUÇÃO, que é o 
crescimento espiritual.     

Tudo pode acontecer no decorrer das 
encarnações, mudanças se operam, trans-
formações são necessárias para o cresci-
mento espiritual, dependendo do esforço 
de cada um, principalmente o estudo, ad-
quirindo conhecimentos, abrindo novos  
meios de evolução. VIVEMOS  POR 
MUNDOS DIFERENTES. 

Tudo na vida passa por etapas, onde 
deparamos com um mundo desigual, os 
sonhos passam por atividades de espe-
ranças, que precisam ser realizados, para 
passarmos por momentos de felicidade. 
Seremos eternos trabalhadores em busca 
de felicidade, à custa de muito trabalho. 
O esforço e a dedicação gera modifi ca-
ções no modo de pensar e agir diante dos 
problemas que aparecem, com o decorrer 
dos tempos. 

As alterações se multiplicam nos re-
lacionamentos dentro da família, para  
prepararmos e enfrentarmos os proble-
mas que criamos, devido as diferenças de 
evolução.    

TEMOS QUE ACREDITAR EM 
DEUS COMO FONTE DE LUZ E DE 
AMOR, A ILUMINAR OS CAMINHOS 
QUE PERCORREMOS.

P/ PROFESSOR BENÊ

A efi cácia de clamar o Espírito Santo 

O Espírito Santo repousa sobre nós 
para fazer a mesma coisa que fez no co-
meço da criação

O Espírito do Senhor repousa sobre 
mim, porque o Senhor consagrou-me pela 
unção (Is 61,1a). Essa palavra “repousa” 
tem o mesmo signifi cado do termo “pai-
rar” que está em Gênesis: O Espírito de 
Deus pairava sobre o caos no começo da 

criação (Gn 1,2b). O Espírito Santo, ao 
pairar sobre o caos, fez dele um lugar de 
ordem e beleza. E a criação toda veio a 
partir disso. O pairar do Gênesis tem o 
mesmo sentido do repousar de Isaías.

O Espírito Santo repousa sobre nós 
para fazer a mesma coisa que fez lá no 
começo da criação. Tudo era um caos. 
Era tudo escuro, confuso. Então, Ele pou-
sou sobre essa confusão, sujeira e desor-
dem. E, pousando alí, transformou tudo. 
Pôs ordem em tudo. E da morte veio a 
vida. A criação surgiu dalí. Infelizmente, 
cada um de nós é como esse caos, pois 
existe um caos dentro de nós. Muitas ve-
zes, nós nem nos entendemos.

Tantas vezes, nossa vida se transfor-
ma em uma verdadeira desordem e, por 
causa disso, nossa cabeça não entende os 
nossos sentimentos e estes não entendem 
as coisas da nossa cabeça. Agimos pelos 
sentimentos e emoções e fazemos coisas 
erradas. Aí acontece o caos, porque so-
mos criaturas humanas, feitas de barro e 
ainda não se completou a nossa criação. 
Por isso a necessidade de clamarmos o 
Espírito Santo para que repouse sobre 
nós e coloque ordem em todas as coisas.

Seu irmão,

Está havendo uma reviravolta das Ci-
ências Políticas da Comunicação. A voz 
corrente, até há bem pouco, era a de que 
as Redes Sociais haviam desbancado os 
grandes Meios, anunciando uma derro-
cada fi nal de um Império que vem desde 
o Século 19: os donos de Jornais e Re-
vistas, redes de Rádio e  Televisão, con-
glomerados comunicacionais de massa 
estariam com os dias contados. Havia até 
motivo para grandes comemorações. As 
Redes Sociais, instrumento genuinamen-
te popular e democrático, instauravam 
uma nova democracia, aberta a todos 
indistintamente, para produzir notícias, 
fazer veicular o que é silenciado para dar  
- enfi m  -  a voz ao povo. 

Comemorações precipitadas, pois os 
grandes Meios deram a volta por cima. 
Isso fi cou claro na campanha da Revista 
VEJA contra a voz do eleitorado brasilei-
ro, no empenho da Rede Globo em levar 
pessoas às Ruas no dia 15 de Março pelo 
IMPEDIMENTO, na voz orquestrada e 
uníssona dos Jornais em campanha aber-
ta contra aquela que foi eleita pela sobe-
rania das urnas.

REFLEXÃO - ILUDIDOS  AMARELOS  NAS  RUAS  DO  BRASIL  
A estratégia dos grandes Meios de 

Comunicação não é estranha. Já havia 
acontecido em 1964. O que estranha é a 
inesperada adesão popular à ação antide-
mocrática desses grandes Jornais, Redes 
de TV e veículos informativos em geral, 
em defesa da “camisa amarela”. Até no-
vos “caras-pintadas” apareceram, como 
se a deposição de Collor de Mello, o 
grande blefe da política brasileira, tivesse 
a ver com a atuação da presidente Dilma.     

Todo esse movimento torna necessá-
ria uma revisão das teorias da comunica-
ção, especialmente as que mencionavam 
a tal da “agulha hipodérmica”, que os 
grandes Meios injetavam nas populações, 
fazendo-as aderir cegamente e em mas-
sa a políticas radicais e totalitárias. Essa 
teoria é de 1927 e foi proposta por Ha-
rold Lasswell (Harold Dwight Lasswell 
(Donnellson, Illinois, 13 de fevereiro de 
1902 — ?, 18 de dezembro de 1978) foi 
um cientista político e teórico da comu-
nicação estadunidense. É considerado um 
dos fundadores da psicologia política). O 
bombardeio de boatos, factoides, inver-
dades que circulavam na área, especial-
mente nos Estados pré-totalitários, assus-
tava a opinião pública mundial, temerosa 
da fragilidade das convicções políticas 
das classes populares da época.    

Junto a isso veio a teoria da “indústria 
cultural” em que se dizia que um imenso 
poder vindo dos grandes Meios impunha-
se violentamente às massas, fazendo-as 
não apenas aderir aos fascismos mas 
também às compras irracioais, aos valo-
res consumistas e à Ideologia de mercado 
implícita nas mensagens.

Tudo isso foi relativizado com o tem-
po. Passou-se a dizer que havia um exa-
gero nessas teorias, que a opinião pública 
não era assim tão volúvel. Os estudos 
culturais começaram a valorizar a leitu-
ra crítica das mensagens, a contracultura 

falava na inversão dos conteúdos que, en-
fi m, a população não era trouxa, não com-
prava gato por lebre, não se deixava levar.

Mas o caso brasileiro acabou demons-
trando que não é bem assim, que há situa-
ções em que isso não vale. Que há, de fato, 
um índice de aceitação cega às notícias, 
especialmente quando jogadas à massa de 
forma uníssona e orquestrada. A grande 
classe média “compra” essas versões com 
muita facilidade. Especialmente, se não há 
espaço para vozes contrárias. Os alemães 
chamavam a isso de GLEICHSCHAL-
TUNG: sintonia plena e absoluta de todos 
os Meios àquilo que era veiculado e que 
se impunha como verdadeiro. Volta a fun-
cionar a tal da ESPIRAL DO SILÊNCIO, 
de Elisabeth Noelle-Neuman (Elisabeth 
Noelle-Neumann foi uma cientista política 
alemã. Professora emérita da Universida-
de de Mainz, sua contribuição mais famo-
sa foi o modelo da espiral do silêncio, uma 
teoria sobre como a percepção da opinião 
pública pode infl uenciar no comportamen-
to de um indivíduo... Nasceu em 19 de 
dezembro de 1916, Berlim, Alemanha... E 
faleceu em  25 de março de 2010, Allens-
bach, Alemanha.), segudo a qual as pesso-
as de opinião contrária tendem a silenciar 
quando há uma voz majoritária cobrindo 
a todos.       

É uma situação muito particular e pe-
rigosa. O que aconteceu no Brasil não é 
diferente do que houve em outras épocas, 
em Regimes Totalitários. A sincronização 
de todos os Meios fechando o universo 
possível de reações faz com que as vozes 
contrárias se reprimam e expandam as 
vozes favoráveis, exatamente pelo efeito 
de pressão e chantagem sobre elas. Dizia 
Josef Goebbels : “O objetivo da Imprensa  
não é informar, transmitir fatos claros e 
objetivos, senão incitar, estimular, mover. 
Para nós, a Imprensa é propaganda com 

meios jornalísticos. Para nós, a Imprensa 
tem a tarefa de ganhar as amplas massas 
populares para o Nacional-Socialismo”, 
do livro A  LUTA  E SEUS  MEIOS, 
1934. Esses são os nossos Meios de Co-
municação atuais.      

A isso se soma o hábito da população 
assistir a um “Jornal Nacional” como se 
fosse a pregação dominical, de forma au-
tomática e religiosa. As denúncias contra 
a manipulação da Globo, da revista Veja, 
dos jornais impressos não são ouvidas. 
A população torna-se “disnóstica”: não 
ouve, não quer ouvir, simplesmente igno-
ra. Sequer ouve que não ouve.    

Outra variável desse quadro é a 
inesperada adesão das Redes Sociais à 
estratégia da mentira, do factoide e da 
desinformação, somando ao índice de in-
verdades circulantes. O que era um espa-
ço de oposição aos grandes Meios tornou-
se, possivelmente por força dessa mesma 
ação orquesrada, um braço avançado, a 
quinta coluna do golpismo no Brasil. O 
que prova que mesmo essas Redes, onde 
teoricamente deveriam circular contra-
informações, tornam-se hoje, diante de 
um massacre sistemático de versões ten-
denciosas, elas próprias caixas de reper-
cussão dos grandes Meios.

O Movimento de Rua de 15 de Março 
mostrou que quem manda no Brasil é a 
TV Globo. Foi uma demonstração de for-
ça e de capacidade de mobilização. Foi 
também  uma prova clara de que as pes-
soas são sim manipuláveis e se deixam 
levar quando a corrente se fecha e não 
sobra espaço para as vozes contrárias. 
Que entra em funcionamento o esquema 
do não ouço, não vejo, não falo, dos ILU-
DIDOS  brasileiros vestidos de amarelo.    

Refl exão sobre texto do Professor 
Titular da ECA-USP e Jornalista Ciro 
Marcondes.

Quem é que não conhece a historia da 
ovelha perdida? E quem já não se sentiu 
uma ovelha perdida nesta vida? Jesus 
contou essa parábola para os Fariseus e 
os Mestres da Lei, porque eles estavam 
criticando Jesus, dizendo: Este homem 
se mistura com gente de má fama e toma 
refeições com eles. Então Jesus disse: Se 

A OVELHA PERDIDA
algum de vocês tem cem ovelhas e perde 
uma, por acaso não vai procurá-la? As-
sim, deixa no campo as outras noventa 
e nove e vai procurar a ovelha perdida 
até achá-la. Quando a encontra, fi ca mui-
to contente e volta com ela nos ombros. 
Chegando à sua casa, chama os amigos 
e vizinhos e diz: “Alegre-se comigo por-
que achei a minha ovelha perdida. Pois 
eu lhes digo que assim também vai ha-
ver mais alegria no céu por um pecador 
que se arrepende dos seus pecados do que 
por noventa e nove pessoas boas que não 
precisam se arrepender”. (Lucas 15. 4-7). 
Eles não sabiam o que falar, fi caram mui-
to envergonhados. Jesus estava mostran-
do para eles, que aquelas pessoas eram 
como as ovelhas perdidas que não tem 
Pastor para guiá-las no caminho certo. O 
verdadeiro Pastor é aquele que dá a vida 
pelas suas ovelhas, Jesus é este Pastor, 
que deixou toda a sua gloria no céu, para 
vir a este mundo para nos salvar da per-
dição Eterna. Jesus, hoje está procurando 
cada ovelha que se desviou do caminho 

da verdade. Ele não descansa enquanto 
não encontrar todas as suas ovelhas per-
didas, que estão vivendo neste mundo 
longe do Senhor Deus. Jesus tem um pro-
fundo amor por cada uma delas. Ele quer 
ajuntá-las, como a galinha ajunta os seus 
pintinhos debaixo de suas asas. Jesus está 
disposto a resgatá-las e limpá-las de todo 
o pecado. Meu amigo (a) se você se sente 
como uma ovelha perdida e sem rumo na 
vida, para de sofrer. Faça como Zaqueu. 
Quando ele ouviu falar de Jesus, não pen-
sou duas vezes e foi procurá-lo para ver 
quem era realmente esse tal de Jesus que 
curava e perdoava todos os pecados. Só 
que ele não pode vê-lo por causa da gran-
de multidão que o cercava, e Zaqueu era 
de pequena estatura. Então Zaqueu subiu 
numa fi gueira brava para ver Jesus. E 
quando Jesus chegou àquele lugar, olhan-
do para cima, viu-o e disse lhe: Zaqueu, 
desce depressa, porque hoje me convém 
pousar em tua casa. E, apressando-se des-
ceu e recebeu-o com muita alegria no co-
ração e disse: Mestre, eu vou dar metade 

dos meus bens aos pobres. E, se roubei 
alguém, vou devolver quatro vezes mais. 
Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta 
casa, pois este homem era uma ovelha 
perdida e Eu o encontrei; agora no céu os 
anjos de Deus estão fazendo uma grande 
festa, igual o homem, quando entrou a 
sua ovelha perdida. ( Lucas 19.1aos 9). 
O que você está esperando? Para receber 
Jesus como o seu Senhor e Salvador da 
sua vida? Chega de esperar! Você quer 
ser transformado numa nova pessoa? As-
sim como Zaqueu foi transformado? Se 
você quer, então não perca mais tempo, 
hoje é o dia e esta é a hora. Você era uma 
das ovelhas perdidas, mas agora Jesus te 
encontrou “Louvado seja Deus” por você 
ter tomado a decisão certa. Que o Espíri-
to Santo de Deus, lhe ajude nessa nova 
caminhada com Cristo Jesus. Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. catedral-
dopovodedeus@hotmail.com         face-
book catedral_dopovodedeus@hotmail.
com 

A expectativa de vida plena e longe-
vidade com saúde desejada diariamente 
por qualquer pessoa, está registrada na 
expressão “luta pela vida”, mas sofri-
mentos, doenças, fome, vícios, vio-
lência, acidentes são registrados nas 
notícias diárias. Seria possível alcançar 
longevidade – vida plena? As ciências 
da saúde e da medicina, políticas con-
cretas de prevenção de doenças, recursos 
da “vida plena” são os caminhos divul-
gados. Entretanto há várias curvas que 
podem provocar desvios diversos por 
manipulações humanas. O termo “saú-
de” (da palavra latina “salus” foi rever-
tido em “salvação”). Já antes de CRIS-
TO existia o vocábulo grego “SOTER” 
equivalente à palavra “médico”, poste-
riormente traduzido por “salvador”.

