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Quem acompanhou a inau-
guração da Estação Elevatória 
de Esgoto da Faculdade de Ci-
ências Agrárias e Veterinárias 
(FCAV)/ Unesp Jaboticabal teve 
uma certeza: quando dois ges-
tores de grandes instituições se 
unem o resultado é um suces-
so. Foi justamente o que acon-
teceu com a obra que foi feita 
pela Prefeitura de Jaboticabal 
em parceria com a FCAV e que 
contou, ainda, com o apoio da 
Funep. O prefeito Raul Girio e 
a diretora da FCAV, professora 
Maria Cristina Thomaz, celebra-
ram a conquista e declararam a 
admiração mútua que cada um 
tem pelo trabalho do outro.

A inauguração contou com 
a presença do secretariado da 
administração municipal, bem 
como de membros da Congre-
gação da FCAV, funcionários da 
faculdade e imprensa local. Foi 
um momento de descontração, 
no qual tanto o prefeito quanto a 
diretora da FCAV falaram não só 
sobre a importância desta obra, 
mas sobre as demais parcerias 
que têm acontecido ao longo dos 

Prefeitura de Jaboticabal inaugura Estação Elevatória de Esgoto da FCVA/UNESP
Manhã de comemoração, sentimento de dever cumprido e encontro de velhos amigos

últimos anos. A união da Pre-
feitura com a faculdade tem um 
benefi ciado: o cidadão jabotica-
balense, que tem a oportunidade 
de viver em uma cidade onde a 
preocupação ambiental é levada 
a sério.

“Tivemos nos últimos meses 
grandes conquistas, que come-
çaram com o término das obras 
da Estação Elevatória de Esgoto, 
o peixamento que conduzimos 
em abril e agora esta importante 
inauguração. Muito bom saber 
que estamos de acordo com as 
normas estabelecidas pelo TAC 
que fi zemos com o Ministério 
Público e que nossos esforços, 
mesmo diante de um período de 
crise, foram bem sucedidos”, 
destacou a professora Cristina.

“É uma satisfação estar aqui, 
na sala da Congregação, e saber 
que tantas pessoas daqui e tam-
bém da Prefeitura se esforçaram 
para fazer este projeto virar uma 
realidade. Este é o tipo de obra 
que benefi cia um número enorme 
de pessoas e que é útil para a ci-
dade como um todo”, concluiu o 
prefeito Raul Girio.

 Esgoto é enviado a ETE para 
tratamento

A nova Estação Elevatória é 
um novo reforço para o tratamen-
to de esgoto da cidade. A obra de 
construção da estação elevatória 
de esgoto da UNESP foi conclu-
ída e para a execução e conclu-

são do projeto foram investidos 
aproximadamente R$ 371 mil. 
O repasse do recurso à Prefeitura 
foi feito por meio do Fundo Es-
tadual de Prevenção e Controle 
da Poluição (Fecop), vinculado 
à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente. O sistema foi criado 

para elevar a água dos detritos 
produzidos no câmpus ao mesmo 
nível da água da Estação de Tra-
tamento de Esgoto – ETE – de 
Jaboticabal. A obra benefi cia di-
retamente a qualidade das águas 
da bacia do rio Mogi Guaçu. Na 
estação, a água fl uvial é separada 

da água com dejetos por meio de 
uma caixa receptora que, conec-
tada a uma rede de canalização 
leva o esgoto até a estação eleva-
tória. O esgoto recebe um recal-
que (método usado para elevar a 
água) proporcionado por bombas 
elétricas.

Supere as frustrações, mas não 

cometa erros

Seja confi ante e independente, 

transformando os desafi os 

em conquistas

Ao longo da jornada não cometa 

erros e nem decepcione o social

Depois de realizar um estudo 
detalhado e verifi car a necessida-
de de alteração, o Departamento 
Municipal de Trânsito começou 
a mudar o sentido das ruas da 
Nova Jaboticabal, fazendo com 
que todas as ruas do bairro te-
nham mão única. 

O secretário municipal de 
Obras e Serviços Públicos, Ver-
gílio Gréggio, explicou que a 
mudança foi necessária, uma vez 
que o fl uxo de veículos é muito 
grande no bairro, em função de 
escolas, padarias, supermercado, 
clínicas e locais onde o embarque 
e desembarque é constante.

“Fizemos um estudo bem deta-
lhado e chegamos à conclusão que 
as ruas transversais às que sobem 
e descem, nas quais o sistema de 
mão única já existe, também de-
veriam ter mão única”, explicou o 
secretário, enquanto acompanha-
va a equipe do Departamento de 
Trânsito, coordenada por Edvaldo 
Raymundo, fazer a nova pintura 

Novos sentidos nas ruas 
da Nova Jaboticabal

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, por meio do Departamento de 

Trânsito, faz mudanças nas ruas da Nova Jaboticabal, que passam a ter mão única

das ruas. “Estamos providencian-
do a sinalização vertical e hori-
zontal”, completou Edvaldo.

O diretor do Departamento de 
Trânsito, José Carlos Fernandes, 
o Turbina, lembra que todas as 
ruas dos mais diversos bairros da 
cidade que estão sendo recapea-
das também terão a sinalização 
refeita. Nas que já foram total-
mente recapeadas o serviço já 
foi feito. Segundo ele, em várias 

ruas da cidade o Departamento 
de Trânsito está promovendo a 
revitalização da pintura. 

Turbina aproveita para solici-
tar que os munícipes não façam 
pinturas nas vias públicas por 
sua conta. “Caso seja necessário, 
como em caso de esquinas ou 
guias rebaixadas, basta acionar 
o Departamento de Trânsito, que 
nós providenciamos a sinaliza-
ção adequada”, encerrou.

O trabalho preventivo contra 
a dengue não para. Agentes estão 
passando pelas casas e eliminan-
do possíveis focos da doença. 
Nos casos necessários é realiza-
da a nebulização e a Prefeitura de 
Jaboticabal também promove a 
limpeza de terrenos baldios.

O controle dos terrenos, quin-
tais e principalmente calhas é 
fundamental para que a dengue 
continue sob controle. “Mesmo 

Dengue: trabalho preventivo prossegue em Jaboticabal
Mesmo com ações realizadas pela Prefeitura, colaboração da população ainda é fundamental

fora do período de chuvas é im-
portante que os criadouros sejam 
eliminados. Precisamos manter 
nossa cidade limpa para que no-
vos casos não sejam registrados”, 
afi rma Maura Guedes Barreto, 
coordenadora do Departamento 
de Vigilância Epidemiológica.

Uma ferramenta importante 
para o controle efi caz da dengue 
é a notifi cação de casos suspeitos. 
As pessoas que apresentarem os 

sintomas da dengue devem procu-
rar umas das unidades básicas de 
saúde para passar por exame.

A partir da expedição da noti-
fi cação, as equipes da Prefeitura 
de Jaboticabal podem nortear os 
locais onde as ações preventivas 
são mais necessárias. “Quanto 
mais rápido o paciente procurar 
uma de nossas unidades, mais rá-
pido será a resposta da Secretaria 
de Saúde”, declara Maura.

Equipes da Secretaria Munici-
pal de Obras e Serviços Públicos 
atuam na limpeza de diferentes 
partes da cidade. Nos últimos 
dias, os canteiros e praças da 
Nova Aparecida foram roçados.

Além disso, os piscinões do 
Terminal Rodoviário e da Cohab 
2 também foram limpos. “Essa 
ação deixa Jaboticabal mais lim-
pa e organizada. Pedimos a coo-
peração da população para que as 
áreas particulares também sejam 
roçadas”, afi rma o secretário mu-
nicipal de Obras e Serviços Pú-
blicos, Vergílio Greggio.

A limpeza realizada colabo-
ra com as ações de combate ao 
mosquito da dengue. “A limpeza 
dos piscinões é importante para 

Roçamento de áreas públicas 
Equipes atuam em diversas frentes de trabalho

a eliminação de possíveis pontos 
de acúmulo de água. Aos poucos 

vamos vencendo mais esse pro-
blema”, fi naliza Greggio. 
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

A convivência leva alguns parceiros 
a se fundirem de tal forma que um não 
consegue mais ver a individualidade do 
outro. Como conseqüência, deixam-se 
de lado certas gentilezas na rotina diária. 
Alguns se esquecem até de simples cum-
primentos e agradecimentos. O acúmulo 
desses pequenos descuidos pode se trans-
formar em ressentimento e levar a relação 
a um beco sem saída. 

