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A Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente (Saama) desen-
volve ações permanentes em re-
lação à conscientização sobre o 
uso adequado dos recursos não 
renováveis. Neste mês e no pró-
ximo, no entanto, em função do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
comemorado, no dia 5 de junho, 
as atividades teóricas e práti-
cas foram intensifi cadas. Está 
acontecendo em Americana-SP 
a reunião de capacitação dos In-
terlocutores e Suplentes dos mu-
nicípios das Bacias Hidrográfi -
cas Piracicaba/Capivari/Jundiaí/
Mogi Guaçu sobre os critérios 
do Programa Município VerdeA-
zul – ciclo 2015, que conta com 
a presença de Aline Donadon e 
Ana Paula Souto, da Saama.

A parceria com o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (Saaej) também se 
intensifi cou nestas duas sema-
nas de comemoração. “Em fe-
vereiro começamos um projeto 
que engloba a Saama, o Saaej e 
a Reúsa, que frisa ações sociais 
e educacionais. Neste sentido, 
capacitamos os professores que 
junto com seus alunos defi niram 
projetos, que, estão sendo apre-
sentados agora. O foco é coleta 
seletiva e descarte de resíduos 
em geral”, explicou Aparecido 
Hojaij (Pelão), analista de Sanea-
mento do Saaej. 

Segundo ele, a programação 
começou com a escola Nossa 
Senhora Aparecida, no dia 20 
deste mês. Em seguida, dia 21, 
a escola Milton Mattos Braga; 
dia 22, a Afonso Tódaro; dia 25, 
a escola Coronel Vaz; 26 foi a 
vez da apresentação do trabalho 
da Walter Barione e da Carlos 
Nobre Rosa. Dia 27, as escolas 
Paulo Freire e Palma Travas-
sos apresentaram seus trabalhos 
e em seguida é a vez da escola 
Florassu Fernandes (Luzitania). 
Ontem (29) foi a apresentação da 
escola de Córrego Rico, a Tereza 
Noronha. “Após a execução des-
te projeto, passaremos a abordar 
as questões que envolvem água e 
esgoto, seguindo a mesma linha 
de capacitação de professores 

 Semana do Meio Ambiente

e envolvimento de alunos com 
agentes fundamentais neste pro-
cesso. O próximo passo das nos-
sas ações é envolver o comércio 
de Jaboticabal, orientando como 
utilizar e descartar o material re-
ciclado”, informou Pelão. 

No dia primeiro de junho a 
programação especial conti-
nua. Os alunos da escola Wal-
ter Barione fará, no período da 
manhã, uma visita ao centro de 
educação ambiental da Usina 
São Martinho. À tarde haverá 
distribuição de mudas na Praça 
9 de julho. No dia 2 de junho, 
os alunos da escola Amadeu 
Lessi visitam o Centro de Edu-
cação Ambiental (CEA) da Pre-
feitura de Jaboticabal. No local 
terão a oportunidade de aumen-
tar seu conhecimento sobre os 
cuidados com o meio ambiente. 
No dia 3, os alunos da Afonso 
Tódaro participam de um plan-

tio na Fazenda Santa Maria, de 
propriedade do senhor Carlos 
Penariol. “Todas as ações de-
senvolvidas pela Saama nesta 
semana contam com a parceira 
da Coplana. No sábado, dia 6, 
a Unesp também estará conosco 
na Praça 9 de julho, incremen-
tando ainda mais nossas ações”, 
frisou o secretário municipal de 
Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Sérgio Nakagi.

O prefeito Raul Girio para-
benizou a Saama, o Saaej e to-
dos os parceiros envolvidos nas 
ações de proteção ao meio am-
biente. “O que está sendo feito 
é o principal: focar na educação 
de base. É com a ajuda de nos-
sos alunos, que replicam nas 
suas casas e nas suas rodas de 
amigos o que aprendem na es-
cola, que poderemos construir 
um futuro melhor”, destacou 
Raul Girio.

O Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica informa que 
as vacinas contra a gripe foram 
entregues em Jaboticabal, nos 
CIAFs e no Posto de Saúde, dia 
27 de maio. Segundo a coorde-
nadora da Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes Barreto, 
as vacinas acabaram porque a 
demanda foi grande e o Minis-
tério da Saúde está fazendo a 
entrega gradativamente. “Este 
ano houve uma demora na pro-
dução da vacina porque mudou 
a cepa do vírus”, explicou Mau-
ra.

Segundo Maura, na sexta-fei-
ra, dia 22, as vacinas acabaram, 
mas o Ministério da Saúde já fêz 

Vacina contra a gripe

as entregas, nas várias cidades 
onde a demanda foi satisfatória. 
O Ministério ampliou o prazo 
da campanha de vacinação, que, 
a princípio, seria de 4 a 22 de 
maio. Em Jaboticabal este prazo 
também foi ampliado, portanto 
as pessoas que fazem parte dos 
grupos favorecidos com a vacina, 
que ainda não a tomaram, podem 
procurar o CIAF mais próximo 
de sua casa.  

“Pessoas com mais de 60 
anos, crianças de seis meses até 
antes de completar cinco anos, 
gestantes e puérperas com até 45 
dias após o parto, profi ssionais 
de saúde das redes pública e pri-
vada, doentes crônicos com pres-

crição médica devem procurar a 
unidade de saúde mais próxima”, 
afi rma a coordenadora do Depar-
tamento de Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes Barreto.

De acordo com Maura, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de realiza atendimento especial 
aos pacientes acamados. Para 
garantir a participação na cam-
panha de vacinação, basta ligar 
no CIAF mais próximo, na Se-
cretaria Municipal de Saúde ou 
no Departamento de Vigilância 
Epidemiológica e agendar a vi-
sita. Para mais informações, o 
telefone de contato da Vigilân-
cia Epidemiológica é (16) 3203-
8545.

Local será destinado a ativi-
dades de lazer, socioeducativas e 
socioassistenciais

A Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos iniciou 
a terraplanagem do Centro Dia do 
Idoso. O projeto do Governo do 
Estado oferece um local adaptado 
para que os idosos passem o dia.

Terraplanagem do Centro Dia do Idoso
O prédio contará com dormi-

tórios, banheiros, cozinha, sala 
de atendimento, sala administra-
tiva, salão para atividades, am-
bulatório, lavanderia, estaciona-
mento e área externa.

“Além das atividades ofere-
cidas no Centro de Convivência 
do Idoso, o Centro Dia do Idoso 

representa um local especial para 
as pessoas desta faixa etária. A 
ideia é prevenir situações de ris-
co pessoal e social, evitar o isola-
mento social e reduzir o número 
de internações médicas”, infor-
ma o prefeito Raul Girio.

A expectativa é atender cerca de 
25 idosos com 60 anos ou mais.

“Nesse Inverno não deixe 
ninguém passar frio”. Com este 
tema, o Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) de Jaboticabal 
iniciou a Campanha do Agasalho 
2015, que conta com o apoio de 
diversos segmentos da socieda-
de, planeja estratégias, estabele-
ce locais de arrecadação e coor-
dena ações para ajudar famílias 
carentes a enfrentar o inverno.

A Campanha foi lançada no 
último dia 22, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, e 
contou com a presença do go-
vernador Geraldo Alckmin e da 
primeira-dama do Estado, Lu 
Alckmin. O garoto-propaganda 
deste ano é o campeão surfi sta 
Daniel Medina.

A presidente do Fundo Social 
de Jaboticabal e primeira-dama, 
Cidinha Girio, está otimista e es-
pera superar os números relativos 
aos anos anteriores. “Jaboticabal 
é uma cidade muito solidária. Es-
tamos com a distribuição de cai-

#LookDoBem - Fundo Social de Solidariedade de 
Jaboticabal lança Campanha do Agasalho 2015

xas e divulgando para que a po-
pulação em geral colabore com 
a nossa Campanha. Esperamos 
ter uma arredação muito grande 
e superar os números de 2014, 
que alcançaram quase 30 mil ar-
recadações. No ano passado, por-
tanto, foram 29.870 peças, o que 
perfaz um total de seis mil acima 
do alcançado em 2013. Espera-
mos chegar nas 40 mil arreca-
dações em 2015. Tenho certeza 
que vamos conseguir”, destacou 
Cidinha.

O Fundo Social também 
espera receber diversos co-

bertores nesta Campanha. As 
empresas, instituições e orga-
nizações que desejam auxiliar 
podem entrar em contato com o 
Fundo Social de Solidariedade, 
pelos telefones (16) 3202-8994 
e 3202-2824 ou na avenida Ge-
neral Glicério, 341, Centro. O 
FSS funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 12h e das 
13h30 às 17h.

“Quero agradecer a população 
de Jaboticabal que sempre nos 
ajuda em todas as doações que 
são destinadas às entidades as-
sistenciais, hospitais, albergues e 

famílias carentes de nossa cida-
de. É muito importante lembrar-
mos do slogan do ano passado 
‘Roupa boa a gente doa’ e não 
deixar ninguém passar frio. Pe-
dimos roupas em boas condições 
de uso, pois no Fundo Social não 
temos como costurar ou lavar. 
Espero contar com todos vocês. 
A campanha vai até o mês de 
agosto”, conclui Cidinha Girio.

As caixas já estão em diversos 
pontos da cidade. Para confe-
rir os locais, acesse a página do 
Fundo Social: http://www.fundo-
social.jaboticabal.sp.gov.br.