Devemos entender que “saúde” sig-
nifi ca “bem estar” físico, psíquico, social 

VIDA PLENA – UM ANSEIO HUMANO

e não apenas “ausência de doença”, mas 
“promoção da vida” em sua integridade 
plena consequente liberação dos males. 
Acontece, porém que os agiotas da falsa 
religiosidade difundiram doença como 
consequência do pecado. Saúde equi-
vale ao vocábulo hebraico “SHALOM” 
que signifi ca situação de paz, integri-
dade, plenitude de vida. Enquanto “do-
ença” continha o signifi cado de castigo 
divino imposto vindicatóriamente por 
causa dos pecados pessoais ou dos an-
cestrais; “terrível herança”, que redun-
dava em castigo divino pausado pelo 
pecado. Daí a necessidade de “mágicas 
exorcistas”, enriquecendo religiões. 
Isso equivale a uma colonização da ig-
norância, geradora da má administração 
pública da saúde. Faz-se mister, então, 
recorrer às pesquisas científi cas sérias 
para entender as doenças e encontrar 
caminhos de reação contra elas, por 
exemplo: verifi car e analisar as causas 
físicas/psíquicas/sociais para encon-
trar os caminhos da cura. É importante 
confi ar no esforço biomédico/empírico 
para estudo das patologias e dos sis-
temas para encontrar os caminhos da 
cura. Entretanto se foge do plano divi-
no “CRESCEI E MULTIPLICAI-VOS” 
que se fundamenta no uso da razão, da 
honestidade, do amor ao próximo, no 
uso honesto dos recursos naturais dis-
pensados pelo AUTOR DA VIDA?

Mais do que nunca se faz necessário 
desacreditar das forças mágicas mila-
greiras que enchem os cofres dos falsos 
profetas e engordam as contas bancárias 
de entidades e mercenários da saúde.

Nesta semana trabalho sediado em 
Ribeirão Preto (SP), cidade onde se re-
aliza a 22ª Feira Internacional de Tec-
nologia Agrícola em Ação, a Agrishow 
2015. Entre 27 de abril e 1º de maio, 
o gabinete da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Estado de São 
Paulo (SAA) se transfere para sede 
do evento: a maior feira do gênero da 
América Latina e uma das três maiores 
do mundo.

Como em outros anos, a Agrishow 
é acolhida no Polo Regional de De-
senvolvimento Tecnológico dos Agro-
negócios do Centro-Leste/Centro de 
Cana, uma área de 440 mil m² da SAA 
que se transforma na maior vitrine do 
agronegócio paulista por reunir tecno-
logias de ponta e novidades recentes 
que suportam e impulsionam o setor 
agropecuário brasileiro. Com 821 ha, 
o Polo funciona durante todo o ano 
como um centro de pesquisa voltado à 
cana-de açúcar, pecuária de leite, siste-
mas de plantio direto e forrageiras.

A realização da feira, na época do 

Trabalhando na Agrishow
ano em que os agricultores estão ter-
minando de colher a safra anterior e se 
preparam para a próxima, é o momento 
ideal para decidir sobre investimentos 
em novas máquinas, implementos e in-
sumos. É a oportunidade de conhecer 
os avanços e os resultados de pesquisas 
agrícolas e metodologias de produção.

Mas é também o tempo dos pro-
dutores consolidarem o conhecimento 
sobre as políticas públicas sob as quais 
produzirão. Neste ano, sob a certeza 
incômoda da elevação da taxa de juros 
dos fi nanciamentos e muitas dúvidas 
quanto ao montante e à execução do 
crédito agrícola, por parte do gover-
no federal. Apreensivos sobre o que o 
governo federal anunciará de verdade 
para o plano de safra e céticos quanto 
as sempre vagas promessas de presti-
giar o setor que mais tem sustentado a 
economia brasileira.

Formulada pelas principais entida-
des ligadas ao agronegócio brasileiro, 
como Abag – Associação Brasileira do 
Agronegócio, Abimaq – Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos, Anda – Associação Na-
cional para Difusão de Adubos, Faesp 
– Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo e SRB - Socie-
dade Rural Brasileira, a Agrishow é um 
termômetro da agricultura brasileira. A 
única feira que tem presença garantida 
de pequenos, médios e grandes fabri-
cantes e produtores rurais de todos os 
portes.

A expectativa inicial era de que a 
Agrishow 2015 recebesse represen-
tantes de 800 marcas, mais de 160 mil 
visitantes e concretizasse negócios 
de ao menos R$ 2,7 bilhões até 1º de 
maio. Na primeira edição da feira, em 
1994, participaram cerca de 80 empre-

sas expositoras e um público de 17 mil 
visitantes. Um ano depois, o número de 
visitantes já se aproximava de 60 mil 
pessoas. O crescimento persistente da 
Agrishow indica um caminho futuro 
promissor para as atividades dos agri-
cultores e da agricultura. 

Mais uma vez reunidos na 
Agrishow lembramos como a agricul-
tura continua sendo a grande fi adora 
da estabilidade e do desenvolvimento 
brasileiros. E mais uma vez chamamos 
a atenção para o ainda inexplorado po-
tencial do País. Temos no Brasil e em 
São Paulo áreas mais do que sufi cien-
tes para seguirmos no bom caminho 
estratégico de fortalecer nossa agricul-
tura desde que o governo – em todos os 
níveis – se proponha a fazer a lição de 
casa que se expressa, por exemplo, em 
planos plurianuais de safras, em siste-
mas consolidados de defesa agropecu-
ária, fortalecimento das cooperativas 
rurais, do seguro e do crédito agrícolas, 
da pesquisa e da inovação. Enfi m, no 
estabelecimento de políticas públicas 
integradas em todas as áreas.

São Paulo abriga uma intensa e di-
versifi cada atividade agropecuária. Por 
isso os desafi os da gestão pública re-
lativos aos tratos da terra renovam-se 
diariamente. A cada ano apresentamos 
na feira nossos propósitos e nossas 
propostas. Neste ano, por exemplo, o 
governador Geraldo Alckmin divulgou 
novos investimentos para agricultura 
paulista. No Programa Pró-Trator se-
rão liberados R$ 85 milhões para no-
vos fi nanciamentos que somam, desde 
seu início (2009), R$ 585 milhões. O 
prazo de fi nanciamento será aumenta-
do para até oito anos.

No Programa Pró-Implemento se-
rão liberados mais R$ 35 milhões (R$ 

135 milhões. Desde o início, em 2012).  
E mais R$ 25 milhões serão destinados 
para a subvenção do prêmio de seguro 
rural, totalizando desde 2003, R$ 164 
milhões. Esses recursos são concreti-
zados por meio do Feap (Fundo de Ex-
pansão do Agronegócio Paulista). Para 
as 29 linhas de custeio e investimento, 
estão liberados R$ 50 milhões, e para 
as modalidades de Contrato de Opção 
e Projeto Integra SP, que subvenciona 
a correção de grandes erosões, ambas 
não reembolsáveis, são mais R$ 12 
milhões.

São Paulo é o único estado que ofe-
rece aos seus produtores rurais linhas 
de fi nanciamento de tratores e imple-
mentos com juros zero. Por meio da se-
cretaria, São Paulo também está apre-
sentando novos cultivares de algodão, 
milho, milho pipoca e sorgo e lançando 
a primeira etapa da Campanha de Vaci-
nação contra a febre aftosa.

Esta é boa hora de lembrar que a 
agricultura foi sempre uma área estra-
tégica para o País e uma das opções 
genuínas de apropriação do nosso terri-
tório e geração de riquezas embora te-
nhamos desperdiçado oportunidades e 
tratado dos nossos recursos naturais de 
maneira leviana: talvez pela “natureza 
urbana” com que foi moldada a cabeça 
do brasileiro a partir da segunda meta-
de do século passado.

A Agrishow sempre tem antecipa-
do a face moderna da atividade agro-
pecuária. É ocasião especial de fazer 
convergir as propostas para um projeto 
nacional de apropriação produtiva, res-
peitosa ao meio ambiente, consoante 
às funções constitucionais da proprie-
dade, adequada e sustentável das nos-
sas terras sem o qual os brasileiros não 
sobreviverão de maneira digna. 

Arnaldo Jardim é Engenheiro Civil 
e Secretário de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo
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Quando foi proposto esse quadro 
junto eu pensei: “Putz, e agora? Sobre o 
que jogo vou escrever?”. Pensei na fi nal 
de 2002, pois já estava acompanhando o 
futebol naquela época, pensei também no 
Brasil x França de 2006, e quase fechei 
com Uruguai x Gana de 2010, mas me 
lembrei de já ter lido (e muito) sobre o fa-
moso Brasil x Itália de 1982, daí comecei 
a estudar mais, e hoje resolvi falar dele.

Por termos grandes jogadores do fute-
bol mundial como Zico, Sócrates, Junior, 
Falcão e o eterno mestre Telê Santana co-
mandando esses craques, deu não só aos 
brasileiros como ao resto do mundo, a 
sensação de que éramos melhores que to-
das as outras seleções, mas como estamos 
falando de futebol, ser o melhor na teoria 
não signifi ca nada.

Brasil e Itália chegaram ao duelo do 
dia 05 de julho de 1982 em situações 
muito, mais muito opostas. Do lado bra-
sileiro, o clima era de festa, confi ança 
extrema e créditos de sobra após uma 
campanha impecável na primeira fase, já 

Brasil x Itália 1982 – Não se entende mais esse mundo, Brasil eliminado!

no lado italiano, o clima era de pressão 
pelas fracas atuações na primeira fase, a 
Itália jogava um futebol sem graça, sem 
brilho e sem ação.

Quando entrou em campo, o time do 
Brasil parecia já ter consigo a vitória. Os 
jogadores tinham confi ança plena em si e 
sabiam que os gols sairiam com natura-
lidade e na hora que eles bem entendes-
sem. Porém, com apenas cinco minutos, a 
Itália numa jogada de bola aérea, que era 
ponto fraco da seleção brasileira, o late-
ral Cabrini cruzou sem muita difi culdade 
para Rossi na área, que cabeceou para o 
fundo das redes de Waldir Peres: 1×0 Itá-
lia. O Brasil era só ataque, e a Itália era 
só defesa, mas aos 15 minutos, a genia-
lidade de Zico superou qualquer tipo de 
marcação italiana e deu um toque fantás-
tico para Sócrates, que se aproximava em 
velocidade pela direita, e chutou no gol 
empatando a partida.

Ainda confi antes, os jogadores do 
Brasil iam para o ataque e tinham tanta 
calma que parecia que não queriam ma-

tar o jogo, eles queriam dar show. Mas 
a Itália queria ganhar e seus jogadores 
esperavam um erro para armar o contra-
ataque, e o erro aconteceu, aos 25 minu-
tos Cerezo errou um passe simples e aca-
bou dando a bola para Rossi, que avançou 
para área e fi nalizou sem chances para o 
goleiro, Itália 2×1.

Para os amantes do futebol arte, a 
derrota do Brasil era uma verdadeira tra-
gédia, algo inimaginável. Assim como 
em 1954, e em 1974, mais uma grande 
seleção fi cava pelo caminho e não fatu-
rava a Copa do Mundo, pior do que isso, 
a tragédia de Sarriá foi também a morte 
do “jogo bonito” e da magia no futebol 
verde e amarelo. Os três gols de Paolo 
Rossi mataram os últimos vestígios de 
beleza que o Brasil tinha, dali prá frente, 
a seleção brasileira só jogaria um futebol 
simples, normal, com poucos lances dig-
nos de deuses. 

COPA DO MUNDO FICOU NA 
MEMÓRIA ITÁLIA/SELEÇÃO BRA-
SILEIRA.

Italianos superam problemas e levam 
o tri da Copa com brilho do ‘Bambino 
D’Oro’.

Com uma defesa muito segura, um 
time bastante experiente e um Paolo Ros-
si inspirado nos três jogos decisivos do 
Mundial, a Itália conseguiu em 1982 ao 
menos três proezas: a primeira, voltar a 
ganhar uma Copa após 44 anos.

A segunda, igualar-se à seleção brasi-
leira, até então a única tricampeã. A ter-
ceira - talvez a mais importante e difícil -, 
superar um enorme número de problemas 
durante a preparação e a própria competi-
ção no caminho rumo ao título.

