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A Prefeitura de Jaboticabal 
defi niu os shows principais da 
33ª Festa do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato. A novidade 
da edição é a realização de uma 
noite temática na abertura da fes-
ta, no dia 15 de julho.

Na quarta-feira, dia 15, a aber-
tura fi ca por conta da Banda Ca-
verna, com um repertório repleto 
de grandes hits dos anos 80 e 90. 
Em seguida é a vez do Rod Han-
na com o espetáculo “On Broa-
dway”, num show de dança, luz 
e diversão.

Na sexta-feira é a vez do Gru-
po Raça Negra apresentar os 
grandes sucessos de seus 30 anos 
de carreira. “Além dos artistas 
locais que abrilhantam nossa fes-
ta, a comissão organizadora se 
preocupou em preparar uma gra-

Raça Negra e Rod Hanna confi rmados para Festa do Quitute 2015
Programação variada marca grade de shows

 

de bastante diversifi cada, satisfa-
zendo as mais diversas preferên-
cias musicais”, afi rma o prefeito 
Raul Girio.

Em breve a Comissão Organi-
zadora irá divulgar a programa-
ção completa em torno dos 187 
anos de Jaboticabal. “A Festa do 
Quitute é um marco do nosso 
município. Durante o período, 

recebemos visitantes de diver-
sas cidades e tudo isso graças à 
hospitalidade de nossa gente. Um 
momento sublime para se diver-
tir, rever amigos e, principalmen-
te, ajudar as entidades de nosso 
município”, exalta o presidente 
da Comissão Organizadora, José 
Paulo Lacativa Filho. 

Dia 23 de junho, fez exata-
mente nove anos que a Internet 
Popular - IP foi implantada no 
saguão da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

O objetivo da IP é promover 
a inclusão digital dos munícipes,  

disponibilizando recursos e ser-
viços, sobretudo aos estudantes 
das escolas públicas.

Por meio desse projeto, os 
estudantes podem realizar pes-
quisas escolares, e inclusive 
imprimir seus trabalhos.  Além 

Internet Popular na Câmara Municipal 
de navegar pelos sites permiti-
dos, os usuários podem fazer a 
impressão de currículos, enviar 
documentos, entre outros servi-
ços.  

Hoje a IP conta com 16 com-
putadores, sendo dois deles adap-

tados para pessoas com defi ciên-
cia. O cadastro conta com 9.847 
pessoas, sendo que a média diária 
de usuários é de 90. Também, dia-
riamente, são impressas em média 
1.800 folhas.

Devido ao sucesso da ini-

ciativa, em 20 de fevereiro 
de 2.008, através do Ofício 
13.379/08, o então e atual Pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Dr. Edu Fene-
rich, sugeriu ao então Prefeito 
Hori, que implantasse o mes-

mo projeto em todo o muni-
cípio, inclusive, nos distritos 
de Córrego Rico e Luzitânia. 
A ideia foi aceita e o projeto 
foi implantado, necessitando, é 
claro, de constante aperfeiçoa-
mento.

Vencemos pela persistência, 

perseverança e humildade

Quando fazemos o bem sem 

ostentação, as fronteiras se 

abrem para enxergarmos 

novos horizontes

Acreditar em nossas ações, ter 

princípios e convicções nos 

leva à vitória

No dia 25, às 20 horas, a Câma-
ra Municipal realizou Sessão So-
lene em homenagem aos 25 anos 
da promulgação da Lei Orgânica 
de Jaboticabal.

O autor da propositura foi do 
Vereador Vitório De Simoni, por 
meio do Projeto de Decreto nº 
55/2015, que dá nova redação ao 
Art. 3º do Decreto Legislativo nº 
616, de 22 de abril de 2014, e dá 
outras providências. O Decreto 
institui Diploma Comemorativo 
ao Jubileu de Prata pelos 25 anos 
da criação da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal.