O tempo funciona, sim, como re-
médio, para pequenos e grandes males 
surgidos numa relação amorosa. Coisas 
feitas ou feitas no calor da espontânei-
dade – mas também sob grande impulsi-

Não permita que a intimidade vire desleixo  - Preserve a delicadeza

vidade – podem, com o passar das horas 
ou dos dias, ser revistas e resultar em um 
posicionamento mais sensato. É aliviador 
quando isso ocorre, pois a relação se for-
talece e as pessoas percebem que são ca-
pazes de proceder com maturidade. Mas 
o tempo pode também ser o arquiteto de 
um beco sem saída para o relacionamen-
to, a depender de como o casal lida com 
as pequenas situações do dia-a-dia e da 
atitude que um assume perante o outro na 
lida com o simples e o rotineiro. 

No começo da vida a dois, as noites 
sempre terminam com um desejo de boa 
noite amorosamente expresso. Tempos 
depois, é possível que o silêncio ocupe o 
lugar dos beijos com que o casal selava 
o dia. Toalhas que um dia foram pendu-
radas cuidadosamente no lugar devido, 
hoje são deixadas em desalinho na to-
alete. Para alguns barbear-se nos fi nais 
de semana deixa de ser importante. Os 
telefonemas, antes iniciados com erótica 
brincadeira, passam a dispensar cum-
primentos, gracejos, agradecimentos e 
até despedidas. Camisolas elegantes são 
trocadas por camisetas surradas, com os 
furinhos previsíveis e a desculpa de que 
são “mais confortáveis e quentinhas”. De 
fato, são. Mas quanta coisa fi ca excluída 
ou se esfria com essa quentura!? Não há 

mais quem peça “por favor”: a delicadeza 
é substituída por crua falta de cuidado. 
Pois bem: implacável, o tempo acumula 
ressentimentos, perdas, danos e, se o par 
não se cuidar, instauram-se a impessoa-
lidade, a indiferença, a negligência e o 
descaso. Quando o cuidado se perde, algo 
foi abandonado.

Entre as explicações que se podem 
encontrar para esse estado de coisas, des-
taco uma: os parceiros perdem entre si 
a condição de “outro”, ou seja,  há uma 
espécie de “fusão” do casal, caracterizada 
pela confl uência de duas individualidades 
em uma só. Num pólo dramático, isso é 
descrito por Chico Buarque - na canção 
Eu Te Amo, quando fala de pessoas que 
já confundiram tanto as suas pernas que 
nem sabem com quais delas devem se-
guir ou do sangue de um que se perde na 
bagunça do coração do outro. Num pólo 
menos dramático, mas que está longe 
de ser saudável, um não diz “bom-dia” 
ao outro, como não diz “bom-dia” a si 
mesmo, tomando a individualidade do 
parceiro como mero apêndice da própria 
existência.

Contrastando com essa simbiose, são 
preservados o tato e a gentileza na rela-
ção com o grande mundo. É como se só 
essa instância conservasse a condição de 

“outro”, diante da qual, conseqüentemen-
te, não se pode exercer o descuido, pois 
existe o temor de se perderem privilégios. 
Tal fato psicológico remete a outro, dele 
decorrente: as pessoas preservam quan-
to ao mundo uma relação análoga à que 
existe entre crianças e adultos, a quem se 
deve respeito. 

Se é assim, o que se pode deduzir 
sobre o que passa na conjugalidade 
então? Ora ou o cônjuge é percebido 
como um igual (na qualidade de crian-
ça ou na de apêndice), ou é reduzido 
a um igual (negando em sua diferen-
ça) ou não se reconhece sua alterida-
de, sua condição de “outro”. Uma vez 
que essas coisas são complementares, 
é comum que todas entrem em jogo ao 
mesmo tempo. 

Em razão da intimidade que lhe é 
intrínseca, um casamento dispensa o 
protocolo, mas não pode dispensar a de-
licadeza; prescinde da formalidade, mas 
não pode prescindir do tato; requer sin-
ceridade, mas não tolera que em nome 
dela se exerça a grosseira. Uma união não 
precisa se assemelhar a uma instituição 
formal, impessoal, apenas juridicamen-
te determinada mas, sob pena de ruir ou 
banalizar-se, precisa manter-se acima  de 
tudo  a ética.

  A defesa das  Quatro horas de Traba-
lho Diárias deveriam ser sufi cientes para 
dar  às pessoas o direito de satisfazer as 
necessidades básicas e os confortos ele-

REFLEXÃO - HORAS  LÚDICAS  PARA  CRESCER
mentares da Vida, e que o resto de seu 
tempo deveria ser usado da maneira que 
lhes parecesse mais adequada.

Uma condição fundamental de um 
tal Sistema Social é que a Educação ul-
trapasse as suas fronteiras e adote como 
parte de seus objetivos o cultivo de apti-
dões que capacitem as pessoas  a usar seu 
Lazer de maneira inteligente.

No Passado havia um pequena classe 
ociosa e uma grande classe trabalhadora. 
A classe ociosa desfrutava vantagens que 
não tinham qualquer fundamento na Jus-
tiça Social, o que tornou essa classe ina-
pelavelmente opressora, limitou seu sen-
tido de Solidariedade e levou-a a inventar 
teorias para Justifi car seus Privilégios. O 
que não a impediu de ter contribuído para 
quase tudo o que hoje chamamos de Ci-
vilização.

A Elite cultivou as Artes e descobriu 
as  Ciências, escreveu os livros, inventou 
as Filosofi as e aperfeiçoou as Relações 

Sociais. Mesmo a “libertação dos opri-
midos” foi geralmente iniciada a partir de 
cima. Sem a Classe Ociosa, a Humanida-
de nunca teria emergido da Barbárie. Ela 
foi capaz de produzir um Darwin, mas a 
este se opunham dezenas de milhares de 
proprietários rurais que jamais pensaram 
em coisas mais inteligentes do que caçar 
raposas e punir invasores de propriedades 

Num Mundo em que ninguém tenha 
de trabalhar mais do que Quatro Horas 
Diárias, todas as pessoas poderão saciar 
a curiosidade Científi ca que carregarem 
dentro de si e todo Pintor poderá pintar 
seus quadros, sem passar por privações, 
independente da qualidade de sua Arte.

Pessoas que em seu trabalho profi s-
sional se tenham interessado por alguma 
fase da Economia ou da Política poderão 
desenvolver suas ideias sem aquele dis-
tanciamento acadêmico que faz o traba-
lho dos Economistas das Universidades 
parecer muitas vezes carente de senso de 

realidade.
Os Médicos terão tempo de estudar os 

progressos da Medicina e os Professores 
não precisarão se desesperar por estarem 
repetindo com Métodos rotineiros de en-
sinamentos que aprenderam na juventude 
e que, nesse meio tempo, podem já ter se 
tornado comprovadamente falsos.

Acima de tudo haverá Felicidade e 
Alegria de viver, em vez de nervos em 
frangalhos, fadiga e má digestão. Uma 
pequena parcela dedicará o tempo não 
gasto na Ocupação Profi ssional a Ativi-
dades Voluntárias. Homens e Mulheres se 
tornarão mais afáveis, menos envolvidos 
em perseguições e menos propensos a 
olhar os  Outros com Desconfi ança.

DENTRE TODAS AS QUALIDA-
DES MORAIS, A BOA ÍNDOLE É 
AQUELA DE QUE O MUNDO MAIS 
PRECISA, E ELA É O RESULTADO 
DA SEGURANÇA E DO BEM ESTAR.                       