A Itália foi à Copa da Espanha bastan-
te desacreditada. Não era para menos. O 
time havia colhido resultados pífi os nos 
jogos de preparação. A principal estrela 
e artilheiro do time, o atacante Bettega, 
contundido, não tinha condições de dis-
putar nenhuma partida. Para o seu lugar, 
Paolo Rossi, eterna promessa que acabara 

de voltar de uma suspensão de dois anos, 
foi convocado.

O futebol apresentado e os resultados 
da Itália na primeira fase do Mundial não 
ajudaram em nada a melhorar o ambiente. 
Em três jogos, três empates (contra Polô-
nia, Peru e Camarões) e apenas dois gols 
marcados. A classifi cação à segunda fase 
veio apenas no número de gols marcados.

Na segunda fase, a Itália entrou como 
o ‘azarão’ em um grupo que tinha ainda 
Brasil (o destaque da Copa) e Argentina 
(então a atual campeã). Mas, logo no pri-
meiro jogo, os italianos bateram os argen-
tinos: 2 a 1.

Contra o Brasil, a Azurra precisava da 
vitória para ir às semifi nais. E conseguiu. 
Paolo Rossi desencantou, marcando três 
gols. A defesa, baseada no ótimo líbero 
Scirea e nos esforçados Cabrini e Genti-
le, funcionou bem - como aconteceu em 
todo o Mundial. E, quando falhou, havia 

no gol Dino Zoff, ainda seguro e ágil aos 
40 anos.

A vitória sobre os brasileiros parece 
ter dado ânimo extra aos italianos. Na se-
mifi nal, a equipe comandada pelo técnico 
Enzo Bearzot superou a Polônia, por 2 a 
0, graças a mais dois gols de Rossi.

Na decisão contra a Alemanha, o pri-
meiro tempo foi estudado e carente de 
emoções. Os alemães atacavam mais, mas 
a defesa italiana não cedia. E foi a Itália 
quem protagonizou o lance mais impor-
tante do primeiro tempo. Aos 24min, Ca-
brini bateu um pênalti para fora.

Na segunda etapa, a seleção italiana 
voltou mais ofensiva. E, aos 11min, bri-
lhou, mais uma vez, a estrela de Paolo 
Rossi. O atacante marcou, de cabeça, o 
primeiro gol, abrindo caminho para a 
vitória italiana por 3 a 1. Mais de quatro 
décadas depois do bicampeonato, a Itália 
levava a Copa para casa pela terceira vez.

DATA  FASE     JOGOS
14/06/1982  1ª fase    Itália Itália - 0 x 0 Polônia 
18/06/1982  1ª fase    Itália Itália - 1 x 1 Peru 
18/06/1982  1ª fase    Itália Itália - 1 x 1 Camarões
29/06/1982  2ª fase    Itália Itália - 2 x 1 Argentina
05/07/1982  2ª fase    Itália Itália - 3 x 2 Brasil
08/07/1982  Semifi nal   Polônia - 0 x 2 Itália
11/07/1982  Final    Itália 3 x 1 Alemanha

ESQUADRÃO IMORTAL – MILAN 2002-2005

No jogo da fi nal, o Internacional bateu o Barcelona, da Espanha, pelo placar de 1 a 0.

Grandes feitos: Campeão do Mundial de Clubes da FIFA (2005), Campeão da Copa Libertadores da América (2005), Campeão 
Brasileiro (2006) e Campeão Paulista (2005).

Time base São Paulo 2006: Rogério Ceni; Fabão, Lugano (Miranda) e Edcarlos; Cicinho (Ilsinho/Souza), Mineiro, Josué, Danilo 
e Júnior; Luizão (Aloísio/Diego Tardelli) e Amoroso (Grafi te/Leandro). Técnicos: Emerson Leão e Paulo Autuori (2005) e Muricy 
Ramalho (2006).

Barcelona 2008: Valdés; Puyol, Touré, Piqué, Sylvinho; Busquets, Xavi, Iniesta; Messi, Etoo Y Henry 

Neur, Kroos, Mandzucic, Dante e Boateng. Agachados: Alaba, Lahn, Robben, Muller e Schweisteinger.
Em uma fi nal sensacional, Bayern ganha do Borussia por 2 a 1 e garante título europeu da Liga dos Campeões.

Corinthians Campeão Mundial 2012: Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Emerson, 
Wallace, Paolo Guerrero, Juan Martínez, Jorge Henrique e Tite.

O Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0, no domingo, pela fi nal do Mundial de Clubes da Fifa, com gol do atacante Guerrero 
aos 23min do segundo tempo.

Rivais, ajoelhem-se para reverenciar a história construída pelo Corinthians e a Fiel em 16 de dezembro de 2012. Sem preceden-
tes. Eterno. O time formado por jogadores operários, o clube do povo e da apaixonada torcida que cruzou continentes tem o futebol 
a seus pés. Sofrido, suado, chorado, o Corinthians venceu o Chelsea por 1 a 0, em Yokohama, e deixou de ser apenas Paulista como 
está escrito em seu centenário símbolo. O Corinthians é do mundo. Bicampeão do mundo.

Time base: Dino Zoff; Bergomi, Gentile, Scirea e Collovati; Cabrini, Antognoni (Oriali), Tardelli; Paolo Rossi, Bruno Conti 
e Graziani (Altobelli). Técnico: Enzo Bearzot.

Brasil 1982 - Valdir Peres, Leandro, Oscar, Falcão, Luisinho, Júnior, Sócrates, Cerezo, Serginho Chulapa, Zico e Eder 
Aleixo

Time-base: Dida (Abbiati); Costacurta (Cafú/Roque Júnior/Simic), Nesta (Stam/Laursen), Maldini e Kaladze (Serginho / 
Pancaro); Gattuso (Brocchi), Pirlo (Redondo) e Seedorf; Rui Costa (Ambrosini/Rivaldo/Tomasson); Inzaghi (Kaká/Crespo) e 
Shevchenko. Técnico: Carlo Ancelotti.

Thomazinho - A enciclópedia do interior



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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista en-

contrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. Afonso Celso 
Araújo, portador da CTPS, 30.998 - série 104 a /SP, a comparecer 
na empresa MANOEL SOARES DO AMARAL -ME (PADARIA 
PÃO KENT), localizada na Avenida Major Novaes Nº 949 (cen-
tro), nesta cidade de Jaboticabal/SP a fi m de retornar ao emprego 
ou justifi car as faltas desde o dia 20/02/2015, dentro do prazo de 
03 (três) dias a partir desta publicação, sob pena de fi car rescindi-
do, automaticamente o contrato de trabalho, conforme termos do 
artigo 482 da C.L.T.

Jaboticabal, 23 de abril de 2015

Promoção de meia entrada EXCLUSIVAMENTE ÀS TERÇAS-FEIRA

VINGADORES 2 
A ERA DE ULTRON
Sessão:16:00/19:00/21:40 Sab/

Dom/Ter- 19:00/21:40 Qui/Sex/
Seg/Qua

Sinopse: Tentanto proteger o 
planeta de ameaças como as visitas 
no primeiro Os Vingadores, Tony 
Stark busca construir um sistema 
de inteligência artifi cial que cuida-
ria da paz mundial. O projeto acaba 
dando errado e gera o nascimento 
do Ultron. Capitão América, Ho-
mem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva 
Negra e Gavião Arqueiro terão que 
se unir para mais uma vez salvar o 
dia.

Conversa com Jesus
Ó meu Jesus, em vós depositei toda minha confi aça. Vós sabeis de tudo, meu 

pai. És o Senhor do Universo, sois o Rei dos Reis. Vós que fi zeste o paralítico 
andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós 
que vistes minhas angustias e lágrimas, bem sabeis de tudo Divino Amigo, como 
preciso alcançar (Repetir a graça). Convosco Mestre, me dá ânimo e alegria para 
viver, só de vós espero com fé e confi ança (repetir a graça com fé). Fazei, Divino 
Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei Convosco durante nove dias, 
alcançar esta graça que peço com fé (pedir a graça). Como gratidão (a original 
manda imprimir 1000 orações iguais para que outras pessoas que precisam de vós, 
aprendam a ter fé e confi ança na Vossa Misericórdia) - (no meu caso, peço aos 
administradores deste site que divulguem esta oração por 300 dias com o mesmo 
objetivo). Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o ama-
nhecer e testemunhe o nosso diálogo. Jesus, tenho confi ança em Vós. Cada vez 
mais aumenta a minha fé. Amém. Obrigado por tudo Senhor. (R.M.M.)

O Programa de Acolhimento Institucional Recanto Menina, 
convoca através deste edital os Membros de Diretoria, Associa-
dos e  Voluntários para a Assembléia Geral Ordinária, no dia 08 
de Maio de 2015 (sexta feira) com início as 19:00 hs e segunda 
chamada as 20:00 hs, com quórum presente para tratar de assuntos 
relacionados a  seguir:

 -  Eleição de nova Diretoria
 -  Alteração de Estatuto Social
Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 684 - Bairro Sorocabano, Ja-

boticabal/SP (Sede do Recanto Menina)
Orazílio Paula Rodrigues Filho
Presidente do Recanto Menina 

Lígia De Stéfani Nogueira
Presidente do Conselho Curador  

ORAÇÃO DE SÃO BENTO
São Bento, tu és Bento até no Nome. Realiza este Milagre e divulgarei seu 

Santo Nome. Amém!  (L.I.S.)

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

o pedido. Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais 
difícil que seja. Publicar assim que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, 
que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa atingir 
a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, 
esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que 
estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero hu-
mildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, 
e confi rmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, 
por maiores que sejam a ilusão ou a tentação material, com a es-
perança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os 
meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa Infi nita Misericórdia!
Por uma grande graça alcançada (Carla Aparecida Araújo)

PÁGIANA 04 A  GAZETA SEXTA-FEIRA, 01  DE  MAIO  DE 2015



Verso de Rodeio
Autor: Nilson Alves Rigo.

Ooo Mulher!!!
Me dê uma chance no 

amor.
Estou à sua disposição.
Acabe com esse jejum.
Não faz bem pro coração.
A hora que você decidir,
É só chamar este gara-

nhão!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

Quem  com-
pletou mais um 
NIVER no dia 14 
de abril, é o nos-
so querido leitor  
Éderson  José 
Casagrande. Re-
cebeu os cumpri-
mentos dos fami-
liares e amigos.  
Parabéns!

MARIA 
PEREIRA

Simplicidade, 
honrra, dignidade 
e integridade. É as-
sim que homana-
geamos a aniversa-
riante  de 87 anos a 
ser comemorado 
no dia 03 de maio. 
Parabéns!

ANDRÉ LUIZ 
M I C H E L E T-
TO... Todo dia é 
a oportunidade 
de realizações. 
Que os PARA-
BÉNS do dia 
30/04, sejam re-
gados à harmo-
nia, saúde e paz. 
FELIZ ANI-
VERSÁRIO!

EDELTON BERNINI DE SOUZA...  Desejamos a você um ano 
de bons e felizes acontecimentos, com expressivas conquistas. FE-
LICIDADES NO DIA 02/05!

P a r a b é n s 
CARLINH OS 
DOS SANTOS 
pelo NIVER  
transcorrido no 
último dia 15 de 
março. Que a fe-
licidade, a saúde 
e a paz permane-
çam por muitos e 
muitos anos, ao 
lado de seus fa-
miliares.

André Val-
dambrini, que 
na sua busca 
diária, os so-
nhos brilhem 
ainda mais e 
as experiên-
cias lhe traga 
numerosas re-
alizações. FE-
LIZ ANIVER-
SÁRIO 06/05!

 Pâmela Rodrigues Serra completa idade nova no dia 03 de maio. Re-
ceberá os carinhos e parabéns da família, dos amigos e dos idosos do Lar 
Acolhedor São Vicente de Paulo, pois além de ser advogada, é  uma volun-
tária muito carinhosa e dedicada. Felicidades pelo NIVER!

Professor José Alber-
to Affonso, sempre tra-
balhou com dedicação 
e amor. Aposentado, 
completou no dia 28 de 
abril,  mais ano de vida, 
ao lado de familiares e 
amigos. Parabéns e Fe-
licidades!

Renato Bochechinha... que além das 
alegrias desta data comemorativa (07/05), 
possa haver aventuras dignifi cantes junto 
aos seus. FELIZ ANIVERSÁRIO!

O Depu-
tado Federal  
Arnaldo Jar-
dim, comple-
tará idade 
nova no pró-
ximo dia 8 de 
maio. Para-
béns!

A r n a l -
do Jardim é 
Engenheiro 
Civil e Se-
cretário de 
Agricultura 
e Abasteci-
mento do Es-
tado de São 
Paulo

MARIA CAPPATTO... 
Mais uma data se aproxima 
(08 de maio). Um novo ciclo 
começa... Momento de refl e-
xão sobre o passado,  pre-
sente e  futuro! Conquistas, 
muitas... Valorizando os ne-
cessitados. Erga a bandei-
ra para defendê-los. Filhos 
criados e amados, netos se 
enchem de esperança. Resu-
me sua vida em uma única 
missão na terra: ajudar ao 
próximo. Feliz Aniversário!

Beto Lup-
pia... Há mui-
tos motivos de 
FELICIDA-
DES no dia 
02/05. Paz, 
H a r m o n i a , 
Saúde e Pros-
peridade. PA-
RABÉNS!