Otimista, Cidinha Girio espera superar expectativas na campanha de 2015

A trajetória é feita de humildade, 

tem a estrutura de experiências e 

conhecimentos nos sentimentos

Felicidade é uma busca 

constante de realizações

A compreensão ultrapassa fronteiras, 

dando os exemplos da humildade

Integrantes do Fundo Social de Solidariedade fazem a seleção das arrecadações
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

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-

O BEZERRO DE OURO
nhor fi cou muito irado com eles ao ponto 
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 vamos adiante; 
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 que as 
suas mulheres, os seus fi lhos e as 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 disseram: 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 sen-
tou-se para comer e beber e se levantou 
para se divertir, 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. De-
pois farei de você e dos seus descenden-
tes, uma grande nação. Deus não aceita 
dividir sua glória com ninguém, porque 
Ele é o único. Então Moisés pediu para 
o Senhor 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 ar-
raial e viu tudo o que o povo fi zera, ele 
jogou as tabuas no chão,e fi cou irado, 
pegou o bezerro de ouro e despedaçou e 
moeu até virar pó e, pôs na água e dis-
se: Para o povo beber. (Leia Êxodo 32). 
Devemos tomar muito cuidado para não 
seguir os caminhos dos fi lhos de Israel. 
Eles tinham saído do Egito fi sicamen-
te, mas não tinham deixado a idolatria, 
eles a carregavam em seus corações. 
Lembre-se que só o nosso Deus deve 
ser adorado e não outros deuses. Mui-
tos estão sofrendo e padecendo, porque 
vivem servindo deuses estranhos. (Leia 
o Salmo 115). Vamos servir somente o 
Senhor Deus que é o único e verdadei-
ro 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. catedraldopovodedeus@
hotmail.com         facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com 

Os tempos estão chegados. Tudo ca-
minha lentamente para  nascer entre os 
povos, as lições  do EVANGELHO e dos 
ensinamentos pregados pelo CRISTO JE-
SUS, na sua caminhada pelo PLANETA  
TERRA, onde  deixou  gravado as lições 
que DEUS deu à ELE:  a missão impor-
tante de evangelizar a todos nós. É  a eter-
na verdade a se deslumbrar no UNIVER-
SO, para os que de boa vontade e livres 
de preconceitos, possam seguir os cami-
nhos da  luz e da redenção espiritual. São 
os tempos que marcam as transformações  
nos mundos da evolução, se processando, 
tudo que está escrito nos livros das leis 
de DEUS. A ignorância se espalha, a falta 
de fé e a crença em DEUS se processava 
muito escassa entre os nascidos na época, 
onde o reinado dominava os postulados, 
na falta de um poder espiritual, para tra-
zer a paz, a união e a fraternidade. JE-
SUS nasceu para salvar a humanidade, 
executar e implantar em todos, o amor 
e o perdão. É uma nova era que nascia, 
num mundo incrédulo das verdades eter-
nas. O homem tinha que se evangelizar. 
A fé tinha que se individualizar, trazendo 
novas conquistas e um mundo melhor. A 
esperança era uma semente que  tinha que 
crescer e os frutos nascer, para  fortifi car 
os postulados das ideologias e leis criadas 
pelo CRIADOR. A evolução tinha que se 
realizar, a luz da BOA NOVA, o amor de 
JESUS a todos fi lhos de DEUS, dando de 
graça o que recebia e implantava entre 
todos, com muita humildade na caridade, 

A LUZ DA BOA NOVA NOS ILUMINA
onde fora dela não há salvação. O brilho 
do sol, que nascia nas manhãs,onde tudo 
foi se alterando com os poderes do amor, 
nas noites, onde as estrelas brilhando, ilu-
minavam os escuros mundos da ignorân-
cia e das trevas.       

O conhecimento adquirido abre os 
caminhos para a EVOLUÇÃO. É um 
mundo novo, dentro da renovação que se 
opera no decorrer dos tempos. Vamos de 
encontro com a BOA NOVA, passando 
por tempos de evangelização doutriná-
ria, vibrando amor, caridade e perdão. 
As alterações são muitas, os planos mo-
difi cados, de acordo com a evolução de 
cada um, dotados  de conhecimentos para 
uma prática no relacionamento entre en-
carnados e desencarnados.  Somos cami-
nheiros em busca de realidades, contidas 
nas páginas eternas das leis de DEUS. 
Vivemos cultivando a semente do amor, 
na beleza imortal do espírito, que  sonha 
com as purezas da esperança, na fé eter-
na, consciente do mundo que cresce com 
a luz, que vibra energias positivas. A vida 
eterna do espírito progride no caminhar 
pelas sucessões, de incorporações mate-
riais, para conseguirmos uma evolução 
progressiva e lenta, nos recursos encon-
trados nas idas e vindas pelos planos ma-
terial e espiritual. A esperança  nasce para 
criarmos sonhos que um dia se tornarão 
realidades, dependendo do nosso esforço 
e vontade de criarmos um mundo de luz, 
amor e perdão. A felicidade é uma con-
quista do espírito encarnado, que trabalha 
no tempo, vivendo nos recursos vindos 
da natureza, que nascem com o decorrer 
das encarnações. A REENCARNAÇÃO 
É UMA REALIDADE. A VIDA CONTI-
NUA NO ALÉM TÚMULO. Precisamos 
viver muito, para evoluirmos. A CREN-
ÇA EM DEUS, A FÉ EM ENCON-
TRARMOS A FELICIDADE, A CERTE-
ZA DE QUE  NÃO MORREMOS, MAS 
SIM, VIVEMOS ETERNAMENTE EM 
ESPIRITO.  Somos produtos de DEUS  
e irmãos de JESUS. NINGUEM PODE 
VER O REINO DE DEUS SE NÃO 
NASCER DE NOVO. Eu vos digo em 
verdade, que são chegados os tempos em 
que todas as coisas devem ser restabele-
cidas em seu verdadeiro sentido, para dis-
sipar as trevas, confundir os orgulhosos 
e glorifi car os justos. O ESPÍRITO DE 
VERDADE, EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO.    

Julio Cezar Durigan é reitor da Unesp.
O modelo de autonomia de gestão 

fi nanceira e orçamentária das universi-
dades estaduais paulistas (USP, Unesp e 
Unicamp) está consolidado em forma de 
lei no artigo 4º da Lei de Diretrizes Orça-

Autonomia de gestão
mentárias (LDO). Trata-se de um avanço 
do Estado de São Paulo na aplicação do 
artigo 207 da constituição federal, que es-
tatui a autonomia universitária.

O percentual atual repassado às uni-
versidades (USP, Unesp e Unicamp) de 
9,57% do ICMS passou por duas alte-
rações, ao longo dos 25 anos de gestão 
orçamentária e fi nanceira. Em 1989, era 
8,4% do ICMS e, passados 3 anos (1992), 
o índice chegou a 9%. O percentual atual 
vigora desde 1995 (20 anos) e está divi-
dido da seguinte forma: USP (5,0295%), 
Unesp (2,3447%) e Unicamp (2,1958%).

Ao longo desses anos, como toda 
administração pública, as universidades 
estaduais paulistas tiveram que enfrentar 
momentos de infl ação elevada, planos 
econômicos, recessão e crises fi scais. 
Nem por conta disso, deixaram de cum-
prir com sua função pública de oferecer 
ensino de graduação e de pós-graduação 
com qualidade. Nos principais rankings 
nacionais e internacionais; USP, Unesp e 

Unicamp estão entre as melhores do país 
e do exterior.

Este compromisso, no entanto, fi ca 
prejudicado quando encontramos difi -
culdades fi nanceiras de repor aposen-
tadorias, de contratar pesquisadores e 
docentes para cursos novos e principal-
mente, quando encontramos difi culdade 
em repor a infl ação dos últimos 12 me-
ses (7,21% - índice FIPE). Esta tem sido 
a nossa realidade desde 2014, e, agora 
de forma mais forte, em 2015, como 
consequência do baixo desempenho da 
economia nacional, particularmente, da 
economia paulista (enquanto o PIB na-
cional fi cou estagnado em 2014, o PIB 
paulista diminuiu em 1,5%) e da política 
de ajuste fi scal que o setor público vem 
realizando.

O nível de comprometimento médio 
dos salários de ativos e aposentados (a 
folha de aposentados é parte integrante 
do índice de 9,57%) das três universida-
des chegou ao seu limite em 2014: 96% 

dos repasses do tesouro estadual. A queda 
na arrecadação com infl ação elevada faz 
agravar o desequilíbrio nas contas das 
universidades, a ponto do nível de com-
prometimento em 2015 não ceder.

A proposta orçamentária aprovada no 
Conselho Universitário da Unesp no fi nal 
do ano passado, já passou por uma revisão 
dos seus valores (contingenciamento) no 
1º trimestre deste ano, e deverá passar por 
uma segunda, no mês de junho próximo. 
Esse descompasso entre a arrecadação do 
ICMS e as despesas orçadas não permite 
displicência na gestão orçamentária e fi -
nanceira. Por isso, são necessárias novas 
políticas de contenção em despesas de 
custeio e despesas com capital.

O principal fundamento da autonomia 
de gestão fi nanceira e orçamentária das 
universidades estaduais paulistas talvez 
seja justamente garantir a liberdade dos 
remanejamentos internos entre a dotação 
orçamentária de pessoal, custeio e capital 
como consequência do comportamento 
da arrecadação estadual do ICMS, princi-
pal imposto que fi nancia as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão das universi-
dades estaduais paulistas.

Como resumir o legado geral de 
ideias sobre Política que Marx e Engels 
deixaram a seus sucessores? 

Em primeiro lugar, esse legado acen-
tuava a subordinação da Política ao de-
senvolvimento Histórico. A vitória do So-
cialismo era historicamente inevitável em 
virtude do processo sumarizado por Marx 
na famosa passagem sobre a Tendência 
Histórica da acumulação Capitalista em 
O Capital, culminando na profecia sobre 
a “expropriação dos expropriadores”.

O esforço Político Socialista não cria-
va “a revolta da Classe Operária, uma 
Classe em constante aumento numérico 
e disciplinada, unida, organizada pelo 
próprio mecanismo do processo da pro-
dução capitalista”, mas se baseava nela. 
As perspectivas do esforço Político So-
cialista dependiam fundamentalmente da 
etapa alcançada pelo desenvolvimento 
capitalista, em todo o Mundo e em cada 
país, e portanto uma análise Marxista da 
situação, sob essa luz, constituía a base 
necessária para a Estratégia Política So-
cialista. 