Texto inspirado em livro de Bertrand 
Russell – 

Quando os fi lhos de Israel sairam do 
Egito e atravessaram o Mar vermelho, 
Deus cuidou de cada um deles e de todas 
as suas necessidades. Eles não tiveram 
falta de nada, porque o Senhor estava 
com eles o tempo todo, para suprir qual-
quer necessidade que eles precisassem, 
mas eles não reconheceram o Senhor 
como o único e verdadeiro Deus. O Se-
nhor fi cou muito irado com eles, ao ponto 

O BEZERRO DE OURO
de querer matá-los e fazer uma nova na-
ção. Sabe por quê?  Porque Moisés tinha 
subido ao monte para falar com Deus, 
como de costume. O povo viu que Moi-
sés estava demorando muito para descer 
do monte. Então eles se reuniram em 
volta de Arão e disseram-lhe: Levanta-te, 
faze nos deuses que vão adiante de nós; 
porque quanto a este Moisés, a este ho-
mem que nos tirou da terra do Egito, não 
sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes 
disse: Tirem os brincos de ouro das suas 
mulheres, dos seus fi lhos e as que suas 
fi lhas estão usando e tragam para mim. 
Então os israelitas tiraram das orelhas os 
brincos de ouro e os trouxeram a Arão. 
Ele pegou os brincos, derreteu-os, derra-
mou ouro dentro de um barril e fez um 
bezerro de ouro. Então disse: Estes são 
teus deuses, ó Israel, que te tiraram da 
terra do Egito. Arão construiu um altar 
diante do bezerro de ouro e anunciou ao 
povo: Amanhã haverá uma festa em hon-
ra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de 
manhã bem cedo, eles trouxeram alguns 
animais para serem queimados como 

sacrifício e outros para serem comidos 
como ofertas de paz. Depois o povo 
sentou-se para comer e beber e se levan-
taram para se divertirem, dizendo: este é 
o nosso Deus, que nos tirou do Egito e 
adoraram o bezerro. Então o Senhor Deus 
disse: Moisés, desça depressa, porque o 
seu povo, o povo que você tirou do Egito, 
pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o 
caminho que Eu mandei que seguissem; 
fi zeram um bezerro de ouro fundido, e o 
adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. 
Estão dizendo que estes são os deuses 
deles, os deuses que os tiraram do Egito. 
Eu conheço este povo e sei que é muito 
teimoso. Agora, não tente me impedir, 
pois vou descarregar a minha ira sobre 
esta gente e vou acabar com eles. Depois 
farei de você e dos seus descendentes, 
uma grande nação. Deus não aceita divi-
dir sua glória com ninguém, Porque Ele 
é o único. Então Moisés pediu para o Se-
nhor ter misericórdia do povo e disse: O 
que as outras nações vão dizer do Senhor. 
Que o Senhor não foi capaz de cuidar do 
seu povo. Lembra-te do teu servo Abraão 

que o Senhor prometeu fazer dele uma 
grande nação. Por favor, não derrama sua 
ira. Moisés suplicou o perdão do povo e 
Deus perdoou. Moisés desceu do monte 
com as duas tábuas dos mandamentos. 
Quando ele chegou ao arraial e viu tudo 
o que o povo fi zera, ele jogou as tabuas 
no chão e fi cou irado, pegou o bezerro 
de ouro, despedaçou e moeu até virar pó, 
pôs na água e disse: Para o povo beber. 
(Leia Êxodo 32). Devemos tomar mui-
to cuidado para não seguir os caminhos 
dos fi lhos de Israel. Eles tinham saído do 
Egito fi sicamente, mas não tinham dei-
xado a idolatria, eles a carregavam em 
seus corações. Lembre-se que só o nosso 
Deus deve ser adorado e não outros deu-
ses. Muitos estão sofrendo e padecendo, 
porque vivem servindo deuses estra-
nhos. (Leia o Salmo 115). Vamos servir 
somente o Senhor Deus que é o único e 
verdadeiro criador dos céus e da terra e 
todo o universo. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e das 22h00 
às 23h00. Seg. a Sex. catedraldopovode-
deus@hotmail.com         facebook cate-
dral_dopovodedeus@hotmail.com 

O Espírito Santo quer restaurar a 
Igreja, para que ela volte a ser aquilo que 
O Senhor quer restaurar a Sua Igreja; e 
restaurar é fazer voltar ao original, é de-
volver à forma primitiva aquilo que, in-
felizmente, foi estragado; como fazem os 
restauradores com obras de arte.

O Senhor quer restaurar o Seu povo. 
Quando dizemos: “O Senhor quer restau-
rar a Igreja”, não pensamos em alterar a 
hierarquia dela, mas Seu povo, que somos 
nós.

Infelizmente, muitas pessoas não tem 

Descubra o que o Espírito Santo pode restaurar na Igreja

mais esperança, muitas estão decepcio-
nadas: trabalharam, deram o melhor de 
si, mas, por mil motivos, nada deu certo. 
Nessa hora, a decepção caiu sobre ele. 
Agora, está de braços caídos: “Nossos 
ossos estão secos, nossa esperança está 
morta; estamos perdidos” (Ezequiel 37, 
11).

É uma verdadeira ressurreição! Eu 
sou resultado disso. Caí numa grande 
prostração por causa do ressentimento. 
Foi aí que o Senhor veio e me deu a gran-
de graça: o batismo no Seu Espírito. O 
Senhor me ressuscitou física, psicológica 
e espiritualmente. Ele ressuscitou meu 
espírito, minha vocação, minha missão e 
meu sacerdócio.

Oração: “Renova as Tuas maravilhas 
no nosso tempo, como num novo Pente-
costes. Concede à Tua Igreja que, unida 
num só espírito e perseverante em oração 
com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo 
a condução de Pedro, possa apressar o 
reino do nosso Divino Salvador, reino 
de verdade e de justiça, reino de amor e 
de paz. Amém!” (Invocação do Espírito 
Santo pelo Papa João XXIII ).

Vem, Espírito Santo, e com o Teu po-
der renova a face da terra.

Seu irmão,
Wellington Jardim (Eto)
Cofundador da Comunidade Canção 

Nova e administrador da FJPII

P/ HELDER F. SIMURRO

Vivemos sonhando com  a esperança.      
No desejo da felicidade. Nos sonhos - 

o amor é eterno    
Na fé, DEUS como CRIADOR. Nos 

caminhos, a esperança.      
No fi nal, a luta pela vitória. Na guerra 

a paz. No orgulho a humildade.     
Na divisão, a caridade e a humildade.         
No amor, a sabedoria. Na força do de-

sejo  de sermos felizes,  evoluindo sem-
pre. Os caminhos se dividem para a porta 
estreita e larga. A cada um será dado se-
gundo suas obras.  Estreita, difi culdades. 
A larga... facilidade.                        

 O nascimento é uma dádiva de 
DEUS. Muitos são os chamados e pou-
cos são os escolhidos. Temos que vencer 
a ignorância. Conhece-se a árvore por seu 
fruto. Surgirão falsos Cristos e falsos Pro-
fetas, que farão prodígios e coisas espan-
tosas. Não acreditemos em todos os espí-
ritos, mas temos que examinar se eles são 
de DEUS.  Vamos orar e vigiar. Vamos 
transformar o ódio em amor. A ofensa em 
perdão. A discórdia em união. Duvidas 

A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA
em fé. Erros em verdades. Desespero em 
esperanças.Tristezas em alegrias. Trevas 
em luzes. Temos que acreditar que nin-
guém pode ver o reino de DEUS  se não 
nascer de novo. Vamos dar de graça aqui-
lo que de graça recebemos. Vivemos num 
planeta de provas e expiações - TERRA,  
de dores e sofrimentos, de resgates, pa-
gamentos de dívidas contraídas em vidas 
anteriores, num passado que se vai longe. 
Tudo depende de nosso esforço, muito 
trabalho, numa luta pela sobrevivência. 
A reforma íntima, através de transforma-
ções, a curto e a longo prazo, está deline-
ado no nosso currículo, para chegarmos 
a um caminho que nos leva à evolução, 
num crescimento espiritual - tendo como 
base a BOA NOVA, passando por fases 
de evolução, para podermos vencer as di-
fi culdades, problemas, dores e sofrimen-
tos, provas e resgates. São elas: infância, 
mocidade, madureza e velhice. O apro-
veitamento exige recursos, renúncias, 
trabalho, pontualidade e caráter. Onde o  
aperfeiçoamento deve ser encarado em 
todos os ramos da atividade humana.      

AS TRANSFORMAÇÕES...
Os momentos felizes nascem quando 

conquistamos o verdadeiro amor, ligados 
ao nosso aperfeiçoamento, no trabalho, 
na esperança de dias melhores, em so-
nhos realizados, à custa de vitórias e de 
realidades, que  somam realizações, num 
mundo repleto de dores e sofrimentos, 
que exige de nós muito esforço, renún-
cias e apegos ao estudo e conhecimentos 
vinculados às leis de DEUS.                         

VIVEMOS ETERNAMENTE EM 
ESPÍRITO, PORQUE LUTAMOS HOJE 
EM BUSCA DA FELICIDADE, NUM 
DESEJO DE AMAR PARA SER AMA-
DO, PERDOAR PARA SER PERDOA-
DO, DENTRO DA REALIDADE.

Causada por vírus, a doença pode ser 
difundida rapidamente no País. Sapatos, 
roupas, ração, água podem ser vetores 
de disseminação. Vamos tomar conta do 
nosso patrimônio.