José Augus-
to Fagundes 
Gouvêa... Que 
a sua traje-
tória seja de 
FELICIDA-
DES CONS-
T A N T E S , 
acompanhada 
de alegrias, 
esperanças , 
paz, amor e 
união. PARA-
BÉNS PELO  
DIA 03 DE 
MAIO!

Valdemir Lut-
ti, receberá os 
cumprimentos 
de toda equi-
pe de trabalho, 
amigos e fami-
liares pelo NI-
VER no pró-
ximo dia 08 de 
maio. Para-
béns!

No dia 03 
de maio é ani-
versário do 
Pastor ANAS-
TÁCIO. Por 
mais um ani-
versário, de-
sejamos mui-
ta sorte, amor, 
união e êxi-
to em todos 
os seus SO-
NHOS. FE-
LICIDADES!
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A tendência de humanizar os animais 
de companhia pode ser um risco à saú-
de dos pets, quando se refere a doenças 
e seus tratamentos. Hoje, eles sofrem de 
patologias comuns em pessoas, como 
colesterol alto, diabetes, pressão alta, 
problemas renais e câncer. Apesar de a 
medicina veterinária ter sido criada para 
ajudá-los, muitos tutores, sem conhe-
cimento, medicam seu cão ou gato com 
drogas específi cas para humanos. “As 
consequências podem ser devastadoras 
e até letais”, ressalta Mariana Paranhos, 
médica veterinária da UCBVET Saúde 
Animal.

De acordo com a especialista, há me-
dicamentos que podem ser utilizados por 
animais e humanos, porém, a posologia 
dependerá de cada caso. “Quando o vete-
rinário indica um remédio, vários fatores 
são levados em consideração para defi nir 
a dose ideal, como espécie, condição clí-
nica, peso, idade, entre outros. Por isso, 
é extremamente importante consultá-lo 
antes de administrar qualquer produto”, 
orienta. 

Mariana também lembra que se deve 
dar preferência a produtos veterinários, 
pois eles foram desenvolvidos especial-
mente para os animais, garantindo maior 
segurança e facilidade na administração. 
“Além disso, todo medicamento deve ser 
mantido fora do alcance deles”, completa.

Tipos de medicamentos
Os anti-infl amatórios humanos são 

medicamentos que não devem ser admi-
nistrados em animais, a não ser sob pres-
crição e acompanhamento de um especia-
lista. Isso porque o uso inadvertido pode 
causar lesões no trato gastrintestinal, 
como úlceras gástricas e intestinais, além 
de sinais de intoxicação, como vômitos, 
letargia, falta de apetite e depressão. Em 
casos mais graves, pode levar à falência 
hepática e renal e até à morte.

O paracetamol – ou acetaminofen –, 
por exemplo, é um ativo muito conheci-
do no mercado e está presente em vários 
medicamentos. De acordo com médica 
veterinária da UCBVET, o produto pode, 

Uso de medicamentos humanos 
em animais pode ser fatal

mesmo em baixas doses, causar efeitos 
tóxicos aos animais. “Ele é o principal 
analgésico de uso humano responsável 
pela intoxicação de cães e gatos”, afi rma.

Apesar de terem a venda restrita ape-
nas mediante a apresentação de receita 
médica, antidepressivos e antibióticos 
são facilmente encontrados em residên-
cias, tornando-se potenciais riscos aos 
pets, seja por ingestão acidental ou admi-
nistração indevida. “Alguns antibióticos 
não devem ser administrados em fi lhotes, 
pois podem interferir negativamente em 
seu desenvolvimento. Animais desidrata-
dos, com disfunção renal ou hepática, de-
vem ter a dose ajustada para sua condição 
clínica”, conclui Mariana Paranhos.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A 
indústria de medicamentos veterinários 
possui, atualmente, em seu portfólio, 
mais de 50 produtos em 77 apresen-
tações, fornecidos para todo território 
nacional e diversos países. Sua equipe 
é composta por profi ssionais altamente 
qualifi cados, que incluem médicos veteri-
nários, farmacêuticos, químicos, biólogos 
e zootecnistas. Suas linhas compreendem 
medicamentos veterinários de ação tera-
pêutica (hormônios, anti-infl amatórios, 
analgésicos, antitóxicos e reconstituintes 
orgânicos), antiparasitários (endecto-
cidas, endoparasiticidas e ectoparasiti-
cidas) e antimicrobianos. A companhia 
possui laboratórios em Jaboticabal e uma 
unidade de negócios em Ribeirão Preto, 
ambas no interior do Estado de São Pau-
lo. Uma das mais tradicionais empresas 
do segmento no Brasil, a UCBVET Saú-
de Animal fabrica medicamentos para 
animais de produção (bovinos, bubali-
nos, suínos, ovinos, caprinos, equinos e 
aves) e de companhia (cães e gatos) des-
de 1917, quando foi criada pelo italiano 
João Brunini. Conquistando um espaço 
cada vez maior nos mercados nacional 
e internacional, a indústria está entre as 
10 melhores empresas do setor, segundo 
o 10º Anuário do Agronegócio, editado 
pela revista Globo Rural.

A Semana da Enfermagem é festeja-
da, mundialmente, no mês de maio devi-
do à comemoração do Dia do Enfermeiro, 
celebrado no dia 12. Anualmente, a Asso-
ciação Brasileira de Enfermagem – ABEn 
lança tema específi co para a semana e o 
assunto é trabalhado por todas as unida-
des ligadas à associação, na tentativa de 
disseminar as informações e orientações 
do setor. Assim, o objetivo da semana é 
a troca de experiências entre os partici-
pantes. No Senac Jaboticabal, o evento 
acontecerá entre os dias 11 e 13 de maio 
e o tema será a humanização na área da 
saúde, com foco no Sistema Único de 
Saúde - SUS.

O evento é gratuito e direcionado para 
alunos, profi ssionais e demais interessa-
dos na área. As palestras Como garantir 
uma assistência de enfermagem humani-
zada; Ingressa COREN; e Qualidade de 
vida dos profi ssionais da área de saúde 
– desafi os diários vão acontecer no audi-
tório da unidade, no período diurno. As 
inscrições podem ser feitas pessoalmente 
no Senac Jaboticabal ou pelo portal www.
sp.senac.br/jaboticabal. 

“Vamos abordar as principais rotinas 
de assistência em enfermagem, além de 
assuntos como ética, responsabilidades 
legais da profi ssão e saúde mental dos 
profi ssionais da área. Também iremos 

Senac Jaboticabal oferece palestras 
gratuitas na Semana de Enfermagem

Com o tema Humanizar é Preciso, objetivo da semana é a troca de 

experiências e conhecimentos entre alunos, docentes e demais interessados

apresentar o Conselho de Classe aos par-
ticipantes”, afi rma Patrícia Elena Frizzas 
Caraski, docente da área de saúde e bem-
estar da instituição. 

Para interessados no segmento de 
enfermagem, o Senac também oferece 
cursos técnicos e de capacitação. Cuida-
dor Infantil e Técnico em Enfermagem 
estão com inscrições abertas e começam 
em junho. Mais informações sobre os 
pré-requisitos podem ser conferidos no 
portal da unidade ou pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço 
Palestra: Como garantir uma assistên-

cia de enfermagem humanizada 
Data: segunda-feira, 11 de maio
Horário: das 9 às 11 horas
Palestra: Ingressa COREN
Data: terça-feira, 12 de maio
Horário: das 9 às 11 horas e das 14h30 

às 16h30 
Palestra: Qualidade de vida dos 

profi ssionais da área de saúde – desa-
fi os diários

Data: quarta-feira, 13 de maio
Horário: das 14h30 às 15h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e www.

sp.senac.br/jaboticabal

O principal veículo do processo de 
conscientização institucional é o pen-
samento. O pensar confere aos homens 
“asas” para mover-se no mundo e “ra-
ízes” para aprofundar-se na realidade. 
No sentido amplo, o pensamento tem 
como missão tornar-se avaliador da re-
alidade.

Segundo Descartes “a essência do 
homem é pensar”. Ao pensar, natu-
ralmente duvida, afi rma, ignora, ama, 
odeia, quer e não quer, imagina e sente. 
O pensamento faz a grandeza ou a der-
rocada do homem. A grandeza decorre 
do pensar acertado, que avalia a multi-
plicação do real e se esforça para desen-
volvê-lo atentamente, saboreando sua 
riqueza e diversidade. A grandeza do ser 
humano depende do quanto seu pensa-
mento busca a verdade. A pequenez hu-
mana decorre do pensamento obscuro, 
mesquinho, que desconhece o sabor da 
busca do saber. Transforma-se no meio 
e na via para ocultação da realidade.

Pensar permite aos seres humanos 
modelarem o mundo e, com isso, lidar 
com ele de forma efetiva e de acordo 
com suas metas, planos e desejos. Eti-
mologicamente, pensar signifi ca avaliar 
o peso de alguma coisa. O peso e a res-
ponsabilidade de nossos atos constituem 
ação resultante do nosso pensamento. 

O ser humano é fundamentalmente 
um ser prático. Para fazer coisas, trans-
formar a realidade, planeja, estabelece 
fi nalidades, defi ne projetos e os execu-
ta. Ao verifi car o resultado ou produto 

de sua intervenção na natureza ou na 
sociedade, ele avalia. Neste sentido, a 
avaliação é um processo abrangente da 
existência humana, que implica refl exão 
crítica sobre a práxis humana. Ao veri-
fi car a efi cácia do produto ou o resulta-
do da ação, busca captar os avanços, os 
recuos, as resistências e as difi culdades 
da realidade para, num balanço de acer-
tos e erros, defi nir as possibilidades de 
tomar novas decisões sobre o que fazer 
para corrigir, melhorar ou superar as di-
fi culdades.

Assim, a avaliação é uma exigência 
formal de alguns sistemas organizativos 
ou instituições de natureza educacional, 
profi ssional, empresarial, etc. Tanto nas 
micro como nas macro estruturas so-
ciais, a avaliação é o elemento fundan-
te do progresso social, compreendido 
como processo quantitativo e qualitati-
vo do desenvolvimento humano.

No sentido amplo, o conceito de 
avaliação está ligado ao conceito de 
mudança. Também é um processo de 
captação das necessidades a partir do 
confronto entre a situação atual e a situ-
ação desejada, visando a intervenção na 
realidade para construir a aproximação 
entre ambas.

Dessa forma, tanto uma posição 
voluntarista, considerando que é uma 
questão de boa vontade, quanto a deter-
minista, considerando que o problema é 
estrutural e por isso impermeável à mu-
dança, acabam numa posição de imobi-
lismo. Ao se compreender que é neces-
sária a avaliação para descobrir as reais 
possibilidades de mudanças, rompe-se a 
barreira do imobilismo e da acomoda-
ção das circunstâncias.

Desnecessária se faz a ênfase maior 
sobre a necessidade da avaliação. Para o 
desenvolvimento acadêmico-científi co 
de todos, pessoas e instituição, devemos 
buscar conhecer o cume do nosso po-
tencial em cada uma das grandes áreas 
do conhecimento. A avaliação, portanto, 
deve ser entendida como um processo 
em que a construção ideal se dê com o 
desprendimento e cooperação de todos. 
Cada uma das áreas deve buscar a me-
lhor forma de captação de suas poten-
cialidades, sem se esquecer da grande 
responsabilidade social a que estamos 
submetidos.

Julio Cezar Durigan é Reitor da 
UNESP

O pensamento e a avaliação

Que tal se nos divertíssemos mais? 
Sair mais, talvez dar mais valor a coisas 
pequenas, por exemplo: uma joaninha 
numa folha, o sorriso de um cachorro, 
o cantar do galo, até mesmo coisas que 
muitos consideram desprezíveis como, a 
minhoca fazendo seu trabalho na terra. 
Ou no céu, as estrelas que lá estão, e as 
que não mais estão, mas devido a gigan-
te distância que existe entre nós e elas, 

continuamos vendo sua luz chegando e 
brilhando. 

Dar risadas também cura, o coração, a 
alma, o corpo doente e a mente cansada. 
Se não tem motivo para rir, ria de você 
mesmo, da sua aparência, de suas dedu-
ções, do quanto você está enganado a res-
peito da vida e das pessoas.

Uma vez Tiago Codinhoto, um amigo 
meu, me disse que em escala mundial 5% 
das pessoas pensam, 45% pensam que 
pensam, os outros 50% nem pensam que 
devem pensar.

E se ao invés de assistir, ler e ouvir 
coisas degradantes, ouvíssemos, lêsse-
mos e assistíssemos coisas que nos fazem 
nos sentir mais leves, puros e menos an-
siosos.

O sofrimento é certo.
Convido vocês a perseguirem a paz e 

a felicidade.
Antes que o homem faça de nosso pla-

neta, um lugar impossível de habitar. Ir 
para Marte será caro demais, e em breve 
também estará poluído e desorganizado.
Einstein disse que, duas coisas não tem 
fi m: A estupidez humana e o universo, e 
disse que não estava muito certo quanto 
ao universo.

Carpe Diem - Aproveite o dia,  sorria. 
Bom sucesso!

Por: Armstrong Liberato 
Garcia de Moura

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Continuando nossas assertivas sobre 
a Pluralidade dos Mundos – Tudo no 
Universo é Vida, cujo trecho compila-
mos do Livro Clipping - PROVA FI-
NAL: A VIDA É ETERNA, editado por 
José Augusto de Paula, vamos abordar 
nesta matéria sobre os Espíritos exila-
dos na Terra.