A Política integrava-se à História, 
e a análise Marxista mostrava quanto a 
Política era impotente para atingir seus 
fi ns se não estivesse assim integradas; 
e , inversamente, como era invencível o 
Movimento da Classe Operária, sempre 
integrado à História.

REFLEXÃO - O  LEGADO
Em segundo lugar, a Política era cru-

cial na medida em que a Classe Operária, 
inevitavelmente triunfante, se organizaria 
politicamente (isto é, como “Partido”) e 
visaria à transferência do Poder Político, 
que seria exercido por um sistema tran-
sitório de autoridade do Estado submeti-
da ao Proletariado. A Ação Política era, 
assim, a Essência do papel do Proleta-
riado na História. O Proletariado atuava 
Através da Política, ou seja, dentro dos 
Limites Fixados pela História – Escolha, 
Decisão e Ação Consciente.

É provável  que durante a Vida de 
Marx e Engels, bem como durante a Se-
gunda Internacional, o principal critério 
que distinguia os Marxistas da maioria 
dos demais Socialistas, Comunistas e 
Anarquistas (exceto os Anarquistas que 
seguiam a tradição jacobinista   ---    que 
tem aversão a coisas e pessoas estran-
geiras) e dos Movimentos Cooperativos 
e Sindicalistas “puros” era a Fé no papel 
Essencial da Política antes, durante e 
após a  Revolução.

A Ênfase na Política pode ter sido 
exagerada  por causa da controvérsia en-
tre Marx e os Anarquistas Proudhonianos 
e Bakuninianos,  mas não resta nenhuma 
dúvida quanto à sua importância. Para o 
período Pós – Revolucionário, as impli-
cações dessa atitude ainda eram Acadê-
micas. Para a etapa Pré – Revolucioná-
ria, elas envolviam o Partido Proletário, 
forçosamente, em todo tipo de atividades 
Políticas sob o Capitalismo.

Em terceiro lugar, eles viam essa Po-
lítica Essencialmente como uma luta de 
Classes dentro de Estados que representa-
vam a Classe Dominante – ou as Classes 
– , a não ser em certas conjunturas his-
tóricas especiais, como as de Equilíbrio 
de Classes. Do mesmo modo que Marx e 
Engels defendiam  o Materialismo contra 
o Idealismo na  Filosofi a, também cri-
ticavam constantemente a ideia de que 
o Estado se superpunha às Classes, re-
presentava o interesse comum de toda a 
Sociedade (exceto negativamente, como 
salvaguarda contra seu colapso) ou era 
neutro em relação às Classes.

O Estado era um fenômeno histórico 
da Sociedade de Classes, mas enquan-
to existisse representaria o Domínio de 
Classe – embora não necessariamente na 
forma simplifi cada, para fi ns de agitação, 
de um “Comitê Executivo da Classe Do-
minante”. Isso impunha limites tanto ao 
envolvimento dos Partidos Proletários na 
Vida Política do Estado Burguês, quanto 
sobre o que se podia esperar que esse Es-
tado lhes concedesse.

Assim, o Movimento Proletário ope-
rava tanto nos Domínios da Política Bur-
guesa quanto fora deles. Como o Poder 
era defi nido como o principal conteúdo 
do Estado, seria fácil supor – apesar de 
Marx e Engels não o terem feito – que o 
Poder era Sempre a Única questão sig-
nifi cativa na Política e na discussão do 
Estado.

Em quarto lugar, quaisquer que fos-
sem as atividades por ele exercidas, do 
Estado Proletário transitório deveria eli-
minar a separação entre o Povo e Gover-
no, entendido este como um conjunto es-
pecial de Governantes. Poderíamos dizer 
que o Estado tinha de ser “Democrático”, 
se  essa palavra não estivesse identifi ca-
da no linguajar cotidiano com um tipo de 
Governo Institucional e Específi co, for-
mado por Assembleias de Representantes 
Parlamentares periodicamente eleitos, o 
que Marx rejeitava. 

No entanto, num sentido não identifi -
cado com Instituições Específi cas e que 
lembravam certos aspectos de Rousseau, 
o Estado era uma “Democracia”. Esta 
tem sido a parte mais difícil do Legado de 
Marx para seus sucessores, uma vez que 
– por motivos que vão além do âmbito 
desta exposição – até agora todas as ten-
tativas reais de Construir o Socialismo se-
gundo Princípios Marxistas têm fortaleci-
do um aparelho de Estado Independente 
((tal como nos Regimes não Socialistas), 
ao passo que os Marxistas com tanta fi r-
meza considerava um aspecto Essencial 
do desenvolvimento da nova Sociedade.

Por fi m, e até certo ponto deliberada-
mente, Marx e Engels deixaram para seus 
sucessores um Pensamento Político com 

vários espaços vazios ou preenchidos de 
modo ambíguo. Como as formas reais da 
Estrutura Política e Constitucional antes 
da Revolução só eram relevantes para 
eles na medida em que facilitavam ou ini-
biam o progresso do Movimento, deram-
lhes pouca atenção sistemática, embora 
tecessem livremente comentários sobre 
uma ampla variedade de casos e situações 
concretas.

Como se recusassem a especular a 
respeito dos detalhes da Sociedade Socia-
lista vindoura e de suas disposições, ou 
mesmo sobre os detalhes do período tran-
sitório depois da Revolução, deixaram 
para seus sucessores pouco mais do que 
alguns Princípios Gerais dentro dos quais 
essa Sociedade seria construída.   

Assim , não restou nenhuma Orienta-
ção Concreta, de aplicação prática, com 
relação a problemas como a natureza da 
Socialização da  Economia ou os meios 
de planejá-la. Além disso, há algumas 
questões para as quais não ofereceram 
nenhuma Orientação, fosse ela geral, de 
duplo sentido ou até mesmo obsoleta, 
porque nunca tiveram necessidade de 
levá-las em consideração.

O que deve ser ressaltado não é o que 
os Marxistas posteriores puderam ou não 
puderam extrair do Legado dos Fundado-
res, ou o que tiveram de criar por conta 
própria, e sim sua extrema Originalidade. 
O que Marx e Engels rejeitaram – persis-
tente, militante e polemicamente – foi a 
abordagem tradicional da Esquerda Re-
volucionária de sua época, inclusive a 
de todos os Socialistas anteriores, uma 
abordagem que ainda não perdeu suas 
tentações.

Eles rejeitaram os Conceitos que se 
contrariam daqueles que se dispunham 
a substituir a Sociedade Ruim pela Boa, 
a Desrazão pela Razão, o Preto pelo 
Branco. Rejeitavam também a tendência 
a criar modelos operacionais fi xos – por 
exemplo, prescrever a forma exata da 
mudança Revolucionária, declarando ile-
gítimas todas as demais, rejeitar ou con-
fi ar exclusivamente em ação Política etc. 

Texto baseado em livro de Eric Hobs-
bawm –  José Fernando Stigliano  – 

Que neste dia, você tenha um coração 
misericordioso como o do Pai das Mise-
ricórdias!

Reze pedindo ao Pai um coração misericordioso
Oração:
Nós pedimos, Pai, nos dia de hoje, que 

aprendamos o ensinamento de Jesus, que 
realmente sejamos misericordiosos com 
nosso irmão. Que façamos bem a nossa 
parte, que nos esmeremos em acolher os 
Teus fi lhos perdidos, que agora retornam. 
Que façamos festa, que os devolvamos à 
dignidade, que lhes devolvamos a melhor 
túnica, o anel da fi liação, as sandálias 
dos pés, porque eles são dignos. Tinham 
perdido a dignidade humana, mas eles 
são dignos, tão dignos como nós, embora 
tenham errado, pecado, se afastado. Dá-
nos, ó Pai, essa graça! Não somos me-
lhores do que ninguém, apenas temos o 
privilégio, a graça de termos sido salvos 
na frente. Dá-nos, ó Pai, essa graça.

Louvado Seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo, para sempre seja louvado!

Seu irmão,

As difi culdades políticas e econô-
micas que estamos enfrentando e que 
ainda enfrentaremos nos próximos anos 
me fazem destacar a importância que as 
cooperativas brasileiras podem assumir 
como instituições de apoio e superação 
na sempre difícil jornada brasileira para 
se consolidar como país mais justo e 
democrático. Porque o cooperativismo 
é um movimento, uma fi losofi a de vida 
e um modelo capaz de gerar renda, criar 
empregos e assim unir desenvolvimento 
econômico e justiça social. 

O Brasil, reúne mais de seis mil 
cooperativas em 13 ramos de ativida-
des econômicas. Juntas geram mais de 
320 mil empregos diretos, têm mais de 
11 milhões de associados, promovem 
a participação de mais de 44 milhões 
de brasileiros e suportam mais de seis 

Atualidade do cooperativismo
bilhões de dólares em exportações, de 
acordo com a OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras). 

Como deputado estadual por São 
Paulo (1986-2006) presidi a Frente 
Parlamentar do Cooperativismo na As-
sembleia Legislativa e fui autor da lei 
de incentivo ao cooperativismo no es-
tado (Lei 12.226, de 2006), sancionada 
pelo então governador Geraldo Alckmin 
que é entusiasta do cooperativismo. Na 
Câmara dos Deputados, integrei a Fren-
coop (Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo) na coordenação do ramo de 
crédito, e contribui para a aprovação da 
Lei do Cooperativismo de Crédito (Lei 
Complementar 130/2009) e do dispo-
sitivo na Medida Provisória 619/2013 
(convertida na Lei 12.873/2013), que 
estabelece isonomia tributária ao  FG-
Coop (Fundo Garantidor de Crédito 
das Cooperativas) em relação ao FGC 
(Fundo Garantidor de Crédito das Insti-
tuições Bancárias). 