Como em qualquer país do mundo, 
vivemos alertas para as ameaças aos ci-
dadãos, à sociedade e à economia. Mas 
poucos sinais, neste momento, têm im-
portância tão abrangente e potencialmen-
te danosa como a da infl uenza ou gripe 

Cuidar da nossa avicultura
Infl uenza aviária: Surtos recentes nos EUA e Canadá colocam a prevenção em pauta

aviária, que não existe no Brasil. Nos 
Estados Unidos, o primeiro registro de 
ameaça veio em dezembro do ano passa-
do e hoje já se contabilizam outros 143 
e mais de 30 milhões de aves atingidas. 
Com os riscos que já afetam os conti-
nentes americano e asiático, São Paulo 
reforçou os planos e medidas para afastar 
ameaças de chegada do vírus através do 
fl uxo internacional de pessoas ou rotas de 
aves silvestres.

Diferentes ações preventivas foram 
adotadas pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (SAA), envolvendo ou-
tros órgãos do Estado por determinação 
do Governador Geraldo Alckmin, para a 
avicultura industrial e para as áreas de 
aves silvestres cativas e migratórias. In-
tensifi camos nossas ações de rotina nessa 
área, como, por exemplo, o seminário que 
se realizou nesta semana em Campinas 
(SP), de conscientização de produtores 
e exportadores de aves sobre a Infl uenza 
Aviária e também em Bastos reunimos 
todos os produtores de ovos.

A responsabilidade deve ser compar-
tilhada: governo, funcionários de todos 
os níveis envolvidos com o assunto, pro-

dutores, industriais e cidadãos. O Brasil é 
o principal exportador de carne de fran-
go – com 3,9 milhões de toneladas para 
155 países e 40% do mercado mundial 
–, e São Paulo é o principal produtor de 
ovos (34,33%); quarto maior exportador 
brasileiro de carne de frango; e o maior 
exportador nacional de material genético 
(ovos férteis de galinha).

Relembro que a partir de 1994, com 
R$ 1,00 era possível comprar um quilo 
de frango ou dez pãezinhos. Era o início 
do Plano Real que reduziu a infl ação e 
aumentou o poder de compra dos brasi-
leiros. O frango virou um dos símbolos 
do plano, o consumo anual subiu 40% de 
1994 para 1997, segundo o Ministério da 
Fazenda e toda a cadeia produtiva teve 
de se adaptar e modernizar para crescer 
junto. Hoje o brasileiro consome perto de 
42 kg/habitante/ano de carne de frango ou 
47% das carnes produzidas no País, que 
tem clima diversifi cado, produção de soja 
e milho mais do que sufi cientes para ali-
mentar as granjas.

Os brasileiros já sabem que o frango 
é um dos mais ricos alimentos em proteí-
na animal à disposição das mesas de suas 

famílias. Mas sem medo de enumerar 
argumentos que poucas vezes aparecem 
nos meios de informação ou nos reclames 
do comércio, destaco que nossos frangos 
têm baixo custo de produção; são desen-
volvidos com tecnologia própria, sanida-
de animal e programas de segurança bio-
lógica efi cientes; sistemas de integração 
consolidados que permitem desenvolver 
qualidade na cadeia; e fl exibilidade para 
atender clientes internacionais.

Os resultados, como gostam de pon-
tuar os economistas, é que os negócios 
do frango marcam 1,5% do PIB brasi-
leiro, geram cinco milhões de empregos 
diretos e indiretos e 8,5 bilhões de dóla-
res em exportações. É notável o desen-
volvimento da cadeia avícola brasileira 
e seu efi ciente desempenho nas últimas 
décadas. Mas além de sua enxuta mar-
gem de lucro – até porque está forte-
mente baseada nas granjas familiares e 
em operações verticalizadas – é vulne-
rável às condições sanitárias dos seus 
plantéis de produção e reprodução. Pre-
cisamos mesmo de muitos bons vigias 
para tomar conta desses nossos férteis 
plantéis.

Quem não sonha com um “paraiso”?
Só que sonho é sonho! Corrupção é 

caminho dos espertalhões!
Espalham-se impunemente cole-

tores do “jogo de bixo”, vendedores 
“assistência da sorte” abrem-se as loja 
multiplas “senas e loterias” para abo-

PARAISÓPOLIS - O IMPÉRIO DA CORRUPÇÃO
canhar as parcas economias por pobres 
iludidos, de outro lado expande-se um 
poderoso “império do dízimo” explo-
rando o discurso de que o demonio é a 
causa das doenças, da pobreza e por isso 
declaram uma guerra contra os espíritos 
do mal, reconstruindo o marvilhoso, 
“Templo de Salomão”, fonte de bens 
eternos. Trata-se de uma ideologia bem 
mais cruenta e falsa do que a poderosa 
força do “lava-jato” anti corrupção eco-
nômica.

“Dízimo” já era uma fonte econô-
mica dos faraós do Egito, escravizante 
e sugadoura dos frutos da colheita do 
povo escravo. Cristo, Deus que assu-
miu a natureza humana, trouxe uma 
nova mensagem, o amor fraterno. Sua 
lei se resume nesta verdade: Reparte 
teu pão com quem tem fome. Acolhe 
em tua casa o desabrigado. Veste o nú. 
Não despreze teu semelhante. Ajunte 
tesouros que não apodressem e nem os 
ladrões podem roubar. Dízimo não é co-
léta, antes de tudo é abertura do coração 
em plenitudes. Sinal do Amor a Deus e 
ao Irmão. 

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Primeiro devemos ter em mente que:     
DEUS É NOSSO PAI+MÃE CRIA-

DOR VITAL.
JESUS É O GOVERNADOR DO 

PLANETA TERRA.
O ESPÍRITO SANTO É A ORDEM 

REGRAS MAGNÂNIMAS PARA ASCENSÃO AOS  PLANOS DE VENTURA E PAZ

CRÍSTICA.
A ORDEM CRÍSTICA É QUE 

PLASMA O PENSAMENTO DE DEUS.
O VERBO DO AMOR É:  O CAMI-

NHO – A VERDADE – A VIDA!
RELIGIÃO: É O AMOR UNIVER-

SAL.
REGÊNCIA NO PLANETA TER-

RA: FRATERNIDADE DA CRUZ E DO 
TRIÂNGULO.

FATO VERÍDICO: A IMORTALI-
DADE DO ESPÍRITO (NÓS – O AQUI-
LO QUE É. EU CAMPO MENTAL).

CONHECIMENTO É O  CON-
JUNTO DE ENERGIAS CÓSMICAS: 
MAGNETISMO ETÉRICO-ASTRAL/ 
ASTROLOGIA / CLARIVIDÊNCIA/ 
PSICOMETRIA / RADIESTESIA/ 
CROMOTERIA / MUSICOTERAPIA.

ASSUNTOS QUIROLÓGICOS: 
ALIADOS À FISIOLOGIA DO “DU-
PLO  ETÉRICO”.

NA ESFERA DA FENOMENOLO-
GIA MEDIÚNICA ESTÃO: 

LEVITAÇÃO – UBIQÜIDADE (oni-
presença) – VIDÊNCIA – TELEPATIA  E  
PSICOGRAFIA.

- O ESPÍRITO HUMANO E A EVO-

LUÇÃO DE SUA CONSCIÊNCIA:
ADMIREMOS INCONDICIONAL-

MENTE COM TODOS OS TRABA-
LHOS DAS DIVERSAS CORRENTES 
RELIGIOSAS DO MUNDO.

LIBERTEMO-NOS DO EXCLU-
SIVISMO DOUTRINÁRIO OU DE 
DOGMATISMOS, DEVOTANDO-NOS 
COM ENTUSIASMO  A  QUALQUER 
TRABALHO DE UNIFICAÇÃO ESPI-
RITUAL, PARA QUE NÃO NOS SEJA 
CERCEADA A LIBERDADE DA RA-
ZÃO.

INTERESSEMO-NOS SOMENTE 
NOS POSTULADOS CRÍSTICOS.

De todas as razões esta é fundamen-
tal:

“SOB A EXCLUSIVIDADE RE-
LIGIOSA NÃO SE PODE PREGAR A 
UNIÃO“.

Quem nos exorta a tais atitudes é:  
RAMATÍS .

Frases Transcendentais:
“DEUS É O PRÓPRIO UNIVER-

SO! É A EMANAÇÃO E O FLUXO DO 
TUDO!