Sendo Jesus o Governador do Plane-
ta Terra, ele recebeu, à luz do seu reino 
de amor e de justiça, aquela turba de 
sofredores infelizes, provenientes do 
Sistema de Capela, cujo planeta se situa 
na Constelação do Cocheiro, que rece-
beu, na Terra, o nome de Cabra ou Ca-

ESPÍRITOS EXILADOS NA TERRA
pela. Magnífi co sol entre os astros que 
nos são mais vizinhos, CAPELA é uma 
estrela inúmeras vezes maior que o nos-
so Sol e, se este fosse colocado em seu 
lugar, mal seria percebido por nós, à vis-
ta desarmada. Na abóbada celeste está 
situada no hemisfério boreal, limitada 
pelas constelações da Girafa, Perseu e 
Lince; e quanto ao Zodíaco, sua posição 
é entre Gêminis,  Perseu e Tauro.  

Com a sua palavra sábia e compas-
siva, exortou essas almas desventuradas 
à edifi cação da consciência pelo cum-
primento dos deveres de solidariedade 
e de amor, no esforço regenerador de 
si mesmas. Mostrou-lhes os campos 
imensos de luta que se desdobravam na 
Terra, envolvendo-as no halo bendito da 
sua misericórdia e da sua caridade sem 
limites. 

Abençoou-lhes as lágrimas santifi -
cadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados 
triunfos do futuro e prometendo-lhes a 
sua colaboração cotidiana e a sua vinda 
no porvir.

Aqueles seres angustiados e afl itos, 
que deixavam atrás de si todo um mundo 
de afetos, não obstante os seus corações 
empedernidos na prática do mal, seriam 
degredados na face obscura do planeta 
terrestre; andariam desprezados na noite 
dos milênios da saudade e da amargura; 
reencarnariam no seio de raças ignorantes 
e primitivas, a lembrarem o paraíso perdi-
do nos sofrimentos distantes. Por muitos 
séculos não veriam a suave luz da Capela, 
mas trabalhariam na Terra acariciados por 

Jesus e confortados na sua imensa mise-
ricórdia. 

A CIVILIZAÇÃO EGÍPCIA
Dentre os Espíritos degredados na 

Terra, os que constituíram a civilização 
egípcia foram os que mais se destaca-
ram na prática do Bem e no culto da 
Verdade. 

Aliás, importa considerar que eram 
eles os que menos débitos possuíam pe-
rante o tribunal da Justiça Divina. 

Em razão dos seus elevados patri-
mônios morais, guardavam no íntimo 
uma lembrança mais viva das experi-
ências de sua pátria distante. Um único 
desejo os animava, que era trabalhar 
devotadamente para regressar, um dia, 
aos seus penates resplandecentes. Uma 
saudade torturante do céu foi a base de 
todas as suas organizações religiosas. 

Em nenhuma civilização da Terra o 
culto da morte foi tão altamente desen-
volvido. Em todos os corações a ansie-
dade de voltar ao orbe distante, ao qual 
se sentiam presos pelos mais santos afe-
tos. Foi por esse motivo que, represen-
tando uma das mais belas e adiantadas 
civilizações de todos os tempos, as ex-
pressões do antigo Egito desapareceram 
para sempre do plano tangível do plane-
ta. Depois de perpetuarem nas pirâmi-
des os seus avançados conhecimentos, 
todos os Espíritos daquela região afri-
cana regressaram àquela pátria sideral.

“O HOMEM FOI ENGENHOSO 
PARA PINTAR OS TORMENTOS 
DO INFERNO, MAS JAMAIS PÔDE 

REPRESENTAR AS ALEGRIAS DO 
CÉU. E ISSO POR QUÊ? PORQUE, 
SENDO INFERIOR, SÓ TEM EXPE-
RIMENTADO PENAS E MISÉRIAS, 
E NÃO PODE ENTREVER A CLARI-
DADE CELESTE.

ELE NÃO PODE FALAR DAQUI-
LO QUE NÃO CONHECE. MAS, À 
MEDIDA QUE SE ELEVA E SE PU-
RIFICA, O SEU HORIZONTE SE 
ALARGA E ELE COMPREENDE O 
BEM QUE ESTÁ À SUA FRENTE, 
COMO COMPREENDEU O MAL 
QUE DEIXA PARA TRÁS”.

Inserimos a título de ilustração al-
gumas mensagens da intercomunicação 
dos mundos, recebidas naturalmente 
por irmãos que vivem em planetas per-
tencentes à nossa Galáxia e também de 
outras Galáxias, sendo que algumas das 
mensagens recebidas dos IRMÃOS DE 
TODOS OS QUADRANTES CÓSMI-
COS, estão no livro Clipping: PROVA 
FINAL – A VIDA É ETERNA – Livro 
Clipping editado por José Augusto de 
Paula.

Na próxima edição vamos dar infor-
mações sobre o “O PRECONCEITO” 
– Mensagem esta oriunda de um irmão 
de Capela.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

Afi rmação dos Anjos: “Quando eu 
abro o meu coração e me lembro do 
amor, sei que sou amor e que a luz do 
meu coração ajuda a mudar o mundo ao 
meu redor.”

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

Apresentação dos 
documentos do “Minha Casa Minha Vida”

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Assistência Social, in-
formou que, dia 27, até às 11h, é o prazo 
fi nal para os sorteados do programa “Mi-
nha Casa, Minha Vida” para que com-
pareçam no Centro de Convivência do 
Idoso “Edson Martini” (Lazer na Terceira 
Idade), situado na Av. Carlos Berchieri.

“Quem não compareceu, deve procu-
rar a Assistência Social, munido da docu-
mentação para que a Secretaria realize a 
montagem do dossiê e o agendamento na 
Casa do Bolsa Família para o Cadúnico 
- Cadastro Único dos Programas Sociais 
do Governo Federal. Até o dia 30 de abril 
para a montagem dos dossiês que serão 
encaminhados à Caixa Econômica Fede-
ral para a análise documental”, afi rma a 
secretária de Assistência Social, Eliete 
Travaini Lopes.

Documentos necessários:
- Carteira de Identidade/RG ou outro 

documento ofi cial de identifi cação válido 
que conste foto e fi liação. Caso não tenha 
Carteira de Identifi cação/RG, pode ser:

•passaporte brasileiro quem tiver ou,
•certifi cado de reservista ou de dis-

pensa de incorporação, ou
•carteiras funcionais expedidas por 

órgão público que, por Lei Federal, va-
lham como identidade, ou

•Carteira de Trabalho, ou
•Carteira Nacional de Habilitação
•se estrangeiro com visto permanente 

regular, identidade de estrangeiro.
- CPF ou documento ofi cial que con-

tenha referido cadastro.
- Prova de estado civil: certidão de 

nascimento ou certidão de casamento ou 
certidão de casamento com averbação da 
separação/divórcio ou certidão de óbito 
do cônjuge ou Declaração de União Es-
tável (Modelo da Caixa Econômica Fe-
deral será fornecido no local), conforme 
o caso.

- Declaração de Benefi ciário - PMC 
MV - (Modelo da Caixa Econômica Fe-
deral a ser fornecido no local) de todos 
benefi ciários e conjugês/companheiro.

- Modelo de Procuração por instru-
mento público (Modelo Caixa Econômi-
ca Federal a ser fornecido no local), se for 
o caso.

- As pessoas com defi ciência - Lau-
do médico que comprove a defi ciência 
alegada contendo a espécie, o grau ou 
nível da defi ciência e o número da CID, 
bem como a classifi cação da defi ciência 
de acordo com o Decreto nº 5.296, de 
02/12/2004.

- Certidão de Nascimento de todos os 
fi lhos menores de 18 anos.

Dia 29 de abril, às 16h, em Ri-
beirão Preto, SP, no Centro de 
Convenções - Polo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológico dos 

Reitor da Unesp é homenageado em Ribeirão Preto, SP
Julio Cezar Durigan recebe Prêmio Deusa Ceres como Engenheiro Agrônomo Emérito

Agronegócios do Centro Leste - 
Centro de Cana/IAC, o reitor Julio 
Cezar Durigan é homenageado du-
rante a 43ª Edição do Prêmio Deusa 

Ceres como Engenheiro Agrônomo 
Emérito.

Anualmente, a diretoria e o con-
selho deliberativo da Associação de 
Engenheiros Agrônomos do Estado 
de São Paulo (AEASP) se reúnem 
para eleger os profi ssionais que se 
destacaram ao longo da carreira. 
Confi ra os nomes de 2014.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
DO ANO: 

Luiz Carlos Sayão Ferreira Lima, 
Engenheiro Agrônomo e Consultor 
Técnico da Associação Nacional de 
Defesa Vegetal (ANDEF). Formado 
pela Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro em 1957, é um dos 
maiores especialistas em fi tossani-
tários.

MEDALHA FERNANDO COS-
TA

ÁREA PESQUISA 
José Osmar Lorenzi, Engenheiro 

Agrônomo, consultor internacional 
e pesquisador do Instituto Agronô-
mico de Campinas (IAC), um dos 
principais especialistas do País em 
mandioca.

ÁREA ENSINO 
Sinval Silveira Neto, Engenheiro 

Agrônomo, Entomologista e Profes-
sor da ESALQ / USP.

ÁREA EXTENSÃO RURAL 
Sylmar Denucci, Engenheiro 

Agrônomo, pesquisador e diretor do 
Departamento de Sementes Mudas e 
Matrizes da Cati – Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral, órgão 
da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do estado de São Paulo.

ÁREA INICIATIVA PRIVADA 
E/OU AUTÔNOMO 

Luiz Rossi Neto, Engenheiro 
Agrônomo e Diretor Presidente da 
Agross Insumos da Biociência Ltda.

ÁREA AÇÃO AMBIENTAL 
Zuleica Maria de Lisboa Perez, 

Engenheira Agrônoma, Coordena-
dora de Planejamento Ambiental 
da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo e do Programa 

Estadual de Resíduos Sólidos.
ÁREA DEFESA AGROPECU-

ÁRIA 
Geysa Pala Ruiz, Engenheira 

Agrônoma especialista em controle 
de mudas de citrus e Coordenadora 
de Defesa Agropecuária do Estado 
de São Paulo.

ÁREA COOPERATIVISMO 
Manoel Ortolan, Engenheiro 

Agrônomo, Presidente da Asso-
ciação dos Plantadores de Cana do 
Oeste do Estado de São Paulo (Ca-
naoeste) e Organização dos Planta-
dores de Cana da Região Centro-Sul 
do Brasil (Orplana).

DESTAQUE NA ÁREA COMU-
NICAÇÃO RURAL 

Benedito Rui Barbosa, jor-
nalista e escritor paulista. Co-
nhecido por suas novelas com 
temas rurais, é autor de Pantanal 
(1990), Renascer (1993), O Rei 
do Gado (1996), Terra Nostra 
(1999) e Meu Pedacinho de Chão 
(2014).

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
EMÉRITO 

Julio Cezar Durigan, Engenhei-
ro Agrônomo, professor e reitor da 
Universidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho” (UNESP).

MEDALHA JOAQUIM EUGÊ-
NIO DE LIMA 

Harri Lorenzi, Engenheiro Agrô-
nomo, especialista em plantas na-
tivas, fundador do Instituto Plan-
tarum, único herbário privado do 
Brasil.

PRÊMIO AEASP 70 ANOS
Engenheiro Agrônomo Fernando 

Penteado Cardoso, uma das grandes 
referências da agronomia brasilei-
ra, acaba de completar 100 anos de 
idade. Dentre os inúmeros prêmios 
que já recebeu, foi condecorado 
pela AEASP com a medalha Luiz 
de Queiroz, pelos serviços prestados 
ao Estado de São Paulo em prol do 
desenvolvimento da agricultura bra-
sileira.
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PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL

Nos termos da legislação em vigor, fi cam convocados, por este Edital, todos 
os eleitores fi liados ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, neste 
município, para a Convenção Municipal que será realizada no dia 17/05/2015, 
com início às 9:00 horas e encerramento às 12:00 horas, na Associação dos Con-
tabilistas 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 núme-

ro 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 Execu-

tiva 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 05/05/2015, das 08:00 horas às 17:00 horas, a co-
missão Executiva manterá plantão, na Rua São João, 3711  Residencial CEP – 
14876-000, nesta cidade, para protocolar o requerimento para registro de chapas 
completas, obedecendo ao art. 25, § 7°, do Estatuto do PSDB.

Jaboticabal, 28 de Abril de 2015.

___________________________________
Raul José Silva Gírio

Presidente da Comissão Executiva Municipal

Criatividade. Esta é a palavra-
chave, citada várias vezes na última 
quinta-feira, dia 23, na palestra que 
o Sebrae-SP promoveu em Jabotica-
bal. “É possível usar a criatividade, 
ainda que com poucos recursos, para 
atrair o cliente e vender mais. Isto foi 
mostrado na feira dos Estados Uni-
dos e é praticado por muitos comer-
ciantes locais”, comentou o prefeito 
Raul Girio, responsável pela abertu-
ra da palestra promovida pelo Sebrae 
Jaboticabal. O prefeito elogiou a par-
ceria entre as unidades do Sebrae-SP, 
que permitem a troca de informações 
constante. Suas palavras foram ra-
tifi cadas pelo secretário municipal 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
Sérgio Nakagi, que lembrou que a 
criatividade não requer muito inves-
timento e é a melhor solução para o 
empreendedor.