Na solenidade, a mesa foi 

Câmara Municipal realizou Sessão Solene em homenagem aos 
25 anos da promulgação da Lei Orgânica de Jaboticabal

constituída por: Iracê Miriam de 
Castro Martins (Diretora da Fa-
culdade São Luís); José Paulo 
Lacativa Filho (Secretário de Go-
verno de Jaboticabal) representa-
do o Prefeito Raul Girio; Dr. Edu 
Fenerich (Presidente da Câmara 
Municipal); Vitório De Simoni 
(Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal e autor da propositura que 
homenageia os 25 anos da Lei 
Orgânica) e Renata Aparecida 
Roncaglio Assirati (Secretária da 
Saúde).

Foram homenageados todos 
os Vereadores que constituíram a 
gestão em que a Lei Orgânica foi 

criada:
• DAWSON APARECI-

DO MIRANDA - Presidente da 
Mesa Diretora Constituinte, repre-
sentado por Moacir Pazeto;

• MOACIR PAZETO - 
Vice-Presidente da Mesa Diretora 
Constituinte;

• DR. EDU FENERICH 
- 1º Secretário da Mesa Diretora 
Constituinte e atual Presidente da 
Câmara Municipal;

• JOSÉ JORGE GEBARA 
- 2º Secretário da Mesa Diretora 
Constituinte;

• JOSÉ AYRES DE CAM-
POS – fi lho do Vereador Consti-

tuinte AYRES DE CAMPOS  (in 
memorian) - Presidente da Comis-
são de Sistematização da Câmara 
Constituinte;

• ADAIL ALÉSSIO DE 
SIMONI - Relator da Comissão 
de Sistematização da Câmara 
Constituinte;

• ALESSANDO PEREI-
RA DOS SANTOS – fi lho do 
Vereador Constituinte EDINO 
PEREIRA DOS SANTOS (In me-
moriam)

• JOSÉ AUGUSTO DE 
MIRANDA - Vereador Consti-
tuinte

• JOSÉ CARLOS CAPE-

LOTTO - Vereador Constituinte
• NORMA TEREZINHA 

GAUVANI ESPANHOL – esposa 
do Vereador Constituinte JOSÉ 
FRANCISCO ESPANHOL (In 
memoriam)

• LUIZ CARLOS LAU-
RINDO - Vereador Constituinte

• MARIA AMÉLIA SA-
BINO - Vereadora Constituinte

• MARIA CARLOTA 
NIERO ROCHA - Vereadora 
Constituinte

• NELSON APARECIDO 
PRETTI - Vereador Constituinte

• MARÍLIA APARECI-
DA LOFRANO FRÁGUAS - 

Esposa do Vereador Constituinte 
SIDNEY FRÁGUAS (In memo-
riam)

• WILMA DE OLIVEIRA 
MORELLO - Esposa do Verea-
dor Constituinte ULYSSES MO-
RELLO (In memoriam)

• WALDEMAR MAR-
TINS - Vereador Constituinte.

A Lei Orgânica do Município é 
a maior Lei Municipal. Conside-
rada a Carta Magna do Município 
em consonância com a Constitui-
ção Federal. A Lei Orgânica pro-
porciona instrumentos legais, re-
gulamenta e dispõe sobre a ordem 
da legislação municipal.

Dr. Edú Fenerich e iniciativas com ótimos resultados
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

O Amor Obsessivo sufoca, aprisiona e 
destrói qualquer relacionamento. Um tex-
to que realmente nos faz refl etir sobre os 
nossos sentimentos e me leva a concluir 
que: você tem que realmente deixar o seu 
amor voar para ele poder voltar e se ele 
quiser fi car

Artigo na íntegra:
Muito prá mim é nada/ Tudo prá mim 

não basta/ Eu quero cada gesto/ cada 
palavra/ Cada segundo da sua atenção.” 

FALAR SOBRE O  AMOR!!!
Este trecho da canção Eu só Sei Amar 
Assim, de Herbert Vianna (50), gravada 
por Zizi Possi (55), é a descrição perfeita 
do amor obsessivo, aquele em que o ena-
morado acredita que as 24 horas do dia 
não são sufi cientes para estar junto de seu 
amor. No começo da relação isso pode 
parecer só um grude inofensivo, mas, 
com o tempo, vira vício, prisão, doença.