O Sistema de Cooperativas de Cré-
dito do Brasil (Sicoob) Confederação, 
por exemplo, é um importante instru-
mento democrático. Tem 2,6 milhões 
de associados que além de usuários dos 
produtos e serviços fi nanceiros, também 
são os donos do negócio, com direitos 
e deveres a cumprir. Suas cooperativas 
são instituições fi nanceiras sólidas, re-
gulamentadas pelo Banco Central do 
Brasil e integram um sistema que abriga 
o Banco Cooperativo do Brasil (Ban-
coob) e suas subsidiárias, provedoras 
de produtos e serviços como consórcio, 
previdência e fundos de investimento, 

além de um fundo garantidor que ga-
rante a proteção dos recursos de seus 
associados. 

O Sicoob oferece todos os produtos 
e serviços bancários, mas compartilha 
os resultados com os associados e apli-
ca os recursos captados nas próprias 
comunidades, o que movimenta o 
comércio e a produção, além de criar 
novas oportunidades de emprego e 
renda. Essa, aliás, é a grande diferença 
do cooperativismo de crédito. Segun-
do o Banco Central, no ano passado, 
as cooperativas de crédito (incluindo 
as do Sicoob), somavam cerca de 6,4 
milhões de cooperados e tinham uma 
participação de aproximadamente 2% 
no Sistema Financeiro Nacional, tota-
lizando R$ 57 bilhões em empréstimos 
e R$ 118,4 bilhões em ativos (ante 
R$ 51,9 bilhões em 2009). Em 45% 
das cidades onde atuam as sociedades 
cooperativas de crédito são as únicas 
instituições fi nanceiras locais: promo-
vem o desenvolvimento econômico e 
garantem o exercício da cidadania pela 
inclusão fi nanceira. 

De maneira análoga, as cooperativas 
do ramo de infraestrutura, mais conhe-
cidas como cooperativas de eletrifi ca-
ção rural, tiveram um papel de destaque 
na história do País como precursoras do 
programa Luz para Todos. Cooperativas 
que têm cerca de 600 mil associados 
distribuídos em 65 entidades. Embora 
sejam responsáveis por fornecer dis-
tribuição e geração de energia elétrica, 
de telefonia e de abastecimento de água 
a mais de 800 municípios brasileiros, 

atendendo mais de quatro milhões de 
brasileiros, têm sendo penalizadas pela 
ausência de repasses de recursos previs-
tos na Lei nº 12.839/2013, que trata da 
CDE (Conta de Desenvolvimento Ener-
gético). 

Por sua interação democrática e di-
reta com seus cooperados e com a re-
alidade dos locais onde estão inseridas 
é notável a capacidade de antecipação 
das cooperativas para formular opções 
seguras mais ágeis, menos burocráticas 
e mais produtivas. Em São Paulo vou 
priorizar a relação com cooperativas na 
implementação dos programas da secre-
taria de Agricultura e Abastecimento, 
por exemplo, a OCESP pleiteia que os 
fi nanciamentos do FEAP (Fundo de Ex-
pansão do Agronegócio Paulista), hoje 
operacionalizados apenas através do 
Banco do Brasil, possam também con-
tar com a participação operacional das 
cooperativas de crédito, que estão pró-
ximas dos produtores, nosso programa 
Microbacias II tem nas cooperativas o 
seu grande ponto de apoio. 

Não são poucas as tarefas e os de-
safi os que o Cooperativismo tem pela 
frente. Por isso é importante que a 
sociedade brasileira esteja cada vez 
melhor informada sobre essa forma 
de organização solidária, democráti-
ca independente e autônoma.  O nosso 
compromisso com o Cooperativismo é 
com sua propagação, defesa e ampliar 
sua participação na vida econômica e 
social do País.

Arnaldo Jardim é Deputado Fede-
ral licenciado (PPS-SP) e Secretário 
de Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo

Aumenta-se o número de idosos des-
valorizados e abandonados. O sagrado 
papel feminino não é mais a maternida-
de, pois para viver, precisa ser escrava 

do mercado de trabalho. A qualifi cação 
profi ssional está limitada para uma mi-
noria privilegiada por um processo edu-
cativo que contempla o lucro. De outro 
lado, a urbanização tornou-se vítima do 
favelamento, da periferia abandonada, 
sem condições dignas de saúde, higiene 
e moradia. O transporte está limitado ao 
grupo de madrugadores que se acotove-
lam para não perderem seus salários, em 
veículos extremamente lotados, caros e 
inseguros, donde o desenvolvimento ge-
nuinamente humano não inclui a todos. A 
política vive praticamente em função das 
eleições via de garantia para “poltronas 
vitalícias” e “altos salários”, enquanto o 
“povaréu” geme de dores e angustias para 
sobreviver. Não devemos resignar-se com 
a altura da violência do individualismo, 
da corrupção de um “lava-jato” atrelado a 
politiqueiros partidários, uma espécie de 
“descarrego” para nos livrar da pobreza 
política dos pretensos salvadores da pá-
tria.

PROBLEMA DE “PARAISÓPOLIS”

Por: Helder Simurro
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

História - No princípio era apenas um 
torneio realizado a cada dois anos (ex-
ceto a de 1995 que teve 3 anos de dife-
rença com relação a anterior) na Arábia 
Saudita. Chamado de Copa Rei Fahd, o 
primeiro torneio foi realizado em 1992 
e contou com a participação de 4 países 
(Argentina, Estados Unidos, Arábia Sau-
dita e Costa do Marfi m). 

A Copa Rei Fahd de 1995, que tam-
bém foi realizada na Arábia Saudita, 
contou com a participação de 6 seleções 
(Arábia Saudita, Argentina, México, Di-
namarca, Japão e Nigéria).

Em 1997, também realizado na Ará-
bia Saudita, o torneio passou a ser cha-
mado de Copa FIFA das Confederações.

Nas edições de 1999 a 2005, a FIFA 
mudou o país sede a cada competição, 
porém, continuou sendo realizado a cada 
dois anos. O número de participantes 
também foi elevado de seis para oito (a 
mesma quantidade de seleções até hoje).

A partir de 2005, A FIFA resolveu mu-
dar a periodicidade da competição para 4 
anos (sempre um anos antes da Copa do 
Mundo de Futebol). Passou a ter como 
sede o país anfi trião da Copa do Mundo 
de Futebol. Desta forma, seria uma es-
pécie de teste da capacidade de realizar 

Copa das Confederações

Ano Campeão Vice Final

2013 Brasil Espanha 3x0

2009 Brasil Estados Unidos 3x2

2005 Brasil Argentina 4x1

2003 França Camarões 1x0 (no tempo extra)

2001 França Japão 1x0

1999 México Brasil 4x3

1997 Brasil Austrália 6x0

Seleção Brasileira 2013: Júlio César, Felipe Luís, David Luiz, Fred e Thiago Silva (em pé); Daniel 
Alves, Oscar, Neymar, Paulinho, Hulk e Luiz Gustavo (agachados).

Seleção Brasileira 2009 - Em pé: Kaká, Gilberto Silva, Júlio César, Miranda, Maicon e Luisão;
Agachados: Lucas Leiva, Ramires, Filipe Luís, Nilmar e Luis Fabiano. Tec: Dunga.

França 2003 - Em pé: Matuidi, Varane, Benzema, Lloris, Sakho e Pogba. Agachados: Cabaye, Evra, 
Griezmann, Valbuena e Debuchy.

Formação do México Campeão da Copa das Confederações de 1999. - Em pé: Pavel Pardo, Rafa 
Márquez, José Manuel Abundis, Jorge Campos, Cláudio Suárez e Salvador Carmona. Agachados: 
Miguel Zepeda, Francisco Palencia, Cuauhtemoc Blanco, Germán Villa e Ramón Ramírez.

Argentina 1992 - Em pé: Demichelis, Basanta, Garay, Romero e Mascherano; Agachados: Dí Ma-
ria, Biglia, Messi, Higuaín, Zabaleta e Lavezzi.

Brasil 2005 - Em pé: Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador, Gilberto Silva, Juan, Marcos e Lú-
cio; Agachados: Kaká, Zé Roberto, Léo, Robinho e Cicinho.

a grande competição de futebol mundial. 
Assim, a FIFA pôde avaliar os estádios, 
a infraestrutura e todos os principais 
elementos envolvidos na organização de 
um torneio futebolístico internacional de 
grande porte. Se problemas são detecta-
dos na Copa das Confederações, há um 
ano para o país sede resolvê-los.

Países sede das Copas das Confede-
rações: Arábia Saudita (1992) - chamada 
de Copa Rei Fahd, Arábia Saudita (1995) 
- chamada de Copa Rei Fahd, Arábia 
Saudita (1997), México (1999), Japão 
e Coréia do Sul (2001), França (2003), 
Alemanha (2005), Africa do Sul (2009) e 
Brasil (2013).

Todos os campeões das Copas das 
Confederações: Argentina (1992) - cha-
mada de Copa Rei Fahd, Dinamarca 
(1995) - chamada de Copa Rei Fahd, 
Brasil (1997), México (1999), França 
(2001), França (2003), Brasil (2005) e 
Brasil (2009)

Curiosidade
A Copa das Confederações de 2003 

foi marcada por um fato triste e trágico. 
Um problema cardíaco levou à morte o 
jogador camaronês Marc-Vivien Foé, no 
segundo tempo do jogo das semifi nais 
em que sua seleção jogava contra a Co-

lômbia.
Copa das Confederações 2015 
A Copa das Confederações é um dos 

maiores eventos do futebol brasileiro, 
onde reune times de todas as cidades do 
Brasil se enfrentando para levar mais um 
título para seu páis e nesse ano o Brasil 
vai ter o privilégio de assediar a Copa 
das Confederações. Vários estádios es-
tão recebendo diversas reformas, a fi m 
de trazer melhores estuturas, oferecendo 
mais conforto para todos os torcedores 
que irão acompanhar todos os momentos 
da Copa das Confederações, além disso, é 
um passo muito grande, porque em 2014, 
o Brasil recebeu a Copa do Mundo, fa-
zendo com que vários times de todos os 
países disputassem esse título, nós brasi-
leiros temos orgulho em conquistar esse 
obstáculo.