“O novo comprador é egocêntri-
co, impaciente, conectado e multi-
telas. E é para este novo comprador 
que o mercado tem que voltar seus 
olhos”. A declaração é do consul-
tor do Sebrae-SP, Arthur Eugênio 
Furtado Achoa, que veio do Gran-
de ABC para proferir uma palestra 
para os comerciantes e empresários 
de Jaboticabal. A palestra aconte-
ceu na noite da última quinta-feira, 
dia 23, na sede da Associação Co-
mercial, Industrial e do Agrone-
gócio de Jaboticabal (ACIAJA) e 
lotou o auditório.

Achoa, que esteve na NRF 

INCENTIVO AO COMÉRCIO 

Retail’s Show, nos Estados Unidos, 
viu o que tem de mais novo em ter-
mos de oferta de compra e revelou 
que o perfi l do americano é muito 
parecido com o do brasileiro. Se-
gundo ele, enquanto o novo com-
prador é voltado para si, o novo 
mercado é social, móvel, local e 
efêmero. “Basta olhar a nova onda 
de food trucks e food bikes, tendên-
cias já há algum tempo presentes na 

capital e que já chegaram ao inte-
rior”, lembrou.

Ele informa os atuais números do 
varejo: 95% das vendas ainda são re-
alizadas por varejistas que possuem 
lojas físicas; 83% do uso da internet 
em 2015 será através de dispositivos 
móveis; 84% dos compradores usam 
a internet antes e ou durante a com-
pra na loja física; 75% dos consumi-
dores dizem que as mídias sociais 

infl uenciam na lealdade.
O consultor do Sebrae-SP, que es-

teve a convite do Sebrae Jaboticabal, 
lembrou que diante deste quadro a 
nova loja deve seguir para um úni-
co caminho, que é o do rastreamento 
(virtual de seu consumidor), ludifi -
cação (brincadeiras, jogos e atrativos 
dentro da loja), degustação e tornar 
a compra uma “experiência de com-
pra”.

POLICIA CÍVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL Nº 001/15

O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular 
de Polícia do 1º Distrito Policial, no uso das atribuições de seu 
cargo, etc...

Faz saber, a todos quanto  o presente edital  virem ou dele co-
nhecimento tiverem,  que no dia 28/04/2015, às 09h00min, pelo 
Sr. Dr. Cláudio José ottoboni, DD Delegado Seccional de Polícia 
de Sertãozinho,  será procedida correição ordinária periódica nes-
ta delegacia. 

Faz saber ainda,  que na oportunidade a Autoridade Correge-
dora facultará ao público em geral a apresentação de queixas,  re-
clamações ou sugestões referente aos serviços policiais atinentes 
a esta unidades policiais.  

E para que ninguém possa alegar ignorância determinou a Au-
toridade lavrar o presente edital que será afi xado no local de cos-
tume,  publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa 
falada.

Jaboticabal, 16 de março de 2015

Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos
Delegado de Polícia

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, já defi -
niu a data da vacinação con-
tra a gripe, que será de 4 a 
22 de maio. O “Dia D” será 
no sábado, dia 9, conforme 
informou a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto. Se-
gundo ela, no sábado todas 
as unidades de saúde estarão 

Secretaria de Saúde defi ne data de 
Campanha de Vacinação contra a gripe

O vírus da infl uenza está na mira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Jaboticabal 

abertas para oferecer a vaci-
na aos grupos contemplados.

“Durante a semana, já te-
mos nossas atividades de 
rotina, mas optamos por tra-
balhar também no sábado, 
a fi m de atingir um número 
maior de pessoas e facilitar 
o acesso à vacinação das 
pessoas que não podem ir 
durante a semana”, explicou 
Maura.

Ela lembra que os grupos 
contemplados com a vaci-
na trivalente contra a gripe 
(duas cepas de vírus da gripe 
comum e mais o H1N1) in-
clui pessoas com mais de 60 
anos; crianças de seis meses 
até antes de completar cinco 
anos; gestantes; puérperas 
(mães que tiveram bebês, até 
45 dias após o parto); profi s-
sionais de saúde, das redes 
pública e privada; e doentes 
crônicos com prescrição mé-
dica.

Segundo a coordenadora 
da Vigilância Epidemiológi-
ca, a vacina é bem aceita e 
não tem apresentado efeitos 
colaterais. “Ela começou a 
ser oferecida em 1999, em 
comemoração ao Ano Inter-
nacional do Idoso, e depois 
foi estendida a mais grupos. 

O objetivo da vacinação é 
diminuir a taxa de hospita-
lização e de complicações 
decorrentes da gripe”, infor-
mou Maura, solicitando que 
as pessoas acamadas telefo-
nem com antecedência para 
o CIAF mais próximo de sua 
casa, Secretaria Municipal 
de Saúde ou Vigilância Epi-
demiológica, a fi m de agen-
dar a aplicação da vacina em 
casa.

Mais informações pelo te-
lefone (16) 3203-8545.

BIOFARM QUÍMICA E VARMACÊUTICA LTDA. tor-
na público que recebeu da CETESB a licença de Operação Nº 
52001651, válida até 26/03/2017, para Antibióticos Veterinários 
(oral e injetável); fabricação de à RUA JOÃO BATISTA FER-
RAZ SAMPAIO, 710, JD BOM JESUS, JABOTICABAL/SP
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De excelente família, 
sólida e conduta exem-
plar. Um político ide-
ológico e íntegro, fi r-
memente calcado em 
valores éticos e morais. 
Com toda esta bagagem, 
jamais cometeu deslizes, 
com espírito de liderança 
e capacidade exemplar. 
Humano, competente, 
enérgico, rígido, mas 
autêntico. Tanto é que 
coisas fantásticas cru-
zaram seus caminhos, a 
começar pelo ensino, um 
dos maiores educado-
res. De trabalho digno e 
honrado, norteando sua 
existência de atitudes 
nobres, deixando mag-
nífi cos exemplos no ce-
nário dos acontecimen-
tos, com irrepreensível 
dignidade, extraordiná-
ria competência, consa-
grando-se como um dos 
profi ssionais mais notá-
veis. Na sua trajetória ti-
nha zelo e efi ciência. Na 
sua grandeza espiritual 
era prudente, tinha fé e 
expressiva coragem, ho-
nestidade, de convicções 
fortes e exemplar. De 
talento inabalável, inte-
ligente, resistente na de-
fesa do erário. Foi o líder 

CARLOS ROBERTO DÉ BERCHIELLI   
06/11/1.953 – 26/04/2.015
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sem ódio, sem ressenti-
mentos, o conselheiro de 
palavra prudente e escla-
recida, o mentor seguro e 
equânime, o amigo inex-
cedível na lealdade. Uma 
imponente estrutura hu-
mana. Deixa exemplos 
que dignifi ca e que enal-
tece. Simples, humilde, e 
de uma capacidade ím-
par. Articulador nato na 
política e um trabalhador 

incansável. Desenvolveu 
diversas funções com 
zelo e responsabilidade. 
De raciocínio rápido e 
efi caz, conduzia o tra-
balho com esmero, não 
deixando rescuídos para 
trás. Uma fortaleza no 
altar da vida.

De feitos admiráveis, 
jamais esmoreceu ante 
os obstáculos e deixa 
bons exemplos.



RODO JABOTI TRANSPORTES  E A “DIREÇÃO DO BEM”
Colaboradores da 

Rodo Jaboti, junto à 
Diretoria, participa-
ram de um treinamen-
to da ISO 9001/2008 
ministrado pelo em-
presário Matheus 
Vantini (Gerente de 
Planejamentos e Co-
mercial), na manhã do 
dia 18 de abril, com a 
participação do Cabo 
Felipe (integrante da 
Polícia Rodoviária 
Estadual), onde fi ze-
ram um trabalho de 
conscientização com 
os motoristas e fun-
cionários. O projeto 
designado “Direção 
do Bem”, criado pela 
Rodo Jaboti, procura 
trazer noções básicas 
de Leis de Trânsito e 
de direção responsá-
vel. Foi muito pro-
veitoso e saudável 
esse evento, onde se 

atentaram mais às no-
vas normas, e assim 
a RODO JABOTI, 
como sempre, busca 
minimizar eventuais 
sinistros aos colabo-
radores e à população 
em geral, com vários 
temas abordados, en-
tre eles: Acidentes 
podem ocorrer, mas 
não confi em na sorte, 
tenham responsabili-
dade, não só com vo-
cês, mas com o pró-
ximo; A segurança 
deve vir em primei-
ro lugar; Transitar 
olhando atentamente 
as placas de sinaliza-
ção, respeitando li-
mites de velocidade; 
Durante as viagens, 
não pare em locais 
não apropriados, pro-
curando sempre pos-
tos de serviços bem 
iluminados; Cinto 

de Segurança, e EP’s 
entregues na fi rma; 
Manter distância de 
veículos à frente; Em 
hipótese alguma usar 
celulares ou apare-
lhos eletrônicos em 

trânsito; Manter os 
caminhões em perfei-
tas condições de uso, 
fazendo check-list 
diário e executar ma-
nutenções necessá-
rias; Terminantemen-

te proibido ingerir 
bebidas alocoólicas; 
Na DIREÇÃO DO 
BEM, você é o maior 
patrimônio e seus fa-
miliares dependem 
de sua segurança. 

Logo após, foi servi-
do um suculento café 
da manhã, acompa-
nhado por demons-
trações de Slides de 
Vídeos Educativos, 
em amplo telão.
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Por Edgard Matsuki Fonte: Portal 
EBC

As marcantes histórias de luta dos 
trabalhadores lembradas a cada pri-
meiro de maio mexem com os outros 
364 dias do ano. Muito mais do que 
um feriado, a data tem por objetivo 
chamar os povos para uma profunda 
refl exão sobre direitos adquiridos, 
senso de cidadania e união popular.

Pelo mundo, a ideia de que o tra-
balhador deveria ser um instrumento 
para o lucro dos patrões foi sendo 
questionada e as leis passaram a 
garantir, nas democracias, um novo 
papel para o cidadão. Pelos ideais 
solidifi cados principalmente a partir 
do fi nal do século 19, o trabalhador 
deveria ser o sujeito da história, o 
transformador social. Primeiro de 
maio se tornou, assim, mais do que 
história, mas um presente em cons-
tante transformação. 

Os ventos desta mudança têm raí-
zes na Europa e também na América. 
Em 1886, trabalhadores americanos 
fi zeram uma grande paralisação na-
quele dia para reivindicar melhores 
condições de trabalho. O movimen-
to se espalhou pelo mundo e, no ano 
seguinte, trabalhadores de países eu-
ropeus também decidiram parar por 
protesto. Em 1889, operários que 
estavam reunidos em Paris (França) 
decidiram que a data se tornaria uma 
homenagem aos trabalhadores que 
haviam feito greve três anos antes. 
Em 1891, franceses consagraram a 
data de luta por jornadas até oito ho-
ras diárias. O século 20 acordou para 

Dia do Trabalhador: saiba como surgiu o feriado do dia 1º de Maio

o fato de que trabalhar mais do que 
essas oito horas seria considerado in-
concebível. Os regimes escravocratas 
foram repudiados. Trabalho não deve-
ria ser mais sinônimo de exploração.

Os trabalhadores compreende-
ram, em diversas manifestações, que 
o direito coletivo pode sensibilizar 
os legisladores, patrões e governos. 
A sindicalização e o direito à greve 
são marcos desses últimos 200 anos, 
lembrados em diversas ocasiões, 
e que deram às populações noções 

mais exatas de que o poder emana 
do povo.

O primeiro dia do mês de maio é 
considerado feriado em alguns dos 
países do mundo. Além do Brasil, 
Portugal, Rússia, Espanha, França, 
Japão e cerca de oitenta países consi-
deram o Dia Internacional do Traba-
lhador um dia de folga.

Gradativamente, outros países fo-
ram aderindo ao feriado. No Brasil, 
o feriado começou por conta da in-
fl uência de imigrantes europeus, que 

a partir de 1917 resolveram parar o 
trabalho para reivindicar direitos. 
Em 1924, o então presidente Artur 
Bernardes decretou feriado ofi cial.

Além de ser um dia de descanso, 
o 1º de maio é uma data com ações 
voltadas para os trabalhadores. Não 
por acaso, a Consolidação das Leis 
de Trabalho (CLT) no Brasil foi 
anunciada no dia 1º de maio de 1943. 
Por muito tempo, o reajuste anual do 
salário mínimo também acontecia no 
Dia do Trabalhador.

Dia do Trabalhador cai ou pode cair 
no dia 1° de maio

  Outro feriado no dia 1° de maio
  Sem feriado no dia 1° de maio, mas 

Dia do Trabalhador em outra data.
  Sem feriado no dia 1° de maio e sem 

Dia do Trabalhador.
Muitos países em todos os continentes 

celebram o dia 1° de Maio como Dia do 
Trabalhador, Dia do Trabalho, Dia Inter-
nacional do Trabalhador ou Dia de Maio, 
embora o termo Dia de Maio ainda se 
refere ao signifi cado original em muitos 
desses países que ainda celebram esse fe-
riado. Em países onde o dia 1° de maio 
não é feriado ofi cial, demonstrações são 
organizadas nesse dia em defesa dos tra-

Dia do Trabalhador no mundo
balhadores.

Alguns países celebram o Dia do 
Trabalhador em datas diferentes de 1° de 
maio:

Nova Zelândia celebra o Dia do Tra-
balho na quarta segunda-feira de outubro 
em homenagem à luta dos trabalhadores 
locais que levou à adoção da jornada di-
ária de 8 horas, décadas antes da greve 
geral, que resultou no massacre nos EUA.