NO MUNDO DAS FORMAS (FÍSI-
CO) NÓS SOMOS TAL QUAL MARIO-

NETES!
CONQUANTO O LIVRE-ARBÍ-

TRIO A NÓS DELEGADO, JAMAIS 
ESTAMOS DESLIGADOS DA DIVIN-
DADE!“  - j.Augusto.                

“AO PUXAR DO CARRETEL 
(memória mnemônica - concentração 

de conhecimentos) 
OS FIOS DA MEADA, 
(Filamentos Energéticos Cósmicos de 

conhecimentos),
TANTO OS FIOS PODEM EMA-

RANHAR, TORNANDO-SE INÚTEIS, 
COMO PODEMOS TECER COM ELES 
UMA MAGNÍFICA PEÇA COM A INS-
CRIÇÃO “AMOR”.

DEPENDE DA NOSSA MANIPU-
LAÇÃO”. – j.Augusto.

“UM GRUPO DE ESPÍRITOS QUE 
COMPÕEM UM POVO PLANETÁ-
RIO, ESTÁ SEMPRE SUBORDINADO 
A OUTRO GRUPO DE OUTRO CICLO 
DE VIDA SUPERIOR”. – j.Augusto.

- DEUS É “UM” CONJUNTO DE 
ENERGIAS PENSANTES VIBRAN-
DO EQUILIBRADAMENTE ENTRE A 
PERFEIÇÃO E A PUREZA. – j.Augusto.
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Copa do Brasil: a primeira 
competição nacional do ano

A Copa do Brasil, criada pela  CBF 
em 1989, é a primeira competição na-
cional de 2015. A competição tem clu-
bes representantes de todas os estados e 
começou com sete jogos: Santo André 
x Goiás, Luziânia-DF x América-MG, 
Amadense-SE x CRB, Moto Club-MA x 
Boa, Estrela do Norte-ES x Sampaio Cor-
rêa, São Raimundo-RR x ASA e Brasil-
RS x Flamengo.

Na primeira fase, foram 40 partidas 
de ida. Caso o visitante vença por dois 
ou mais gols de diferença eliminará o 
confronto de volta. Os confrontos de ida 
foram realizados de 25 de fevereiro a 2 de 
abril, e as partidas de volta, as que ocorre-
rem, serão disputadas até 16 de abril.

Os clubes que disputam a Copa Liber-
tadores - Atlético Mineiro, atual campeão 
da competição, Cruzeiro, campeão da Sé-
rie A 2014, São Paulo, segundo colocado 
da Série A 2014, Internacional, terceiro 
colocado da Série A 2014,  Corinthians, 
quarto colocado da Série A 2014,  e o 
Fluminense, quinto lugar da Série A 2014 

Santos 2010 - Em pé: Felipe, Marquinhos, Zé Eduardo, Bruno Aguiar, Durval, Edu Dracena, Ganso 
e Rodrigo Mancha. Agachados: Wesley, Léo, Robinho, Neymar, Roberto Brum, André, Pará e Arouca.

Os jogadores do Palmeiras em pé, da esquerda para a direita: o goleiro Bruno, o argentino Barcos, 
Artur, Henrique e Luan - Agachados: Thiago Heleno, Maurício Ramos, João Vitor, Marcos Assunção, 
Juninho e Daniel Carvalho, antes da primeira partida contra o Grêmio, válida pela semifi nal da Copa 
do Brasil 2012.

- entrarão na Copa do Brasil 2015 já nas 
oitavas de fi nal.

Cruzeiro e Grêmio são os clubes que 
mais conquistaram o título da Copa do 
Brasil: quatro vezes cada. Flamengo e 
Corinthians têm três títulos cada.

Romário é o maior artilheiro da com-
petição, com 36 gols em 45 jogos. Mas 
este número pode ser batido esse ano por 
Fred, que vem em segundo lugar, com 31 
gols em 32 partidas.

Confi ra a lista completa de campeões:
1989 - Grêmio (RS)
1990 - Flamengo (RJ)
1991 - Criciúma (SC)
1992 - Internacional (RS)
1993 - Cruzeiro (MG)
1994 - Grêmio (RS)
1995 - Corinthians (SP)
1996 - Cruzeiro (MG)
1997 - Grêmio (RS)
1998 - Palmeiras (SP)
1999 - Juventude (RS)
2000 - Cruzeiro (MG)
2001 - Grêmio (RS)

2002 - Corinthians (SP)
2003 - Cruzeiro (MG)
2004 - Santo André (SP)
2005 - Paulista (SP)
2006 - Flamengo (RJ)
2007 - Fluminense (RJ)
2008 - Sport (PE)
2009 - Corinthians (SP)
2010 - Santos (SP)
2011 - Vasco da Gama (RJ)
2012 - Palmeiras (SP)
2013 - Flamengo (RJ)
2014 - Atlético (MG)
Veja a lista dos 10 maiores artilhei-

ros da Copa do Brasil:
Romário - 36 gols
Fred - 31 gols
Viola - 29 gols
Oséas - 28 gols
Paulo Nunes - 28 gols
Dodô - 26 gols
Luis Fabiano - 24 gols
Deivid - 24 gols
Evair - 24 gols
Gérson - 23 gols

Os jogadores do Corinthians em pé (da esquerda para direita): Bernardo, Célio Silva, Vítor, Silvi-
nho, Henrique e o goleiro Ronaldo. Agachados: Fabinho, Marcelinho Carioca, Souza, Marcelinho 
Paulista e Viola, antes da partida contra o Grêmio, válida pela primeira partida da fi nal da Copa do 
Brasil 1995.

Paulista 2005. Em pé: Víctor, Réver, Fábio Vidal, Élvis, Dema, André Leonel, Abraão, Cristian, 
Ânderson e Rafael; Agachados: Fernandinho, Jéfferson, Amaral, Juliano, Julinho, Lucas e Fábio 
Gomes. Técnico: Vágner Mancini. Obs.: Está faltando o Márcio Mossoró.

Cruzeiro campeão em 2003.
A Copa do Brasil teve sua décima-

quinta edição disputada em 2003 e con-
tou novamente com a participação de 64 
clubes de todo o país. O Cruzeiro, com 
um forte time que, naquele mesmo ano, 
conquistara o campeonato estadual e 
viria também a ser campeão brasileiro, 
chegava à decisão diante do Flamengo, 
que buscava seu segundo título na histó-

ria do torneio. Depois do Grêmio, chega-
va a vez de o Cruzeiro também conquis-
tar seu quarto título da Copa do Brasil, 
sendo as duas equipes as maiores ven-
cedoras da competição até o momento.

FICHA TÉCNICA DO JOGO DE-
CISIVO: CRUZEIRO 03 x 01 FLA-
MENGO Estádio: Mineirão (Belo Hori-
zonte, MG). Data: 11 de junho de 2003.

Cruzeiro: Gomes; Maurinho, Glads-

tone, Luisão e Leandro; Augusto Recife, 
Jardel, Wendell (Márcio) e Alex (San-
dro); Deivid e Aristizábal (Mota) – Téc-
nico: Vanderlei Luxemburgo.

Flamengo: Júlio César; Lucia-
no Baiano, Fernando, André Bahia 
e Athirson; Fabinho, André Gomes 
(Igor), Fábio Baiano (Jean) e Felipe; 
Fernando Baiano e Edílson – Técnico: 
Nelsinho Baptista.

Os jogadores do Santo André 2004 em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Júlio César, Ra-
malho, Fernando, Romerito, Dedimar e Diego Padilha. Agachados: Richarlyson, Sandro Gaúcho, Ro-
drigão, Leandrinho, e Rafi nha, antes da partida contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, válida pela 
sexta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América 2005.

Os jogadores do Atlético-MG (fora da ordem): O goleiro Victor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Je-
merson, Douglas Santos, Josué, o argentino Dátolo, Maicosuel, Luan, Diego Tardelli e Carlos, durante 
a segunda partida contra o Flamengo, válida pela semifi nal da Copa do Brasil 2014.

Opinião: E o subestimado Guaraní veio ao Brasil e co-
locou o time midiático no seu devido lugar

Um time modesto do Paraguai com 
uma folha salarial muito abaixo dos gran-
des clubes brasileiros fez duas partidas 
aguerridas, com determinação e sabendo 
que era o jogo mais importante do clube. 
Além disso, enfrentou uma equipe que 
comemorou o encontro contra o Guaraní, 
adversário que teve o potencial subesti-
mado, mas que na fase de grupo sofreu 
uma única derrota fora de casa para o lí-
der do Campeonato Argentino, Racing, e 
marcou gol em todos jogos até então.