A copa das Confederações 2015 vai 
acontecer nos principais estádios de fute-
bol do Brasil, sendo os primeiros a usarem 
os estádios depois dessa enorme reforma 
que está acontecendo no Brasil. Serão vá-
rios jogos entre vários times do Brasil, dis-
putando o primeiro lugar, para você poder 
acompanhar tudo de pertinho, abaixo você 
encontra a tabela da Copa das Confedera-
ções 2015 que foi divulgada no site lan.

A Copa das Confederações da FIFA, em suas duas primeiras edições se chamou Campeonato Intercontinental, ganhando a 
sua atual denominação a partir da edição de 1997.

Em 1992, 1995 e 1997 a Copa foi disputada na Arábia Saudita; em 1999 no México; em 2001 no Japão e Coréia do Sul; 2003 
na França; 2005 na Alemanha e 2009 na África do Sul.

Copa FIFA das Confederações

1995 Dinamarca Argentina 2x0

1992 Argentina Arábia Saudita 3x1

Campeonato Intercontinental / Copa Rei Fahd

Grandes feitos: Campeã da Eurocopa em 1992 e Campeã da Copa das Confederações em 1995.
Time base Dinamarca 1995: Schmeichel; Olsen, Piechnik e Kent Nielsen; Sivebaek, Jensen (Mi-

chael Laudrup), Larsen, Vilfort e Christofte; Brian Laudrup e Povlsen (Rasmussen). Técnico: Richard 
Nielsen.

Ano Artilheiros Gols

2013 Fernando Torres (Espanha) e Fred (Brasil) 05

2009 Luis Fabiano (Brasil) 05

2005 Adriano (Brasil) 05

2003 Thierry Henry (França) 04

2001 Sun Hong Hwang (Coréia do Sul), Shaun Murphy (Austrália), Takayuki Suzuki (Japão) e Eric Carriere, Robert 
Pires, Patrick Vieira e Sylvain Wiltord (França)

02

1999 Marzouq Al Otaibi (Arábia Saudita), Cuauhtemoc Blanco (México) e Ronaldinho Gaucho (Brasil) 07

1997 Romário (Brasil) 07

1995 Luís Garcia (México) 03

1992 Gabriel Batistuta (Argentina) e Bruce Murray (Estados Unidos) 02

Artilheiros da Copa das Confederações
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

P/ Maria Cappatto
Já falei algumas vezes aqui sobre gol-

pes em sites de relacionamentos, mas, 
como muitas pessoas desavisadas conti-
nuam caindo neles, resolvi escrever um 
novo post.

Dois fatores me motivaram:
- uma matéria que saiu há alguns me-

ses num site australiano, informando que 
golpistas faturam 10 milhões de dólares 
num mês aplicando golpes na Austrália;

- uma amiga que foi abordada por um 
golpista, mas escapou  diferentemente de 
muitas mulheres.

Estes golpes são originários do anti-
go e conhecido “Nigeriam Scam” (golpe 
nigeriano). Eles existem há tempos (por 
volta da década de 80, bem antes da exis-
tência da internet), e já assumiram diver-
sos formatos, mas sempre com o objetivo 
de tirar dinheiro das vítimas.

As pessoas eram seduzidas por cartas 
cheias de palavras complicadas (para dar 
ares de refi namento e pompa), as quais 
diziam, por exemplo, que alguém (pa-
rente de um político famoso etc.) morreu, 
deixando milhões. Só que, para tirar o di-
nheiro do país, era necessária a ajuda da 
vítima, estrangeira, que precisava mandar 
uma  certa quantia de dinheiro para os trâ-
mites de liberação da quantia milionária 
(os nativos não podiam mexer no dinhei-
ro) - e depois ganhar uma gorda comissão 
por isso. Após a transferência inicial para 
liberar a bolada, algum problema podia 
ocorrer e a vítima precisava mandar mais 
dinheiro. E assim ia até que a vítima per-
cebesse que caiu num golpe.

Depois passaram a ser aplicados por 
e-mail. Aqui no Brasil, por exemplo, 
muitos empresários caíram no golpe, se-
duzidos por promessas de lucros feitas 
por nigerianos que diziam-se donos de 
empresas e queriam fazer negócios com 

Golpes  em  sites  de  relacionamentos:  10  dicas para  identifi car  Golpistas

os empresários em questão. Os golpistas 
mandavam documentos falsifi cados, cria-
vam sites para que o negócio parecesse 
ofi cial e real etc... E levavam dinheiro das 
vítimas.

Golpes mais violentos também acon-
tecem: empresários vão à Nigéria fechar 
negócios e são sequestrados e/ou tortura-
dos. Um horror!

Há golpes de loteria, ofertas de em-
pregos, relacionados à caridade... Diver-
sos! E agora também há os golpes em 
sites de relacionamentos.

Os golpes em sites de relacionamen-
tos são  na minha opinião, os mais fáceis 
de serem evitados. Por quê? Porque você 
já pode cortar a comunicação se algo pa-
recer suspeito. Preste atenção:

1) Os golpistas geralmente inventam 
que não têm pais vivos, nem familiares, 
que a mulher morreu de uma doença hor-
rível ou num acidente e eles fi caram so-
zinhos com uma criança ou adolescente 
(que dó...). Muitos dizem que o pai era 
de um país, a mãe de outro e que moram 
num terceiro país e por isso não falam 
bem a língua.

2) Se o perfi l da pessoa estiver mal-
escrito e/ou você receber mensagens mal-
escritas, cheias de erros de português, é 
muito provável que se trate de um gol-
pista.

3) Geralmente o golpista vai evitar di-
zer onde trabalha e onde mora. Em mui-
tos casos, diz que viaja muito - pode até 
dizer que fi ca em mais de um endereço.

4) Evite comunicações com pessoas 
que não são do seu país, principalmente 
se a língua utilizada for o inglês, você 
não for fl uente e não sacar bastante a 
língua - se dominar bem o idioma, pela 
escrita você já percebe que há algo errado 
- muuuuuito errado!

5) Se a pessoa disser que vai fazer 
uma viagem a trabalho (muitos dizem 
que é uma viagem à África/Nigéria), des-
confi e. E prepare-se: o golpe está prestes 
a acontecer!

6) Se a pessoa ligar, ou se comunicar 
com você de qualquer outro modo, pedin-
do dinheiro, dizendo que você é a única 
pessoa que poderá ajudá-la... Pule fora 
antes que seja tarde demais. Você não é o 
salvador da pátria! Está se achando com  
super-poderes? Hmmm... Se a pessoa 
só tem você para ajudar, quão estranho 
poderia ser isso? Pense: se você precisa 
de ajuda fi nanceira, a última pessoa para 
quem pediria é um estranho que conheceu 
pela internet... Você tem parentes, ami-
gos, colegas e até o banco! Se a pessoa 

não tem ninguém, não pode ser do bem 
(até rimou!). Veja este caso: http://www.
oamorestanarede.com.br/2010/12/o-ca-
so-da-mulher-britanica-que-deu.html

7) Não acredite que a pessoa está 
presa no aeroporto pela polícia local (de 
qualquer lugar da África ou do mundo!), 
que a fi lha sofreu um acidente e está no 
hospital, que precisa liberar mercadorias 
na alfândega, que pegou uma doença hor-
rível e precisa de um tratamento caríssi-
mo e só o seu dinheiro poderá salvá-la. 
Pelo amor do bom Deus... Use a cabeça! 
É tudo mentira. E, se não for, seria um 
caso em milhões e não é sua obrigação 
salvar alguém. Principalmente alguém 
que nem conhece...

8) Os golpes podem durar meses. Se 
você demonstrar fraqueza, que está cain-
do na conversa do golpista, fi car disponí-
vel  horas a fi o para ele... ele  vai te sedu-
zir até o fi m - às vezes, o golpe demora 
para ter fi m: a pessoa acredita em várias 
mentiras na sequência e fornece dinheiro 
para vários projetos/situações diferentes 
(veja o link que coloquei anteriormente). 
E o golpista aplica o mesmo golpe em vá-
rias pessoas ao mesmo tempo - não tem 
nada a perder, somente a ganhar! Se você 
conversar demais com ele, acaba baixan-
do  a guarda e fi cando mais vulnerável.

9) O golpista geralmente não aparece 
na câmera, mas usa várias fotos para que 
você o veja - são sempre fotos de outras 
pessoas... As fotos podem ser de modelos 
ou pessoas muito bonitas, para parecerem 
bem atraentes. E o golpista sempre tem uma 
desculpa para não se encontrar com você.

10) A pessoa tende a não falar muito 
de si e não usa muito a primeira pessoa 
(por estar mentindo), além de ter perfi s 
não muito detalhados em sites de rela-
cionamentos. Quanto mais informações 
colocar, mais invenções para se lembrar.

Outro dia assisti a um vídeo de uma 
mulher que deu milhares de dólares a um 
golpista, descobriu que ele era golpista, 
mas disse que, mesmo assim, não conse-
guia deixar de lado o que sentia por ele. 
Era muito forte. Difícil acreditar? Claro, 
mas para quem se envolve, a sedução é 
tanta, que parece um sonho. E ninguém 
quer abrir mão do sonho, nem acreditar 
que era apenas um pesadelo - por isso é 
melhor cortar a pessoa rapidamente, para 
não correr  grandes riscos depois.

Para fi nalizar, conto um pouco da his-
tória da minha amiga que foi abordada 
por um golpista. Ele dizia morar na In-
glaterra e que viria ao Brasil com a fi lha, 
pois fazia questão que a fi lha a conheces-

se. Quando ela me falou que ele era de 
fora, viúvo e essa história da fi lha... Já fa-
lei para ela tomar cuidado. Mandei vários 
materiais para ela se informar. Me diga: 
Quem em sã consciência, quer apresentar 
a fi lha para alguma possível futura namo-
rada que nem conhece e nem sabe se, no 
real, rolam afi nidades, química???