Quem traz dentro si uma obsessão 
dessas carrega também em sua estrutura 
psicológica imensa carência e baixa auto-
estima, que se traduzem naquele “não sei 
o que será de mim sem você!”

Para sobreviver, a pessoa se agarra 
ao seu sentimento com unhas e dentes 
e até esquece o amor do outro, porque 
o seu é tão cego que absorve a relação 
por completo. Apegado às suas fantasias, 
o amante obsessivo nega o fato de que 
diante de si tem uma outra pessoa, com 
seus desejos e escolhas, que não precisa 
da sua presença em tudo, que necessita 
respirar, ter seus momentos de solidão, 
ou com amigos, e que não pode absorver 
todo esse amor como uma esponja mer-
gulhada na água.

A música A Maçã, de Raul Seixas 

(1945-1989) e Paulo Coelho (64), traz 
essa percepção. Diz a letra: “Mas compre-
endi que além de dois existem mais…./ 
Amor só dura em liberdade (…)”. Pois é, 
mas para quem ama com obsessão (o que 
chamo “amor doença”), qualquer sinal do 
desejo do outro de caminhar sozinho — o 
que não signifi ca deixar a pessoa amada 
— é interpretado como abandono. E isso, 
para quem ama às margens da loucura, é a 
morte! A pessoa vive em ansiedade, com 
um medo constante da perda e da rejei-
ção. Tudo porque, como explica a escri-
tora e psicoterapeuta norte-americana Su-
san Forward, no livro Amores Obsessivos 
“quem ama dessa maneira jamais acredi-
ta estar recebendo o sufi ciente, sempre 
anseia por mais, não importa quanto o 
parceiro lhe ofereça…”. O que vale, por-
tanto, são suas necessidades, nunca as da 
pessoa amada.

Como seria possível construir uma re-
lação com uma base dessas? No fundo, os 
dois perdem: quem ama obsessivamente, 
porque deixa de aproveitar os prazeres e o 
amor da relação, já que está sempre preo-
cupado em controlar e ansioso pelo medo 
de ser abandonado. E, quem é amado, 

por não usufruir a relação e por se sentir 
sempre sufocado, vigiado, sem liberdade 
até para um bate-papo com os amigos ou 
para curtir aqueles momentos de solidão 
tão importantes para todos nós. Sem esse 
espaço, o aprisionado começa aos poucos 
a se afastar, o que é o oposto do que o 
outro deseja e espera. Aí, é o começo do 
fi m da relação.

O que fazer, então? Procurar uma 
terapia. É comum que pessoas assim 
tenham sido rejeitadas pelos pais na in-
fância ou por parceiros em relações an-
teriores. Elas levam o medo de rejeição 
para outros relacionamentos e precisam 
ter consciência disso. Precisam perceber 
também que o amor e a felicidade estão 
dentro de cada um de nós, não no ou-
tro, que a pessoa amada não pode ser o 
alicerce da sua existência e não será a 
única capaz de realizar seus sonhos ou 
preencher os vazios da sua vida. Quando 
se tem esse tipo de expectativa, a rela-
ção só pode dar errado, porque ninguém 
sadio na vida psíquica consegue viver 
com a obsessão alheia por muito tem-
po, precisa voar para poder voltar e, se 
quiser fi car. Na vida  em  tudo é preciso 
dosagem, nem menos e nem mais... pois 
todos esperam encontrar  um Amor prá 
ser feliz e fazer feliz!!!

A reaproximação de Cuba e EUA, 
anunciada em 17 de Dezembro de 2014 
por Raúl Castro e Obama, é vista com 
cautela pelos Cubanos. Nas visitas feitas 
à Ilha revolucionária em Janeiro e Abril 
deste ano, Cubanos admitiram que a rea-

 REFLEXÃO - CUBA  E  EUA  ESTENDEM  AS  MÃOS

proximação é inevitável. Porém , “há um 
longo caminho a ser percorrido”, disse 
Fidel Castro que, aos 88 anos, continua 
lúcido e atento ao noticiário. E muito in-
teressado em tudo que se passa no Brasil.