O time paraguaio se mostrou muito 
bem organizado e treinado nos dois jo-
gos, dando a bola para o Corinthians pro-
por o jogo. A ideia era ser mais defensivo 
e usar o contra-ataque, mas quando tinha 
a posse de bola, não deixava de jogar, o 
que assustava a torcida corintiana.

O subestimado time abriu o placar em 
uma bola parada que o goleiro Cassio fa-
lhou. Era uma defesa simples em um jogo 

que estava truncado e pegado. O Corin-
thians estava no ataque para conseguir 
pelo menos o empate fora de casa, assim, 
se abriu e no fi nal tomou o segundo gol.

O placar de 2 a 0 foi como um bal-
de de água fria. O jogo era dado como 
o mais fácil e muitos “especialistas” do 
futebol diziam que a classifi cação era cer-
ta. Porém, ninguém parou para analisar o 
time do Guaraní.

A equipe fez uma fase de grupo mui-
to boa e que só classifi cou em segundo 
porque o Racing estava muito acima da 
média, e quieto, sem nenhum dirigente 
dar declarações, mostrou dentro de cam-
po que o time é muito bom.

No jogo de volta, ainda havia a espe-
rança dos torcedores e toda a imprensa, 
que colocou time lá no alto, em um nível 
do futebol europeu, apostou que mesmo 
com o resultado adverso conseguiriam se 
classifi car facilmente.

O time do Corinthians estava bem? 
Sim, isso não dá pra negar, Mas é um time 
reativo, que dá a bola para o adversário 
jogar e atua em cima dos erros. Quando 
tem a necessidade de propôr o jogo, se 
torna um time previsível e com pouca 
variação, muito longe de um padrão eu-
ropeu.

Com isso, o time do Guaraní veio com 
uma proposta defensiva totalmente espe-
rada com o único objetivo de não tomar 
gol, em um 5-4-1 muito forte, apenas mi-
nando o time que tem de difi culdade de 
propor o jogo.

Segurando o empate até quase no fi -
nal, a equipe encontrou um contra-ataque 
com 2 jogadores a mais e colocou a tam-
pa do caixão. Mostrando que não é ne-
cessário uma grande tradição, uma alta 
folha salarial e sim jogar futebol focado, 
determinado, com obediência tática que a 
vitória vem.

Os jogadores do Guarani, do Paraguai (fora da ordem): O goleiro Aguilar, Patiño, Cáceres, Maldonado, Bartomeus, Juan 
Aguilar, Palau, Mendoza, De la Cruz, Benítez e Santander (Fernández), durante a segunda partida contra o Corinthians, válida 
pelas oitavas de fi nal da Copa Libertadores da América 2015.

Thomazinho - A enciclópedia do interior

P/ Géssius De Klauss
De família simples e humilde, exer-

ceu todas as atividades na lavoura, em 
fazenda dos pais onde era cultivada 
plantações de café, cana de açúcar e 
cereais. Enfrentou inúmeras difi cul-
dades da época, em trabalho duro e 
pesado, mas se dedicou aos estudos, à 
noite, mesmo à luz de velas, lampião e 
lamparinas a querosene, para ter uma 
formação profi ssional da qual se or-
gulha nos dias atuais. Com muita de-
dicação e esforço, não esmoreceu ante 

THOMAZINHO é uma personalidade que serve de exemplo
as difi culdades, nem desistiu de seus 
ideais, construindo fama e excelente 
patrimônio familiar, regado aos princí-
pios da honestidade. Uma vida pautada 
em decisões concretas, com sucesso 
grandioso e bem sucedido, numa tra-
jetória de inteligência e de excelen-
te moral, dignifi cada nos exemplos 
da educação. Com dedicação, soube 
planejar estratégias para vencer os 
obstáculos. Jamais enfrentou frustra-
ções, mas soube impor as melhores 
decisões para alcançar a superação 

de um vencedor. Toda grandiosidade 
está inserida na capacidade de saber 
discernir com caráter, ousadia e obe-
diência, guiado pela prudência. Por-
tador de experiências extraordinárias, 
é fortalecido pela confi ança e nobreza 
d’alma. É um ser que se renova com 
o clima das estações, comovendo-se 
com o verde, riachos que cortam as 
campinas e o desabrochar das fl ôres, 
sabendo perfeitamente o papel desem-
penhado por organizações democráti-
cas políticas e religiosas.

PARAISÓPOLIS - O IMPÉRIO DA CORRUPÇÃO
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Emenda do deputado Baleia Rossi aumenta 
os recursos destinados aos municípios

O deputado Baleia Rossi 
(PMDB - SP) é o autor da Propos-
ta de Emenda à Constituição - PEC 
38/2015, que altera o artigo 159 da 
Constituição Federal para aumentar 
em mais 1% a parcela de recursos 
destinada ao Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM.

“Os problemas estão presen-

RESOLUÇÃO Nº 333, de 19 de maio de 2015

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de maio de 2015, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,   

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor soluções para os problemas 
de abandono de animais no Município de Jaboticabal-SP, e dá outras providências.

Autoria: Benedito De Vitto Junior

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor soluções para 
os problemas relativos ao abandono de animais no Município de Jaboticabal-SP.

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão realizados mediante a promoção de audi-
ências públicas com especialistas, autoridades e representantes dos diferentes seguimentos da 
sociedade civil, bem como pela elaboração de estudos por seus membros e colaboradores, os 
quais deverão contemplar um diagnóstico preciso dos problemas relativos ao abandono de ani-
mais no Município de Jaboticabal-SP.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída por 03 (três) membros e terá o 
prazo de funcionamento de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 19 de maio de 2015.
DR. EDU FENERICH

PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 19 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 476/2015) 
(Projeto de Resolução nº 10/2015) 

Câmara Municipal de Jaboticabal

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal – 
AREA , com sede à Avenida Carlos Berchieri nº 300, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 48.009.054/0001-44, Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, no uso e gozo de seus direi-
tos sociais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em 
sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri nº 300 – Jaboticabal/SP, no dia 09 de junho de 2.015, 
às 18 horas com presença de 2/3 dos sócios em primeira convocação, e em segunda convocação, 30 
(trinta) minutos após, com qualquer número de sócios presentes, para aprovação do Relatório Anual 
das Atividades realizadas pela AREA e aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e 
da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 2014, conforme está estabelecido no Estatuto da 
AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

 
Diretoria

2015-2016-2017

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL.

www.areajaboticabal.org.br

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Griffon Brasil Assessoria Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o acompanhamento e 

fornecimento diário por meio de correio eletrônico e website de boletins de 
todas as publicações pelas imprensas ofi ciais (Diário Ofi cial da União e Diário 
Ofi cial do Estado de São Paulo).

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.999,92 (sete mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e dois centavos)

DATA DO CELEBRAÇÃO: 04/03/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: Carta Convite nº 03/2015
OBJETO DO CERTAME: Aquisição de água mineral para consumo da Câmara Municipal 

de Jaboticabal.
EMPRESAS HOMOLOGADAS: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda – ME e Ferrei-

ra e Segecic Bebidas Ltda - ME
VALOR DAS PROPOSTAS: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda – ME no valor de 

R$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais) e Ferreira e Segecic Bebidas Ltda – ME no 
valor de  R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

CRITÉRIO: Menor Preço
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/5/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda – ME e Ferreira e Segecic 

Bebidas Ltda - ME
OBJETO: Aquisição de água mineral para consumo da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DOS CONTRATOS: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda – ME no valor de 

R$ 4.230,00 (quatro mil, duzentos e trinta reais) e Ferreira e Segecic Bebidas Ltda – ME no 
valor de  R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

AMPARO LEGAL: Convite 03/2015
DATA DO CELEBRAÇÃO: 22/05/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n° 01/2015
OBJETO: Aquisição de armários e módulos de segurança.
Termo de Homologação e Adjudicação
O Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal torna publico que após o cumprimento dos 

prazos legais, homologou e adjudicou em 13/05/2015, o objeto do certame licitatório, modalida-
de Tomada de Preços n° 01/2015, a empresa D. Palmeira de Lima Móveis-EPP, com proposta no 
valor global de 174.940,00 (cento e setenta e quatro mil novecentos e quarenta reais). 

Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: D. Palmeira de Lima Móveis - EPP
OBJETO: Aquisição de armários e módulos de segurança.
VALOR DO CONTRATO: R$ 174.940,00 (cento e setenta e quatro mil, novecentos e qua-

renta reais)
AMPARO LEGAL: Tomada de Preço 01/2015
DATA DO CELEBRAÇÃO: 19/05/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Greenprint Locação de Equipamento para impressão Ltda
OBJETO: Locação de impressora com fornecimento de suprimento para o projeto da internet 

popular
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
DATA DO CELEBRAÇÃO: 07/05/2015

tes nos municípios e precisam ser 
resolvidos. Somente com o orça-
mento das prefeituras, fi ca muito 
difícil, pois a grande maioria das 
pequenas cidades não têm como ge-
rar recursos próprios para investir 
e nem mesmo para garantir as ne-
cessidades básicas da população.O 
aumento dessa parcela de recursos 
do FPM é essencial para a sobre-
vivência e desenvolvimento dessas 
cidades”, afi rmou o deputado.

Em dezembro do ano passado, o 
Congresso Nacional aprovou Emen-
da com o mesmo objetivo, elevando 
em 1% de forma escalonada o re-
passe do FPM às cidades brasileiras, 
medida que poderia ampliar a trans-
ferência de recursos deste Fundo em 
até R$ 2,8 bilhões a cada ano.

A Emenda de autoria de Baleia 
Rossi é mais ousada, pois prevê o 
percentual de transferência do FPM 
aos municípios em mais 1%, ou 
seja, 25,5% por ano.

Baleia Rossi observou que, no 
país, cerca de 3 mil cidades de pe-
queno porte só sobrevivem graças 
ao dinheiro que recebem do FPM 
e que o repasse deste Fundo vem 
caindo nos últimos anos.

Segundo o presidente da Con-
federação Nacional de Municípios 
– CNM, Paulo Ziulkoski, desde a 
crise de 2008 o FPM tem sofrido 
perdas e 63% dos municípios de-
pendem desses recursos.

 FPM - O Fundo de Participação 
dos Municípios é uma transferên-
cia constitucional da União para 
os Estados e o Distrito Federal, 
composto atualmente de 23,5% da 
arrecadação do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). O percentual 
recebido pelos municípios, dentre 
outros fatores, é determinado prin-
cipalmente pela proporção do nú-
mero de habitantes estimado anual-
mente pelo IBGE.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

PROFISSÃO
MODELO
Conheça a 

modelo Maria 
Amélia, uma das 
apostas R.Offi ce 
Models (Ribei-
rão Preto). A 
bela aquariana 
tem 21 anos, 1,73 
de altura, carre-
ga descendência 
italiana, portu-
guesa e espanho-
la, e seu objetivo 
está sendo alcan-
çado de grau à 
degrau. A jovem 
é uma verdadei-
ra camaleoa que 
se traduz fabu-
losamente em 
seus trabalhos, 
mostrando uma 
capacidade de 
expressar emo-
ções diferentes, e 
assim fi ca claro 
que Maria Amé-
lia  não é apenas 
mais um rosti-
nho e sim um 
grande talento 
que veio para 
causar no mun-
do fashion.

Vamos fi car 
de olho nela!

EMERSON PEREIRA... parabéns no dia 24. Que todas as ale-
grias sejam reservadas para esta comemoração. Feliz aniversário!

A UCBVET Saúde Animal, indústria 
farmacêutica centenária do segmento de 
medicamentos veterinários, prestigiou a 
37ª edição do Torneio Leiteiro, realizado 
na primeira semana de maio, durante a 
81ª ExpoZebu – um dos mais importantes 
eventos da pecuária brasileira e a maior 
exposição de gado zebuíno do mundo, que 
aconteceu de 3 a 10 deste mês, em Ubera-
ba (MG). A empresa focou na divulgação 
do produto Ocitocina Forte UCBVET e 
premiou, com brindes exclusivos, os ven-
cedores de cada categoria do torneio.

A empresa também esteve presente 
na “Casa do Zebu” – um dos principais 
estandes da feira, localizado em frente à 
pista de julgamento. Comandado pelo pe-
cuarista Adir do Carmo Leonel, o espaço 
proporcionou a comercialização de em-
briões, doadoras e reprodutores zebuínos, 
além de atrair criadores de todo o país e 
do mundo que procuram adquirir exem-
plares das raças Nelore, Brahman e Gir. 

Entre os representantes da UCBVET 
no evento estavam Carolina Galli, ge-
rente de Marketing; Daniel Freire, coor-
denador de Marketing; Bruno Tavares, 
especialista em Comércio Exterior; Ga-
briel Sandoval, especialista em Novos 
Negócios; Diego Favero, especialista em 
Produtos; Ives Charlie, consultor Técnico 
Comercial; Marcos Ferreira; coordenador 
Técnico Comercial; e Pedro de Freitas, 
promotor Técnico. A ExpoZebu é promo-
vida anualmente pela ABCZ (Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu).

Sobre a Ocitocina
A Ocitocina é um dos medicamentos 

mais utilizados em bovinos. A substância 
leva ao aumento das contrações mus-
culares do útero no momento do parto, 
contribuindo para a expulsão da cria e da 
placenta. Ela também possui ação sobre 

81ª EXPOZEBU - UCBVET leva Ocitocina 
a Torneio Leiteiro e premia vencedores

as glândulas mamárias, por meio do au-
mento das contrações dos alvéolos e dos 
canais galactóforos (canais excretores de 
leite), o que impulsiona o leite, aumenta 
o fl uxo e promove o esgotamento total da 

glândula mamária. “Em fazendas de gado 

leiteiro, normalmente, ela é utilizada para 

controle da retenção do leite e como auxi-

liar no tratamento de mastite por acúmulo 

de leite após o parto”, explica o médico 

veterinário Gabriel Sandoval.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A 

indústria de medicamentos veterinários 

possui, atualmente, em seu portfólio, 

mais de 49 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) desde 

1917, quando foi criada pelo empresário 

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.

Feliz Aniversário EDUARDO PROENÇA. Nesta data festiva  do 
dia 23/05, desejamos que encare a vida com fé e creia na sua capa-
cidade de transformar seus dias em profundas alegrias!

LINO AMÂNCIO JÚNIOR... parabéns pelo seu aniversário a 
transcorrer dia 25. Desejamos agradáveis surpresas e felizes acon-
tecimentos, e que este dia possa lhe trazer muitas aventuras.

Feliz Aniversário BRENO FACCO. Que você possa sempre cele-
brar o dom da vida cercado de novas e duradouras amizades. Feli-
cidades no dia 24/05!

EDUARDO C. URBINATI... desejamos muitas felicidades, paz, 
alegria e muito sucesso neste dia 23. Parabéns!

MUITAS FELICIDADES NO DIA 27/05, ERLON ALVES. Que 
você possa celebrar com este sorriso todos os dias da sua vida com 
alegrias infi ndas. Parabéns pela comemoração natalícia.

JOSÉ RENATO DONADON... que os desafi os sejam conquista-
dos com perseverança e muitas felicidades nos seus sonhos. Feliz 
Aniversário dia 29/05!

Verso de Rodeio
Autor : Nilson Alves Rigo.

Ôoo Mulher!!!

É lógico que eu te amo!
Não fi que nessa agonia.
Logo estaremos casados,
Na mais plena harmonia.
É só o tempo de me livrar, 
Dessas noites de 
Boemia!!!
Ôoo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!
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TAKAHASI & TAKAHASI LTDA. torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia N° 52000382 e requereu a Licença 
de Instalação, para atividade de Comércio varejista de combustí-
veis para veículos automotores, sito à AVENIDA PRESIDENTE 
COSTA E SILVA, 1.444, JARDIM PAULISTA, BARRINHA – SP.

VENDEDOR
 EXTERNO

  Residir em Jaboticabal
Experiência em atendimento Varejos

Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veículo.

Enviar currículo para    curriculo.dist@terra.com.br

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS

AUTO PEÇAS E RENOVADORA JABOTICABAL LTDA-
ME, estabelecida à Avenida Hermínia Casteleti Bellodi, Nº 81 – 
Jardim Morumbi – CEP.: 14.890-214, CNPJ Nº 54.173.430/0001-
34, Inscrição Estadual Nº 391.112.671-115, COMUNICA O 
EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS DO Nº 501 a 
1.000. Por expressão da verdade, fi rmamos a presente. Jaboticabal, 
06 de Maio de 2.015. a.) – AUTO PEÇAS E RENOVADORA JA-
BOTICABAL LTDA-ME

Por meio da ação Jovem e a Escola, o 
Presente e o Futuro, a instituição objetiva 
contato com os jovens do ensino médio 
para discussão de temas atuais e esclare-
cimento de dúvidas sobre carreiras pro-
fi ssionais

Proporcionar o desenvolvimento de 
pessoas por meio de ações educacionais 
que estimulem o exercício da cidadania 
e a atuação profi ssional transformadora 
e empreendedora, de forma a contribuir 
para o bem-estar da sociedade. Essa é a 
missão do Senac São Paulo e também 
o objetivo da ação Jovem e a Escola, o 
Presente e o Futuro que acontece há cinco 
anos nas escolas públicas e privadas de 
Jaboticabal e região.