Depois de 4 meses (pasmem!), ele 
viria ao Brasil, mas antes precisava ir à 
Nigéria com a fi lha comprar insumos para 
sua empresa. Compras feitas, quando foi 
pagar pelo embarque das mesmas, ele e a 
fi lha foram assaltados - levaram os 10 mil 
dólares que ele carregava no bolso (exce-
to alguns casos que sabemos aqui no Bra-
sil, hehe - preciso lembrar? - quem carre-
ga essa quantia em dinheiro?). Aí tentou 
sacar dinheiro com cartão de crédito, mas 
não conseguiu - porque a Nigéria é pobre 
em tecnologia (hahaha - ainda bem que 
minha amiga se matava de rir da palha-
çada e nem fi cou tão chateada). Polícia e 
embaixada não podiam ajudá-lo, blá, blá, 
blá! Não podia sair do país enquanto não 
pagasse a taxa... Bem, que fi que por lá, 
então! :)

Depois ela pesquisou mais a fundo 
sobre ele e descobriu que o indivíduo já 
deu golpes em várias outras mulheres - 
algumas caíram, outras não. Não só ele, 
mas vários outros, usam o mesmo nome, 
o mesmo email... Afi nal, teriam que ser 
bons demais para memorizar diversas 
histórias e incorporar papéis diferentes 
diariamente, com cada uma de suas ví-
timas.

PS: estes golpes são, na maioria, apli-
cados por nigerianos que estão na África 
ou em qualquer lugar do mundo, sempre 
se fazendo passar por outras nacionalida-
des - mas as transferências de dinheiro 
são geralmente feitas para a Nigéria.

Se você ler este texto, fi car conscien-
te de cada detalhe, prestar atenção em 
tudo... só cai num golpe desse tipo se 
quiser, não por falta de aviso! As promes-
sas de amor são lindas demais, deixam 
as pessoas hipnotizadas... Mas se forem 
boas e perfeitas demais... Não podem ser 
verdadeiras!

Se perceber que a pessoa é golpista, 
denuncie-a ao site de relacionamentos 
onde a conheceu.

No mais, só posso desejar boa sorte! 
E, se tiver alguma dúvida com relação a 
alguém que tenha conhecido num site de 
relacionamentos, escreva para: oamores-
tanarede@yahoo.com.br – eles terão um 
grande prazer em poder te ajudar!

Boa  Sorte.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA 
DA 39ª MARCHA DA FÉ

21 de Junho de 2015 – Festa do Pa-
dre Donizetti

39ª MARCHA DA FÉ (domingo)
54 Anos de Falecimento do Padre 

Donizetti
Horários das Missas no Santuário 

Nossa Senhora Aparecida
04h00 - Missa
05h30 - Missa
07h00 - Missa
08h00 - Marcha da Fé
10h00 - Missa
12h00 - Missa
A 39° Marcha da Fé sairá do Santuá-

rio Nossa Senhora Aparecida irá até São 
José, em  frente ao Cemitério Munici-
pal, onde será celebrada a  missa cam-
pal, benção, chuva de rosas e queima de 
fogos.

PADRE DONIZTE/TAMBAÚ
A missa será presidida por Dom Dar-

ci José, Bispo auxiliar de Aparecida do 
Norte que irá trazer a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida.

16 de Junho (terça-feira) Dia do Pa-
dre Donizetti

54 Anos de Falecimento do Padre 
Donizetti

Às 11h15min (horário de Falecimen-
to do Paqdre Donizetti) será celebrada a 
missa no Santuário Nossa Senhora Apa-
recida presidida por Dom David Dias 
Pimentel.

No mês de Junho de 2015 serão 
celebradas Missas dias 17, 18 e 19 no 
Santuário  Nossa Senhora Aparecida 
nos seguintes horários :-

Às 9 horas da manhã e às 19 horas.
No dia 20 de Junho – sábado a Missa 

das 19 horas será em frente à Igreja São 
José (em frente ao Cemitério).

60 Anos da Última Benção
Em 2015 - 60 anos da Última Ben-

ção do Pe Donizetti.
Haverá uma apresentação teatral 

retratando a Última Benção, dia 31 de 
maio de 2015 às 19 horas em frente a 
Casa do Pe Donizetti, ao lado do San-
tuário Nossa Senhora Aparecida, em 
Tambaú-SP.

Por Noel... o Mensageiro da Paz

P/ MARIA CAPPATTO
Aconteceu  no último dia 23 de 

maio de 2015,  o enlace  matrimo-
nial dos jovens Dra. Thaís Lanza dos 
Santos com Dr. Henrique Pimenta  
de Assis, ambos residindo na cidade 
do Rio de Janeiro, sendo  o  evento na  
cidade  de Sete Lagoas, MG, cidade 
de origem da noiva e familiares. Ela,  
fi lha de nossos amigos, morando em 
Jaboticabal há alguns anos, Dante 
Lanza dos Santos e Nereida Maria de 
Abreu Lanza Santos. Um casal  muito 
querido e amado por nossa linda Ja-
boticabal, onde, com suas simpatias, 
bondade, atenção, carinho e muito 
amor ao próximo, se destacam em 
nossa sociedade. Parabéns aos pais 
dos noivos e, muitas FELICIDA-
DES ao lindo casal que, confirma-
ram seu AMOR, dando um SIM à 
bela união. Foi uma cerimônia que 
ficará para sempre nas memórias 
dos noivos, e de todos que lá estive-
ram, para confraternizar com eles 
um lindo e encantador “CONTO 
DE FADAS”. Esbanjaram amor, 
felicidade, emoção, alegria e muita 
simpatia com seus convidados, que  
foram muitos. Nesse evento ficou  

Sessão: QUI/SEX/SEG/TER/
QUA - 19:00 e 21:00 - SAB/DOM 
- 17:00-19:00 e 21:00 

Censura: 12 Anos.
Sinopse: Depois que a famo-

sa “Falha de San Andreas” fi -
nalmente cede, provocando um 
terremoto de magnitude 9 na 
Califórnia, Ray (Dwayne John-
son), um piloto de helicóptero de 
resgate, e sua ex-esposa precisam 
percorrer todo o estado na espe-
rança de resgatar sua fi lha. Mas a 
jornada traiçoeira rumo ao norte 
é apenas o começo e quando eles 
acham que o pior já tinha passa-
do... está apenas começando.

TERREMOTO: A Falha de San Andreas

Enlace  matrimonial  dos  jovens  Dra. Thaís Lanza  dos  Santos  com  Dr. Henrique Pimenta  de  Assis

marcado pela maciça presença de  
parentes e amigos de vários estados  
e  cidades, que não mediram distân-
cia para estar com tão encantado-
ras pessoinhas maravilhosas. E as-
sim foi o SIM de Thaís e  Henrique, 

dois amados que, com certeza Deus 
os fêz e os uniu... Tudo perfeito, o 
enlace, a festa. Não faltou nada, e 
assim foi a noite afora ao som de 
três bandas maravilhosas, que de-
ram um show e, muita moçada lin-

da de viver, povo alegre que soube 
fazer a MAGIA acontecer... Para-
béns a todos.

Abaixo, momentos marcantes  do  
ENLACE MATRIMONIAL:
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Autor : Nilson Alves Rigo

Alô mulher!!!
Não fi que em dúvida,
Você é meu amor sim.
Você não caiu do céu,
Mas Deus te deu prá mim.
Nós somos um para o ou-

tro.
Esse amor jamais terá 

fi m!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

CONHEÇA  MARLON OLIVEIRA
O garotão tem talento e já está dando os primeiros passos na carreira 

de modelo. Marlon é estudante de Fisioterapia, tem 25 anos e sua beleza 
é distribuida em 1,86 de altura. Há muito tempo este ariano vem sendo 
abordado por vários olheiros e hoje já fazem três anos que ele embarcou 
neste mercado. Com um rosto bem desenhado, sua beleza é tida como 
marcante, mas o destaque fi ca mesmo por conta de seu grande carisma.
Desenvolto e cheio de atitude, o jaboticabalense Marlon Oliveira conti-
nua realizando seus trabalhos, que por sinal estão aumentando.

E o  que resta agora é fi carmos na torcida pelo seu sucesso!
Agradecimentos: Diamonds Agency

Na edição nº 1.719, a modelo Maria Amélia, o MAKE UP HAIR  foi feito 
por ACÁCIO ORLANDINI, e  Fotos: João Cássio

FÁBIO HENRIQUE AGOSTINHO, parabéns pelo dia 31/05! 
Desejamos muita paz, felicidades, saúde e sucesso!

YASMIN PIRES DE ANDRADE... hoje a família Andrade e Pi-
res festejam o seu primeiro aninho. A princesa Yasmin, fêz aniver-
sário dia 26/05, e hoje, seus amigos e familiares, se reúnem para 
festejar a alegria de ter essa linda fl or em suas vidas. Felicidades 
YASMIN!

José Carlos Hori, parabéns pelo dia 02, que é espe-
cial. Muitas alegrias, paz e harmonia. Que todos os seus 
desejos se realizem, pois você merece. Feliz Aniversário!

Virgílio Marino Gréggio, desejamos felicidades, paz, 
alegria e muito sucesso no dia 02 de junho. Parabéns!

PAULO ARANHA... Parabéns pelo seu Aniversário a transcor-
rer dia 1º de junho. Desejamos que você tenha sempre muita saúde, 
paz, amor e sucesso em sua vida. Felicidades!

Rodrigo Dantas de Lucas... Parabéns pelo dia 02! Desejamos que 
você encontre o caminho para fazer todos os sonhos brilharem e que 
a cada ano saiba apreciar ainda mais a vida e fazer das experiências 
uma escada para buscar o topo das realizações. Feliz Aniversário!

Samuel Bedore Zeviani... desejamos que o dia 04/06, imprima em 
sua vida momentos inesquecíveis. Que em teu coração reine a paz, a 
alegria e Deus lhe dê toda a felicidade do mundo!Feliz Aniversário!