Na Austrália, o Dia do Trabalho varia 
de acordo com a região.

Estados Unidos e Canadá celebram 
o Dia do Trabalho na primeira segunda-
feira de setembro, escolhido proposi-
talmente para que não fosse lembrado o 
massacre de 1° de Maio.

No dia 1º de maio, comemora-se o 
Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, 
como forma de celebrar as conquistas dos 
trabalhadores ao longo da história. Nes-
sa mesma data, em 1886, ocorreu uma 
grande manifestação de trabalhadores na 
cidade de Chicago, nos Estados Unidos. 
Esta lista vai mostrar algumas curiosida-
des relacionadas ao Dia do Trabalho. E 
viva o trabalho!

- Em Chicago, milhares de trabalha-
dores protestavam contra a enorme carga 
horária pela qual eram submetidos, ou 
seja, 13 horas diárias. A proposta era re-
duzir para 8 horas diárias, como é hoje 
(geralmente…).

- Além da diminuição da carga ho-
rária, os trabalhadores também exigiam 
descanso semanal remunerado e um pe-
ríodo anual de férias, direitos trabalhistas 
que ainda não existiam na época.

- A escolha da data de 1° de Maio 
ocorreu para homenagear os trabalha-
dores mortos pela repressão policial nos 
Estados Unidos. No entanto, as mortes só 
passaram a ocorrer a partir do dia 03 de 
maio.

- Apesar da escolha da data ter sido 
feita por membros da Segunda Interna-
cional Socialista, os oito organizadores 
das manifestações eram militantes anar-
quistas, não socialistas.

- Os organizadores das manifestações 
foram denominados Mártires de Chicago. 
No monumento erguido à eles, estava o 
seguinte epíteto: “Um dia nosso silêncio 

10 curiosidades sobre o Dia do Trabalho
será mais forte que as vozes que hoje vo-
cês estrangulam”.

- Em 23 de Abril de 1919, o senado 
francês proclamou feriado nacional no 
dia 1° de Maio. Em 1920, foi a vez da 
União Soviética. Aqui no Brasil, o Pri-
meiro de Maio é comemorado desde o 
ano de 1925.

- Os Estados Unidos não comemoram 
o Dia do Trabalho no dia 1° de Maio, e 
sim na primeira segunda-feira de setem-
bro. Na Austrália comemora-se a data em 
duas ocasiões: na parte ocidental, em 04 
de março e, na parte meridional, em 07 
de outubro.

- Em 1940, o presidente Getúlio Var-
gas utilizou o 1° de Maio para anunciar o 
novo salário mínimo. Em 1941, a data foi 
usada para marcar a criação da Justiça do 
Trabalho, que visava resolver os confl itos 
existentes entre os trabalhadores e seus 
patrões.

- Como Vargas utilizava a data para 
apresentar boas notícias aos trabalhado-
res, a data perdeu seu sentido original. 
Até então marcado por piquetes e protes-
tos, o Dia do Trabalhador passou a ser co-
memorado com festas populares, desfi les 
e celebrações similares.

- Mesmo sendo um feriado nacional 
no Brasil, a Bahia fi cou 55 anos sem co-
memorar a data porque os governantes 
acreditavam que era uma contradição não 
trabalhar no Dia do Trabalho.

Fonte: História Digital

Segunda-feira, 20, às 20 horas, a Câ-
mara Municipal realizou sua segunda 
Sessão Ordinária do mês. Na Ordem do 
Dia estavam seis projetos, destes, apenas 
quatro foram aprovados, além de dois que 
foram incluídos na pauta.

Inicialmente, a sessão contou com o 
uso da Tribuna Livre pela Servidora Lú-
cia Helena dos Santos, que cobrou me-
lhorias na função de Telefonista, cargo 
que exerce na Prefeitura, como o direito 
à insalubridade, garantindo assim a iso-
nomia com outras autarquias e setores. 
E questionou também a escassez de fun-
cionários com o cargo de Telefonista, que 
determina no excesso da carga horária de 
trabalho.

Foram lidos e aprovados os seguintes 
Requerimentos:

715/2015: Requer na forma Regimen-
tal cópia da Portaria específi ca de habili-
tação e, cópia da emissão de parecer téc-
nico conclusivo, emitidos pelo Ministério 
da Saúde, da Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, instalada em nosso municí-
pio. Autoria: Vereador Jan Nicolau.

716/2015: Requer na forma Regimen-
tal cópia da Portaria específi ca de habili-
tação e, cópia da emissão de parecer téc-
nico conclusivo, emitidos pelo Ministério 
da Saúde, da Unidade de Pronto Atendi-
mento - UPA, instalada em nosso municí-
pio. Autoria: Vereador Jan Nicolau.

717/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações, por meio de relatórios, 
sobre qual a escala de plantão médico da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 
em nosso município, qual o valor pago 
por plantão, qual a empresa responsável 
pela contratação da equipe médica, infor-
mando se a mesma é terceirizada, se hou-
ve licitação para a contratação da referida 
empresa e, enviar cópias do edital, do 
contrato fi rmado e dos empenhos pagos, 
desde fevereiro de 2015 até a presente 
data. Autoria: Vereador Jan Nicolau.

718/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre se existe algum 
projeto, no Executivo Municipal, para 
atender a Indicação Nº 569/2013, proto-
colado em 27 de junho de 2013, referente 
à disponibilização, na página inicial do 
site ofi cial da Prefeitura Municipal, links 
que remetam a outros sites que tratem 
sobre prevenção e combate à pedofi lia, 
exploração sexual de menores e trabalho 
infantil, em nosso município, qual a data 
para a disponibilização dos mesmos. Au-
toria: Vereador Jan Nicolau.

719/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações, por meio de relatórios, 
sobre como é composta a equipe multi-
profi ssional do Programa Saúde da Famí-
lia em nosso município, quais os nomes 
de cada profi ssional, especifi cando as 
atribuições de cada membro, qual a carga 
horária e salário de cada profi ssional que 
atua no referido Programa, como é rea-
lizado o controle de visitas domiciliares, 
por equipe, quantas famílias já foram ca-
dastradas e, quantas pessoas estão sendo 
atendidas por equipe. Autoria: Vereador 
Jan Nicolau.

720/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações, por meio de relatórios, 
sobre qual a escala de plantão do Servi-
ço de Radiologia da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA, em nosso município, 
qual o(s) nome(s) do(s) radiologista(s) 
responsável(eis) pelos laudos emitidos. 
Autoria: Vereador Jan Nicolau.

721/2015: Reitera Requerimento Nº 
690/2015, aprovado na Sessão Ordinária 
do dia 16 de março, no qual solicito, na 
Forma Regimental, cópias dos controles 
e dos relatórios dos medicamentos utili-
zados na Unidade de Pronto Atendimento 
- UPA, de nosso município, desde feve-
reiro de 2015 até a presente data, inclu-
sive constando o número dos lotes, que 
não foram encaminhados conforme Lei 
Orgânica do Município. Autoria: Verea-
dor Jan Nicolau.

743/2015: Requer informações atra-
vés de relatórios sobre a quantidade de 
estudantes que utilizam o serviço de 
transporte universitário. Informando 
nome, curso e a cidade de destino de cada 
estudante. Autoria: Vereador Junior De 
Vitto.

742/2015: Requer informações do Se-
cretário de educação o Senhor Cesar Ro-
berto Esper, se os veículos que fazem o 

Câmara Municipal realizou sua segunda Sessão Ordinária do mês
transporte de estudantes universitários es-
tão em plenas condições para o transporte 
e como é feita a fi scalização dos mesmos? 
Autoria: Vereador Junior De Vitto.

741/2015: Requer cópias dos rela-
tórios de viagens executadas e quilôme-
tros percorridos por veículos de todas as 
linhas contratadas para o transporte de 
estudantes universitários desde janeiro de 
2013 até abril de 2015. Autoria: Vereador 
Junior De Vitto.

740/2015: Requer informações sobre 
a frota de veículos da empresa Transpor-
tes Coletivos Jaboticabal Turismo LTDA, 
que presta serviços à Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal para o transporte de es-
tudantes universitários. Autoria: Vereador 
Junior De Vitto.

739/2015: Requer informações de 
quais imóveis estão alugados para a Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal atual-
mente. Autoria: Vereador Junior De Vitto.

738/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre se existe interesse, 
por parte do Executivo Municipal, em 
permutar a atual área do imóvel do Es-
tádio Jaboticabal Atlético por uma área 
de imóvel de propriedade da Prefeitura 
Municipal, sem causar prejuízos ao atu-
al proprietário do referido Estádio e, vi-
sando o favorecimento dos atleticanos, 
transformando-o em estádio Municipal. 
Autoria: Vereador Jan Nicolau.

737/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre por qual o motivo 
que a Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal não tenta solucionar os problemas do 
Estádio do Jaboticabal Atlético com uma 
desapropriação sem prejudicar o proprie-
tário e proporcionando maior tranquilida-
de aos atleticanos. Autoria: Vereador Jan 
Nicolau.

736/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre de que forma a Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal pode co-
laborar com o Jaboticabal Atlético, nesta 
fase tão crítica que o mesmo vem enfren-
tado. Autoria: Vereador Jan Nicolau.

735/2015: Requer nota fi scal das via-
gens, alimentação e demais despesas em 

competições em que a FAE teve partici-
pação. Autoria: Vereador Rubinho Gama.

734/2015: Requer o sistema de con-
tratação de todos os professores que pres-
tam serviço para a FAE. Autoria: Verea-
dor Rubinho Gama.

733/2015: Requer os documentos 
dos técnicos provisionados com direito 
adquirido (1993-1998), em cada modali-
dade. Autoria: Vereador Rubinho Gama.

732/2015: Requer informações sobre 
os atletas que disputaram os Jogos Aber-
tos em Bauru, pela FAE. Autoria: Verea-
dor Rubinho Gama.

731/2015: Requer informações sobre 
os atletas que disputaram o 58º Jogos 
Regionais pela FAE. Autoria: Vereador 
Rubinho Gama.

730/2015: Requer do Poder Execu-
tivo, porque foi reduzido o número de 
funcionários na farmácia municipal? Au-
toria: Vereador Carmo Jorge.

729/2015: Requer do Poder Execu-
tivo, informações do Projeto de Lei do 
convênio com o Governo Federal e a Pre-
feitura Municipal para a pavimentação 
do bairro Vale do Sol e Jardim Boa Vista. 
Autoria: Vereador Carmo Jorge.

728/2015: Requer informações sobre 
o Sistema de Compensação Previdenciá-
ria-COMPREV junto ao Município e ou 

SEPREM- Serviços de Previdência Mu-
nicipal de Jaboticabal. Autoria: Vereador 
Sergio Ramos.

727/2015: Requer informações sobre 
asfaltamento no Distrito Industrial “José 
Aparecido Thomé”. Autoria: Vereador 
Prof. João Roberto.

726/2015: Requer informações sobre 
maquinário que realiza asfaltamento no 
Distrito Industrial “José Aparecido Tho-
mé”. Vereador Prof. João Roberto.

725/2015: Requer informações so-
bre quedas frequentes no fornecimento 
de energia no Distrito Industrial “José 
Aparecido Thomé”. Vereador Prof. João 
Roberto.

724/2015: Requer informações sobre 
o abastecimento de água no Distrito In-
dustrial. Vereador Prof. João Roberto.

723/2015: Requer informações sobre 
o cumprimento da Lei 3734/2008. Verea-
dor Prof. João Roberto.

722/2015: Requer informação de qual 
é a data que a ITESP (Fundação Institu-
to de Terras do Estado de São Paulo) irá 
realizar os serviços para regularização do 
Bairro Santa Izabel. Autoria: Vereador 
Rubinho Gama.

714/2015: Requer do Poder Execu-
tivo, informações sobre construção em 
área verde no bairro São Bom Jesus. Au-

toria: Vereador Carmo Jorge.
713/2015: Requer do Poder Executi-

vo, cópia do processo administrativo dos 
funcionários do SAAEJ, que se encon-
tram no setor do RH da Prefeitura. Auto-
ria: Vereador Carmo Jorge.

Os Vereadores aprovaram os seguin-
tes projetos:

•Projeto de Decreto Legislativo nº 
56/2015, outorga o Título de Cidadão Ja-
boticabalense ao Desembargador Dr. An-
tônio Carlos Mathias Coltro, e dá outras 
providências. Autoria: Vereadores 16ª 
Legislatura - 2013/2016.

•Projeto de Lei nº 388/2015, autoriza 
o Poder Executivo a alienar imóvel dado 
em Concessão de Direito Real de Uso, no 
Parque 1º de Maio a Waldeci de Oliveira. 
Autoria: Executivo Municipal.

•Projeto de Lei nº 389/2015, altera 
dispositivos na Lei n° 2.143, de 21 de 
dezembro de 1.992, alterada pela Lei n° 
4.657, de 13 de março de 2015 e da outras 
providências. Autoria: Vereadora Dra. 
Andréa Delegada.

•Projeto de Lei nº 393/2015, institui a 
“Semana Municipal de Conscientização e 
Prevenção ao Diabetes” no município de 
Jaboticabal e dá outras providências. Au-
toria: Vereador Jan Nicolau e Prof. João 
Roberto.

Dois projetos foram incluídos e apro-
vados:

•Projeto de Lei nº 396/2015, que Dis-
põe sobre a Estrutura e o Quadro de Ser-
vidores do Poder Legislativo Municipal e 
dá outras providências. Autoria: Vereado-
res 16ª Legislatura - 2013/2016.