Na busca de levar conhecimentos aos 
jovens e ajudá-los a identifi car áreas do 
mercado em que pretendem atuar futura-
mente, o Senac, por meio dos docentes, 
preparou um ciclo de palestras gratuitas 
sobre diversos temas, entre eles saúde, 
administração, nutrição, segurança no 
trabalho, meio ambiente e informática. 
O projeto também leva aos participantes 
informações sobre o Senac Jaboticabal.

“Muitos jovens não conseguem in-
gressar na universidade logo após o 
término do ensino médio. Porém, com 
diploma técnico e/ou certifi cado de qua-
lifi cação, eles têm grandes chances de 
serem absorvidos no mercado de trabalho 
e, com isso, continuarem se aperfeiçoan-
do. Esse projeto reforça o nosso objetivo 

Senac Jaboticabal realiza palestras gratuitas 
em parceria com escolas públicas e privadas

de expandir o conhecimento por meio 
de ações educacionais, fazendo com que 
nosso trabalho tenha mais sentido, já que 
estamos estimulando, de fato, o exercí-
cio da cidadania”, explica Renata Araújo 
Lima, coordenadora da área de educação 
da instituição.

Para a realização do projeto, o Senac 
encaminha um ofi cio às escolas, no qual 
explica a ação, sugere temas e deixa em 
aberto a possibilidade da própria escola 
sugerir debates, conforme sua realidade 
e necessidade. Depois, as escolas entram 
em contato com a instituição para que, jun-
tas, fechem o cronograma de atividades. 
As palestras são voltadas para o público 
jovem do ensino médio, pois essa faixa 
etária já está na fase de tomar decisões de 
carreiras, cursos e áreas profi ssionais.

Escolas que tiverem interesse na ação 
podem entrar em contato com a unidade 
pelo telefone (16) 3209-2800. Alguns 
temas que podem ser apresentados são: 
Sexualidade e Gravidez na Adolescência; 
Internet - Mitos e Verdades; Alimentação 
e Obesidade na Adolescência; Desafi os 
do Primeiro Emprego; e O Planeta que 
Queremos. 

Serviço:
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

Centro
Telefone: (16) 3209-2800 
Informações: www.sp.senac.br/jabo-

ticabal

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

CADA UM NA SUA CASA
19:00 horas: quinta, sexta, 

segunda, terça e quarta-feira.
17:00 e 19:00 horas: sábado 

e domingo
MAD MAX
21:00 horas: todos os dias
Sinopse: Após ser captu-

rado por Immortan Joe, um 
guerreiro das estradas cha-
mado Max (Tom Hardy) se 
vê no meio de uma guerra 
mortal, iniciada pela Im-
peratriz Furiosa (Charlize 
Theron) na tentativa se sal-
var um grupo de garotas. 
Também tentanto fugir, Max 
aceita ajudar Furiosa em 
sua luta contra Joe e se vê 

dividido entre mais uma vez 
seguir sozinho seu caminho 
ou ficar com o grupo.
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Câmara Municipal realizou a segunda 
Sessão Ordinária do mês. Três projetos 
estavam na Ordem do Dia, um deles re-
ferente à formação de uma Comissão de 
Assuntos Relevantes para estudar e pro-
por soluções aos problemas de abandono 
de animais em Jaboticabal, de autoria do 
Vereador Junior De Vitto. O projeto foi 
aprovado e a comissão foi formada pelo 
autor e pelos Vereadores Prof. João Ro-
berto e Dra. Andréa Delegada.

Foram lidos e aprovados os seguintes 
Requerimentos:

•768/2015: Requer cópia da nota fi s-
cal de aquisição do aparelho de Raio X, 
instalado na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA). Autoria: Prof. João Rober-
to e Junior De Vitto

•767/2015: Requer informações so-
bre vestimentas próprias para exames de 
radiografi a na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA). Autoria: Prof. João Rober-
to e Junior De Vitto

•765/2015: Requer informações so-
bre contratos de técnicos de radiologia e 
frequência de exames no Posto de Saúde. 
Autoria: Prof. João Roberto e Junior De 
Vitto

•766/2015: Requer informações sobre 
contratados de técnicos de radiologia na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 
Autoria: Prof. João Roberto e Junior De 
Vitto

•769/2015: Requer informações sobre 
o recapeamento no município. Autoria: 
Prof. João Roberto.

•770/2015: Requer do Poder Executi-
vo, cópia do TAC assinado pelo prefeito 
anterior, afi rmando compromisso da Se-
cretaria de Educação, com a promotoria 
em função das vagas de creches. Autoria: 
Carmo Jorge Reino.

•761/2015: Requer na forma Regi-
mental informações sobre qual o setor e/
ou órgão público, constando o nome do 
secretário(a) e/ou diretor(ra)  responsável 
pelo Programa Emergencial de Auxílio-
Desemprego, Frente de Trabalho, em 
nosso município, foi designada uma ou 
mais pessoas, em cada área de atuação 
dos bolsistas, para acompanhar e fi sca-
lizar os serviços realizados pelo pessoal 
contratado, qual o nome da(s) mesma(s). 

Câmara Municipal realizou a segunda Sessão Ordinária do mês

Autoria: Jan Nicolau.
•762/2015: Requer na forma Regi-

mental informações, por meio de rela-
tórios, sobre se foi formulada e promul-
gada legislação, em nosso município, 
regulamentando o reaproveitamento, a 
movimentação, a alienação, o descarte de 
material didático, enviados pelo Progra-
ma Nacional do Livro Didático - PNLD 
utilizado na rede pública de ensino e/ou 
outras formas de rejeição de bens públi-
cos, enviando cópia da mesma, conforme 
orientação contida no site ofi cial do Mi-
nistério da Educação “O que fazer com 
os livros antigos do PNLD”. Autoria: Jan 
Nicolau.

•763/2015: Requer na forma Regi-
mental informações, por meio de relató-
rios, sobre qual o setor e/ou órgão públi-
co, constando o nome do secretário(a) e/
ou diretor(a),  responsável pelos ônibus 
escolares, em nosso município, quem foi 

o responsável em autorizar a utilização 
dos mesmos na carreata que aconteceu no 
último dia 02 de maio e, caso os mesmos 
tenham sido utilizados de forma indevida 
informar quais as providências que foram 
ou estão sendo tomadas, tanto para a(s) 
pessoas que utilizaram como para que o 
referido fato não se repita, visto que se 
trata de patrimônio público. Autoria: Jan 
Nicolau.

•764/2015: Requer na forma Re-
gimental informações sobre se existe 
interesse do Executivo Municipal em 
fazer um planejamento, para o ano de 
2016, envolvendo a Lei Orgânica e o 
orçamento de nosso município, visando 
possibilitar que os universitários tam-
bém façam uso do transporte escolar, 
conforme prevê o Art. 5º, parágrafo 
único da Lei 12.816 de 05 de junho de 
2013, a qual o Ministério da Educação 
e Cultura - MEC, permite o uso deste 

transporte pelos Universitários, em es-
pecial no período noturno. Autoria: Jan 
Nicolau.

Além do Projeto de Resolução nº 
10/2015, acima citado, foram aprovados 
os seguintes projetos:

Projeto de Lei nº 395/2015, que 
dispõe sobre o direito ao aleitamento 
materno em espaços públicos e dá ou-
tras providências. Autoria: Prof. João 

Roberto.
Projeto de Lei nº 402/2015, que insti-

tui a “Semana Municipal da Consciência 
do Autismo” no município de Jaboticabal 
e dá outras providências. Autoria: Jan Ni-
colau.

O Projeto de Lei 406/2015, de au-
toria do Executivo Municipal, foi in-
cluído na Ordem do Dia, que autoriza 
o Município de Jaboticabal, através da 

Fazenda Pública Municipal a doar bem 
imóvel público municipal denominado 
“David Brito” à Fazenda do Estado de 
São Paulo, com afetação para o Minis-
tério Público do Estado de São Paulo. 
O referido projeto foi aprovado com 
emendas propostas pelo Vereador Dr. 
Edu Fenerich.

A próxima Sessão Ordinária será re-
alizada no dia 01 de junho, às 20 horas.