Ricardo Grissio, parabéns pelo dia 01/06! Que Deus lhe dê saú-
de, alegrias e faça da felicidade um rastro de luz em tua vida! Feliz 
Aniversário!

FRIGORÍFICO DEBERALDINI ALIMENTOS LTDA, tor-
na público que recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 
52001693, válida até 28/05/2018, para fabricação de conservas de 
carne, não associadas ao abate, sito à Avenida Pedro Farinelli nº 
100, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

FRIGORÍFICO DEBERALDINI ALIMENTOS LTDA, tor-
na público que recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 
52001694, válida até 28/05/2018, para fabricação de conservas de 
carne, não associadas ao abate, sito à Avenida Pedro Farinelli nº 
100, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.
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LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

03/2015 - HASTAS PÚBLICAS UNIFICADAS DA SEÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS - SHP DA CIR-
CUNSCRIÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

DIA: 09 DE JUNHO DE 2015 A PARTIR DAS 13H00MIN 

LOCAL DO LEILÃO:  Rua Afonso Taranto, nº 105 – Nova Ribeirania – Ribeirão Preto/SP e no ENDERE-
ÇO ELETRÔNICO: www.lancetotal.com.br

*BENS: IMÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

LEILOEIRA OFICIAL:  Angélica Mieko Inoue Dantas - Jucesp 747                        
* MAIORES INFORMAÇÕES GERAIS REFERENTE A ÔNUS E OUTROS CONSULTAR O SITE DO 

LEILOEIRO
www.lancetotal.com.br

Fone (11) 3868-2910

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, torna 
público que recebeu da CETESB a Renovação de Operação Nº 
52001682, válida até 25/05/2017, para Antibióticos Veterinários 
(oral e injetáveis); fabricação de à RUA JOÃO BATISTA FERRAZ 
SAMPAIO, 710, JARDIM BOM JESUS, JABOTICABAL/SP

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  reque-
reu da CETESB a Renovação da Licença Operação, para fundição 
de metais ferrosos  na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 
3447, Parque Industrial Carlos Tonanni – Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARRUELAS R. J. R. LTDA 
- ME, torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia e 
de Instalação (LP/LI) para “Fabricação de Porcas e Arruelas Metá-
licas”  à Rodovia Brigadeiro Faria Lima KM 344,5, Faz.Sta. Maria 
- Bairro Rural, nesta cidade de Jaboticabal/SP – CEP: 14.870-970

A camada de ozônio está desapare-
cendo, as calotas polares derretendo, o 
desmatamento na Amazônia não pára. 
Essas são situações que estão na mídia 
e trazem preocupação para o futuro am-
biental, mas o que você está fazendo para 
ajudar? A 1ª Jornada Ambiental do Senac 
Jaboticabal visa promover a multiplica-
ção de conhecimento entre os alunos da 
área de meio ambiente e comunidade pro-
pondo maior conscientização e melhorias 
nas condições ambientais locais. Com 
palestra, exibição de fi lme e ofi cinas, o 
evento gratuito acontecerá entre os dias 
15 e 18 de junho, das 19 horas às 22h30.

“Ultimamente tem-se falado muito 
sobre os impactos ambientais que esta-
mos sofrendo, e a 1ª Jornada Ambiental 
vem confi rmar os resultados que hoje 
colhemos como consequência de atos 
irracionais cometidos no passado. Este 
evento servirá, principalmente, para dis-
cutirmos o que deve ser feito para o fu-
turo e como podemos recuperar e ajudar 
o nosso planeta, começando pela nossa 
região”, afi rma Danilo Leal, coordenador 
da área de meio ambiente da instituição.

Na programação, a exibição do fi l-
me Rango, vencedor do Oscar 2012 de 
melhor animação, e que discute como a 
água é a força motriz do planeta. Após a 
apresentação haverá um bate-papo sobre 
a situação dos recursos hídricos no Brasil 
e no mundo, buscando identifi car na vida 
real os elementos presentes na animação.

Nos dias 16 e 17, terão duas ofi cinas, 
voltadas para os alunos de meio ambien-
te, Aproveitamento integral de alimentos 

Senac Jaboticabal realizará 
1ª Jornada Ambiental

Ofi cinas, exibição de fi lme e palestra fazem parte da 

programação que se estende do dia 15 a 18 de junho

e Aproveitamento de solo. Na primeira, 
eles aprenderão, na prática, a impor-
tância do reaproveitamento de sobras, 
preocupando-se com o desperdício de 
recursos, além de participarem da exe-
cução e degustação de receitas culinárias 
que mostram os benefícios nutricionais 
desses alimentos. Na ofi cina sobre o solo, 
os presentes vão adquirir conhecimentos 
sobre os diferentes tipos de solo e quais 
implicações isso traz ao meio ambiente.

No último dia, a palestra O Meio Am-
biente: ontem, hoje e amanhã abordará 
todos os conceitos que causam alterações 
no planeta, os problemas que ocorrem e 
as formas de promover a recuperação do 
mesmo para as futuras gerações.

A exibição do fi lme e a palestra acon-
tecerão na unidade do Senac Jaboticabal. 
O evento é gratuito e as inscrições podem 
ser realizadas diretamente na unidade. 
Mais informações pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço:
1ª Jornada Ambiental
Sessão EcoCine
Data: segunda-feira, 15 de junho
Horário: das 19 horas às 22h30 
Local: Senac Jaboticabal
Palestra: O Meio Ambiente: ontem 

hoje e amanhã
Data: quinta-feira, 18 de junho
Horário: das 19 horas às 22h30 
Local: Senac Jaboticabal
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro - Telefone: (16) 3209-2800 e 
www.sp.senac.br/jaboticabal

A M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia e de Instalação N° 52000512 para Alimentos à base de trigo 
ou de fl ocos de trigo; produção de massas alimentícias à AVENIDA 
MARECHAL DEODORO, 1.198, CENTRO, JABOTICABAL. 

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

“Este mundo visível para vós, assim 
como aquele em que vivem milhões de 
Espíritos que também passaram pela Ter-
ra, não estão de modo algum separados, 
fi lhos meus; eles se interpenetram e se 
completam, diferindo apenas quanto ao 
estado vibratório.

O que fazeis neste plano, por mais 
recôndito, é perfeitamente visível nos 
demais planos, embora isto vos pareça 
impossível. Por conseguinte, todo o em-
penho que ora fazem todos os Espíritos 
de Deus aqui denominados apenas FOR-
ÇAS DO BEM, é no sentido de chamar 
vossa atenção para o lado espiritual da 
vida, onde reside toda a vossa felicidade”. 
- JESUS DE NAZARETH.

São com estas palavras de nosso 
Amado Mestre e Senhor Jesus que ini-
ciamos a nova série de matérias cujos 
trechos vamos estar extraindo do nosso 
livro intitulado: A CHAVE DA PORTA 

A CHAVE DA PORTA DO CÉU
DO CÉU. As matérias aqui compiladas 
são importantes para darmos um enten-
dimento mais claro sobre a realidade da 
vida, uma vez que somos espíritos e nesta 
oportunidade estamos vivendo em corpo 
físico neste plano da 3ª. Dimensão. É 
mais importante ainda, para aquelas pes-
soas que ainda duvidam ou não entendem 
direito sobre o que é um ESPÍRITO. Por-
tanto, seguindo nossas assertivas poderão 
ter uma melhor interpretação e aprofun-
dar os conhecimentos a respeito. Assim 
iniciamos:

QUEM SOMOS? NÓS SOMOS O 
AQUILO QUE É: SOMOS ESPÍRITOS!

DE ONDE VIEMOS?  DO PLANO 
ASTRAL (PÁTRIA ESPIRITUAL).

PARA ONDE VAMOS DEPOIS DA 
MORTE: Para a PÁTRIA ESPIRITUAL.

PRECISAMENTE, pois: VOCÊ É 
UM ESPÍRITO! 

EU SOU UM ESPÍRITO! OS SERES 
HUMANOS SÃO ESPÍRITOS!

Esta é a chave.
AS PORTAS DO CÉU SOMENTE 

SE ABRIRÃO QUANDO VOCÊ SE 
DER CONTA DE QUE REALMENTE 
É UM “ESPÍRITO” E, POR CONSE-
GUINTE:

IMORTAL! ... E QUE É PELA DOR 
QUE NOS LAPIDAMOS!

INICIANDO NA ESPIRITUALIDADE.
É de suma importância e de natural 

concepção o que vai adiante “informado” 
e “elucidado” sobre o que é o “ESPÍRI-
TO” - pois já está mais do que na hora de 
todas as pessoas – tanto homens quanto 
mulheres que fazem parte deste ciclo de 
vida terreno, saírem da letargia em que 
se encontram e procurem conhecer a vida 
como ela realmente é. Pois que A VIDA 
TEM SENTIDO e não há porque querer 
adiar saber da realidade. A menos que 
queiram dormir durante – sabe lá quanto:  

uns 10 anos? 100 anos? Séculos? 
Principalmente porque, tendo uma 

ideia real do que nós somos, precisamos 
urgentemente  compreender  - na essên-
cia – o real signifi cado do  “APOCALIP-
SE” -  pois que este acontecimento que 
é a base da transição pela qual estamos 
passando no presente momento da nossa 
existência universal, não pode ser menos-
prezado pela sua signifi cativa importân-
cia dentro dos planos do “MAIS ALTO”, 
ou seja, dos desígnios de DEUS, executa-
do pelos “ENGENHEIROS SIDERAIS”, 
que plasmam o pensamento do Pai+Mãe 
Criador Vital e das Entidades que são 
os elevados seres espirituais de grande 
luminosidade, tais como JESUS e todos 
os Mentores do Conhecimento Maior 
da nossa e de outras Galáxias, e que nos 
orientam em todos os sentidos. E não te-
mos porque adiar, ou de não reconhecer 
essa realidade. Os tempos são chegados. 
Não há mais tempo para mais nada. A 
não ser aproveitar a oportunidade que 
está aqui... e começar a trilhar um novo 
caminho... que somente será possível ten-
do como principal conhecimento e con-
vicção de que somos UNO com DEUS 
- NOSSO   CRIADOR E PAI+MÃE 
CELESTIAL! ONIPOTENTE - ONIS-
CIENTE – ONIPRESENTE.