•Projeto de Lei 397/2015, que deno-
mina de “David Brito” o prédio localiza-
do à Praça do Café, nº 240, e dá outras 

providências, de autoria do Vereador Dr. 
Edu Fenerich.

O Projeto de Lei nº 379/2015, que dis-
põe sobre a instalação de hidrômetros in-
dividualizados nas unidades consumido-
ras autônomas em condomínios verticais 
e horizontais, no âmbito do município de 
Jaboticabal, de autoria do Vereador Prof. 
João Roberto, teve o Veto Total mantido. 
O pedido de vista foi solicitado pelo pró-
prio autor, o qual solicitou o parecer da 
Procuradoria Jurídica da Casa de Leis, 
em função da inconstitucionalidade do 
projeto. De acordo com o autor, há neces-
sidade de readequação do SAAEJ, pois 
hoje há inviabilidade técnica e adminis-
trativa que demandam tempo e recursos. 
Afi rmou que no próximo ano, após a ade-
quação da autarquia, fará a propositura 
novamente.

Já o Projeto de Emenda Constitucio-
nal nº 6/2015, que dá nova redação ao § 
1º, do art. 112, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Jaboticabal, e dá outras provi-
dências. “Art. 112.  … § 1º No caso de 
venda, haverá necessidade, também, de 
licitação, fi cando dispensado para fi ns 
específi cos de urbanização de interesse 
social e industrialização.” Este Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica do Município 
busca dar tratamento jurídico diferencia-
do, visando incentivar e simplifi car as 
obrigações administrativas em relação 
aos programas e projetos de promoção 
social e de industrialização, com promo-
ção de renda e geração de emprego no 
Município de Jaboticabal, do Executivo 
Municipal, foi rejeitado por unânimidade.  

A próxima Sessão Ordinária será dia 
04 de maio, às 20 horas, no Plenário da 
Câmara Municipal.

Fundo Social de Solidariedade forma novos profi ssionais da beleza
Polo de Beleza promove a formatura de suas quatro turmas e recebe os parabéns do Governo do Estado por ser um polo referência

Brindes, sorrisos, abraços e muita 
alegria marcou a formatura de mais um 
grupo do Polo da Beleza, promovido pelo 
Fundo Social de Solidariedade (FSS). O 
encontro, que reuniu formandos e fami-
liares numa grande festa, aconteceu na 
noite de segunda-feira, dia 27, no Centro 
de Recreação Edson Martini (Lazer na 
Terceira Idade) e serviu como encerra-
mento ofi cial de mais quatro turmas do 
Polo da Beleza.

A equipe do Fundo Social, represen-
tando sua presidente Cidinha Girio, entre-
gou os diplomas às 36 formandas, que co-
memoraram a conquista e a possibilidade 
de crescimento profi ssional viabilizada 
pela parceria entre Governo do Estado de 
São Paulo e Prefeitura de Jaboticabal.

Lúcia Helena Casagrande Mantova-
ni, representante do Fundo Social de São 
Paulo e coordenadora regional do Polo da 
Beleza, parabenizou as alunas e lembrou 
a importância da realização desses proje-
tos. “São cursos rápidos, sem a necessi-
dade de apresentar escolaridade mínima. 
Um trabalho intenso e interrupto, resulta-
do de parcerias entre os municípios, que 
já qualifi cou mais de 87 mil pessoas. Ja-
boticabal está de parabéns porque é um 
polo referência para todo o Estado. O me-
nor número de evasão que já registramos. 
O Fundo Social de Solidariedade merece 
nossos aplausos”, elogiou a representan-
te da primeira-dama Lu Alckmin. Lúcia 
Helena acrescentou que o objetivo desses 
cursos é o resgate da autoestima e da me-
lhoria na qualidade de vida da população 
de baixa renda e confi rmou que Jaboti-
cabal está oferecendo cursos de muita 
qualidade, colocando no mercado bons 
profi ssionais.

Foram oferecidos quatro cursos com 
vagas para dez alunos cada, nas seguintes 
áreas: assistente de cabeleireiro, mani-
cure e pedicure, depiladora e design de 
sobrancelhas, e maquiadora “Formamos 

a sétima turma no fi nal de maio, totali-
zando mais de 280 alunos, que são muito 
bem recebidos no mercado de trabalho”, 
comenta Jonathan Ramos, assessor do 
FSS, lembrando, ainda, as vantagens do 
curso. “Quem estiver desempregado no 
momento da matrícula e permanecer de-
sempregado até o fi nal do curso ganhará 
uma bolsa de R$420,00 no fi nal, que é um 
incentivo para iniciar na nova carreira”, 
concluiu.

Pela animação das formandas se pode 
concluir que o curso não só propiciou um 
aprendizado satisfatório, mas também 
permitiu uma integração social, além da 
possibilidade de conhecer novas amigas 
e obter conhecimento sufi ciente não só 
para cuidar da beleza dos outros, mas da 
própria beleza.

Capoeira, viola, violão e fl auta são al-
guns dos cursos que fazem os alunos das 
Escolas Municipais de Educação Com-
plementar (EMEC´s) São José Operário, 
São Francisco e Unenlar contarem com 
muito aprendizado e animação.

Várias atividades pedagógicas que 
foram reformuladas recentemente estão 
sendo aprovadas pelos alunos. A refor-
mulação, segundo a Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel) aconteceu com o objetivo de 
melhorar a complementação das escolas 
municipais.

As atividades pedagógicas das 
EMEC´s compreendem a fanfarra, o ta-
ekwondo e o artesanato, e, neste ano, 
somaram às atividades, as aulas de capo-
eira, fl auta, viola e violão.

Na EMEC Unenlar a “Orquestra de 
Violão” é um projeto em parceria com 
Departamento de Cultura, benefi ciando 
as crianças com aulas teóricas e práticas 
de violão, viola e fl auta.

As atividades do primeiro bimestre começam com tudo nas EMECs
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INVERNO 2015
O inverno está chegando! Devido 

ao tempo frio e ao maior volume de rou-
pas, essa é considerada, por excelência, 
a “estação da elegância”, e é melhor 
você estar bem preparado. Em dias de 
temperatura amena looks fazem bonito 
e esquentam os corpos masculinos de 
forma estratégica. É claro que em terras 
brasileiras a estação não é tão rigorosa 
na maior parte do país, mas quando a 
temperatura esfriar, casacos farão a ta-
refa de aconchegar e desviar com au-
toridade, os ventos gelados. Agora, se 
o frio vier prá valer e o clima lá fora 
for gélido, a ideia é investir num char-
moso e quentinho combo de sobreposi-
ções (proteção total). Afi nal de contas 
o homem 2015 pretende esquentar em 
estilo o inverno, lembrando que, mais 
do que um belo visual, buscam também 
conforto com cortes e modelagens bem 
requintadas. Os blazers que sempre 
agregaram elegância aos looks, dando 
um ar sério, chic, moderno e descola-
do, são irresistíveis e farão bonito. O 
que é bom merece repeteco, portanto o 

Up!
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Maquiador, 
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xadrez e a pele fake que por sinal faz a 
diferença na hora de esquentar, voltam 
e voltam com força total. O couro é a 
cara do inverno e nunca sairá de moda, 
sendo sempre uma escolha certeira. As 
estampas estão bombando porque dão 
toda uma personalidade às peças e não 
faltam opções das mais criativas. Na 
verdade, quanto mais ousado, melhor: 
vá atrás de suas referências favoritas, 
não tenha medo de misturar desenhos e 
crie combinações inusitadas, de acordo 
com a ocasião. Lógico! Bom, jaqueta 
no inverno não é bem uma novidade, 
mas é sempre legal fi car de olho nos 
modelos novos que estão por aí. Fa-
lando em tendência de cores  estão os 
50 tons de vinho. Fique ligado nesse 
tom: marsala. Já está bombando! Não 
tem como falar de moda masculina sem 
falar do eterno jeans, não é verdade? O 
destaque vai para esses modelos mais 
“destruídos” que estão surgindo aos 
montes. Use sem medo de ser feliz.

Modelo: Breno Alonso
Foto: Osny Lopes
Agradecimento: Bauhaus Brasil
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CÂMARA MUNICIPAL
DE JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal.
CONTRATADA: Fundação para o Vestibular da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - VUNESP
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de 

planejamento, organização e execução de Concurso Público. 
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação com fundamen-

to no art. 24, incisos VIII e XIII da Lei Federal 8.666/93.
VALOR: R$ 118.000,00
DATA DA ASSINATURA: 23/04/ 2015.

Os alunos receberam certifi -
cados de conclusão do curso, e 
interessados na próxima edição 
já podem fazer a inscrição até o 
dia 15 de maio 

Aconteceu neste mês de abril 
a formatura da quarta turma do 
curso de Informática Básica, re-
alizado pela Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do Fundo Social 
de Solidariedade (FSS). Oito alu-
nos receberam o certifi cado das 
mãos do prefeito Raul Girio.

 “É gratifi cante ver mais uma 
turma formada e gostaria de 
compartilhar este momento com 
a primeira-dama Cidinha Girio. 
O Fundo Social faz um trabalho 
importante, que popularmente 
podemos dizer que é o ensinar a 
pescar, e hoje formamos a quarta 
turma. São mais oito alunos que 
estão felizes, que aprenderam a 
utilizar a internet. É um salto de 
qualidade na vida dos alunos, que 
fi cam mais independentes diante 
da rede. Hoje tivemos pessoas de 
várias idades. Quero agradecer 
ao professor Jonathan Ramos e 
ao Fundo Social de Solidarieda-
de por esta importante iniciati-
va”, destaca Raul Girio.

A iniciativa do Curso de In-
formática Básica foi do próprio 
Fundo Social, como relata  o 
assessor Jonathan Ramos. “Foi 
uma iniciativa da nossa presiden-
te Cidinha Girio, a pedido de vá-
rias pessoas que procuravam por 
um curso básico de informática. 
Havia essa demanda que preci-
sávamos suprir. Juntamente com 
as Secretarias Municipais de Ad-
ministração e de Educação, mon-
tamos uma equipe  com profes-
sores voluntários e desde 2014 
estamos dando os cursos, que 
têm duração de dois meses. Já 
estamos recebendo as inscrições 
para o próximo curso até o dia 15 

Fundo Social forma quarta turma 
do curso de Informática Básica

de maio, com atendimento das 
7h30 às 17h. O curso é gratuito e 
podem se inscrever interessados 
a partir dos 16 anos no próprio 
Fundo Social”, encerrou.

A conexão com o mundo atra-
vés da internet. Confi ra quem já 
fez e aprovou

Natalina Leal vai utilizar a 
internet a partir de agora para se 
conectar com as fi lhas que mo-
ram em outras cidades. “Ficamos 
muito agradecidos por esse curso 
que nos incentivou a buscar no-

vos conhecimentos. Tivemos um 
professor maravilhoso, o Jona-
than, e agradeço muito ao Fundo 
Social, à Cidinha Girio e ao pre-
feito Raul Girio por nos dar esta 
oportunidade. Vou falar com mi-
nhas amigas e fi lhas que moram 
fora”, contou Natalina.

Maria José Ramos já é aluna 
conhecida e aprova todas as ini-
ciativas. “Fiz o curso de cabelei-
reira e adorei, agora fi z de o in-
formática básica e não vou parar 
por aí. São cursos ótimos que o 

Fundo Social oferece. O nosso 
professor foi excelente e vou uti-
lizar meus conhecimentos para 
trabalhos, contatos com família e 
amigos”, disse Maria José.

Isabel Coginhoto também 
aprovou o curso. “Foi muito 
bom, aprendemos bastante. Eu 
não sabia nada e agora vou co-
meçar a procurar receitas, con-
versar com amigas, vai ser muito 
bom. A iniciativa da Prefeitura 
e do Fundo Social é excelente”, 
concluiu Isabel.



Fundada em   27 de Abril de 1970 - Localizada na  Av. 
Benjamim Constant, 223 – centro

Presidente: Renato José Kamla 
Denominada entidade de classe (A Casa do Lojista)
Sua Função: (Atender ao âmbito comercial)
Benefícios que a CDL oferece:
SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito 
ASO - Medicina do Trabalho: serviços prestados com cre-

dibilidade e profi ssionalismo há  cerca de 19 anos,  e para 
melhor atender, prestando atendimento médico diário, com 
todos os exames de saúde ocupacionais: (admissionais, de-
missionais, periódicos, retorno ao trabalho e Mudança de 
Função), laudos e programas obrigatórios (PCMSO, PPRA e 
PPP), para todo e qualquer estabelecimento comercial e pro-
priedade rural, com profi ssionais credenciados pela Medicina 
do Trabalho, a preços especiais para associados da CDL.

Campanhas Promocionais: Dia das Mães, Dia dos Namo-
rados, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Promoção de Natal, 
etc....

Parceria de Convênios: Consultoria Jurídica, Oftalmo-
lógico, Uniodonto, FAJAB – Faculdade Jaboticabal, Facul-
dade São Luís, Instituição Moura Lacerda, Associação dos 
Contabilistas.

Representante Ofi cial dos Interesses Lojistas: Nos Órgãos 
Públicos, Sindicatos, Poderes Executivos, Legislativo, etc...

“EM NOSSAS MÃOS ESTÁ O DESTINO DE NOSSO 
COMÉRCIO”      

Contatos pelos fones:  (16) 3202.4044 ou 3202.8294
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Parabéns CDL  pelos 45 anos 
de atividades ininterruptas