E que: O BEM É A EXPANSÃO DA 
LUZ!  O MAL É A CONDENSAÇÃO 
DA SOMBRA.

OS NOSSOS ESTUDOS SE INI-
CIAM DESDE JÁ DESEJANDO À TO-
DOS QUE COLOQUEM EM PRÁTI-
CA, ISTO É, ACEITEM, ACREDITEM, 
EXERCITEM E PRATIQUEM ATOS e 
ATITUDES -  MINUTO A MINUTO DO 
DIA-A-DIA, EM CONSONÂNCIA com 
a LEI DO “AMOR”. 

LUZ & PAZ

A cidade de Jaboticabal foi represen-
tada pela equipe da Guardia Top Team 
que trouxe um ótimo resultado para nos-
sa cidade, num total de 38 medalhas; 23 
medalhas de ouro, 14 medalhas de prata 
e 01 de bronze. Os medalhista foram os 
seguintes atletas:

Sandra Guardia: 01 medalha de  
ouro e 01 de prata; Bruce Guardia: 04 
medalhas de  ouro; Rayan Guardia: 02 
medalhas de ouro; Petrick Guardia: 03 
medalhas de ouro; Viviane Camilotti: 01 
medalha de prata; Rafaela dos Santos: 
01 medalha de ouro; Talita Delphino: 01 
medalha de ouro; Heloisa Santos: 01 me-
dalha de ouro; Mikaeli da Silva: 01 me-
dalha de Bronze; Luis Octávio Oliveira: 
01 medalha de ouro; Anderson Fracasso: 
01 medalha de prata; Luciano Araujo: 02 
medalhas de prata; Denizard Oliveira: 
01 medalha de ouro; Adão Prudêncio: 
01 medalha de ouro; Bruno Magalhães: 
02 medalhas de ouro; Rodrigo Brito: 03 
medalhas de prata; Alexandre Genaro: 
02 medalhas de prata; Thiago Lima: 03 
medalhas de ouro; Rodrigo Rodrigues: 01 
medalha de prata; Luis Nery: 01 medalha 
de ouro; Marcelo Simões: 01 medalha de 
prata; e Gabriel Romanos 01 medalha de 
ouro. 

O professor Valmir Guardia agradece 
ao prefeito Raul Girio, à Prefeitura de 
Jaboticabal e Departamento de Transpor-
te  - Célia e Agnaldo, pelo transporte dos 
atletas. Agradecimentos ao vereador Jú-
nior de Vito pelo apoio; e demais colabo-

8° Campeonato Paulista de Kung Fu realizado na cidade de 
São Paulo no último dia 24/05 no Ginásio Mané Garrincha

radores: MR Celulares, Central da Beleza 
Europe, Auto Center Mult Pneus, Auto 
Elétrica Brasil, Petty Embalagens, Ofi -
cina Athenas, Kilomania Tecidos, Pada-

ria e Confeitaria Maranatha 1, Troca-Ki, 
Requinte Noivas, Lojas Mariê Guariba, 
Fran Bolos, Delícias do Açai  e Laranja 
da Terra.

COMUNICADO
Tendo em vista a aproximação do Centenário da Escola Estadual “Aurélio Arrobas Martins”, antigo Gymná-

sio “São Luiz”, estamos dispostos a elaborar um Memorial que resgate os principais acontecimentos relaciona-
dos à história deste tradicional estabelecimento.

Para tanto, solicitamos a colaboração de todos os que possuam documentos, fotos e dados informativos, 
que possam contribuir para a realização desta iniciativa, os quais serão avaliados e, posteriormente devolvidos.

Contamos com o apoio daqueles que, de uma forma ou outra, têm sua vida ligada à esta renomada casa de 
ensino.

DORIVAL MARTINS DE ANDRADE - RUA FLORIANO PEIXOTO, 680
ZINA C. BELLODI - RUA JUCA QUITO, 591 - zinabellodi@uol.com.br

ANTÔNIO PASCOAL ANDRÉ - AV. MANUEL FERNANDES BATISTA, 91 - antoniopandre@yahoo.com.br
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Neste dia 30 de maio (sábado), às 21 horas, acontece no Theatro Municipal de Jabo-
ticabal, a escolha da Rainha e Mini Rainha do Rodeio Show 2015.

As candidatas a Mini Rainha e Rainha, desfi larão em trajes típicos de Marcelo Orta-
le, onde mais um espetáculo está sendo preparado para Jaboticabal, com Coordenação 
da Agência PHPModels.

 Agradecimentos especiais: Boutique Donna Rô, Via Corpus, Restaurante All’luz, 
Pizzaria Cascata, Churrascaria do Bosque, Zeppelin Pub, KD Locadora de Vans,  fa-
miliares e apoiadores.

RAINHA E MINI RAINHA DO RSJ 2015

Assim como nos anos anterio-
res, a AB Triângulo do Sol é uma 
das apoiadoras da tradicional 
Festa de Corpus Christi de Ma-
tão, a ser realizada no dia 4 de ju-
nho de 2015. Milhares de folders 
de divulgação do evento estão 
sendo distribuídos pela conces-
sionária nas praças de pedágio.

Em 2006, a Festa de Corpus 
Christi de Matão, que acontece 
desde 1948, foi tombada como 
patrimônio histórico e cultural, 
de acordo com a Lei nº 3743/06. 
Artistas e voluntários utilizam 
mais de 70 toneladas de mate-

Festa de Corpus Christi de Matão tem o apoio da AB Triângulo do Sol 
riais coloridos nos desenhos das 
ruas. Além de programação re-
ligiosa, o evento conta também 
com exposições, feiras de arte-
sanato e de vendedores ambu-
lantes.

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (16) 
3382-4075 e 3382-6640 ou atra-
vés dos e-mails turismo@ma-
tao.sp.gov.br e cultura@matao.
sp.gov.br.

AB Triângulo do Sol I AB 
Concessões

A Concessionária AB Tri-
ângulo do Sol pertence à AB 

Concessões S/A, que nasceu da 
união do Grupo Italiano Atlantia 
(controlador) – um dos maiores 
em concessões rodoviárias do 
mundo e do Grupo Bertin. En-
tre as principais companhias de 
concessão de rodovias do Bra-
sil, a AB Concessões adminis-
tra mais de 1,5 mil quilômetros 
de rodovias, sendo responsável 
pelas concessionárias paulistas 
AB Triângulo do Sol (100%), 
AB Colinas (100%) e Rodovias 
do Tietê (50%) e, no Estado de 
Minas Gerais, a AB Nascentes 
das Gerais (100%).
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Vitório De Simoni, preo-
cupado com o abandono de 
cães e gatos na cidade de 
Jaboticabal, tem levanta-
do esse assunto na Câma-
ra Municipal e propondo 
ações efetivas à Prefeitura, 
no sentido de combater o 
abandono e os maus tratos 

Nesta semana, o Vereador Wilsi-
nho Locutor esteve em São Paulo, em 
visita ao Deputado Estadual Vaz de 
Lima, para protocolar um projeto que 
solicita a construção de uma passarela 
interligando os bairros Jardim Botâni-
co ao Jardim das Rosas.

Wilsinho vem tentando implantar 
a passarela, pois se trata de um local 
com muitas residências e microempre-
sas, o que justifi ca a implantação de 
uma passarela para pedestres, onde o 
fl uxo de pessoas e veículos é grande.

O Vereador Wilsinho aproveitou a 
oportunidade da visita para solicitar 
mais uma ambulância para Jabotica-
bal, que trará mais benefícios para 
atender a grande demanda na área da 
saúde.

Na tarde do último dia 27, os 
alunos da Escola Municipal Es-
pecial “Estrelinha Azul” de Jabo-
ticabal visitaram a exposição no 
saguão de entrada da Câmara Mu-
nicipal.

A exposição foi aberta na segun-
da-feira, 25, juntamente com a Se-
mana do Meio Ambiente, realizada 
nos dias 25, 26, 28 e 29 de maio, e 
contou com painéis e técnicas de 
reutilização de resíduos sólidos, 
com atividades desenvolvidas pela 
Escola Paulo Freire, além de pa-
lestras voltadas em três vertentes: 
ambiental, social e econômico.

A Escola Estrelinha Azul aten-
de surdos e defi cientes auditivos, 
com uma equipe técnica multidis-
ciplinar e uma equipe pedagógica 
que desenvolve inúmeros projetos. 
O atendimento é realizado para os 
surdos, múltiplos defi cientes senso-
riais, surdos e cegos.

Os alunos vieram acompanha-
dos das Professoras Damiana Ra-
mos Bonfi m e Cristiane Malerbo P. 
Caraski.

ALUNOS 
DA 

ESTRELINHA 
AZUL 

VISITAM 
EXPOSIÇÃO 

Vereador Wilsinho Locutor esteve em visita ao 
Deputado Estadual Vaz de Lima

VITÓRIO DE SIMONI COMBATE 
O ABANDONO E OS MAUS TRATOS 

AOS ANIMAIS
aos animais. Dessa forma, 
encaminhou proposta à Pre-
feitura, no sentido de sepa-
rar os animais recolhidos ao 
canil em quarentenas, dos 
cães doentes e promoverem 
doações dos mesmos através 
da POSSE, como também, 
realizarem uma campanha 

para o cadastramento dos 
animais domésticos das 528 
famílias sorteadas recente-
mente no Programa Habita-
cional. São atitudes dinâmi-
cas como esta que se valoriza 
grandemente o empenho do 
vereador em benefício das 
causas sociais do município.