Não basta a nova retórica de Obama. 
“É preciso que os EUA excluam Cuba da 
lista dos países terroristas”, frisou Fidel  
(o que ocorreu após o encontro de Raul e 
Obama no Panamá, em Abril) --  “e sus-
pendam o bloqueio”. Na reunião da Celac  
(Comunidade dos Estados Latino-Ame-
ricanos e Caribenhos), na Costa Rica em 
Janeiro, Raul acrescentou :”E devolvam a 
base naval de Guantánamo”.

Cuba recebe, hoje, 3 milhões de tu-
ristas por ano. (Para nossa vergonha, o 
Brasil, com esse imenso potencial turísti-
co, recebe apenas 6 milhões). A diferença 
com o nosso País é que Cuba tem política 
de Estado de implementação turística, e 
promove turismos ecológicos, científi cos 
e culturais. Já o Brasil, além da ausência 
de política para o setor, explora apenas o 

Carnaval, praias e mulatas...
Dos 3 milhões de turistas que desem-

barcam na Ilha, uma terça parte é de Ca-
nadenses que, em três horas de voo, tro-
cam 30 graus abaixo de zero por 30 graus 
acima nas despoluídas e belas praias do 
Caribe.

Com a reaproximação com os EUA, 
prevê-se que viajarão a Cuba, a cada ano, 
3 milhões de estadunidenses. Eis o temor 
dos Cubanos. O País, por enquanto, não 
dispõe de infraestrutura adequada para 
absorver tantos visitantes.

Segundo os Cubanos, os Cana-
denses são respeitosos, discretos e de 
fácil entrosamento com a população 
local. Já os estadunidenses carregam 
três acentuados defeitos: a arrogância 
(acham-se os donos do mundo); o con-
sumismo (comprar, desde carros anti-
gos que trafegam pelas Ruas de Hava-
na até mulheres ...); e a mania de viajar 
sem sair dos EUA... (o que explica a 
existência, em cada ponto turístico do 

Planeta, de McDonald’s e redes hote-
leiras ianques, como Sheraton, Inter-
continental etc).

Ainda assim, os dólares são bem-vin-
dos a uma economia defi citária, embora 
haja consciência de que o reatamento 
signifi ca o choque do tsunami consumista 
com a austeridade revolucionária.

Tudo indica que, inicialmente, o fl u-
xo maior de viajantes dos EUA rumo a 
Cuba será motivado pelo “turismo médi-
co”. Para o cidadão comum, tratamentos 
de saúde nos EUA são caros e precários. 
Cuba, além de excelência na área, reco-
nhecida internacionalmente, possui es-
pecial capacitação em ortopedia. E, atu-
almente, desenvolve vacinas efi cientes 
contra vários tipos de câncer . 

Agora, resta à Casa Branca passar do 
discurso à prática. Como  enfatizou Fidel, 
“eles são nossos inimigos e, portanto, 
precisam mudar não apenas os métodos, 
mas sobretudo os objetivos em relação a 
Cuba”.

Refl exão sobre texto do Escritor Frei 
Beto

A eternidade marca entre nós uma   
ação e reação, nos tempos idos da imor-
talidade do ESPÍRITO. Caminhamos à 
procura de momentos felizes, horas de 
realidades e  minutos de sabedoria, se-
gundos de paz e união. As encarnações se 
sucedem nos tempos. Precisamos estudar 
e adquirirmos conhecimentos, para len-
tamente, passarmos pelos testes e provas 
difíceis perante as leis de DEUS. A evolu-
ção é lenta e cresce com o tempo, acumu-
lando qualidades que nos livra  das trevas 
e da ignorância. A reencarnação é uma  
realidade, é a volta do espírito ao corpo, 
em tempo marcado pela ida e volta, de 
um plano para outro, com compromissos 
estabelecidos para  futuros compromissos 
na família, num relacionamento a curto e 
a longo prazo.     

A PASSAGEM PELO PLANETA 
TERRA.                  

SOMOS ETERNOS
 Vivemos apoiados na posição de du-

vidas a respeito das reencarnações, que 
nascemos para num plano de recuperação 
espiritual, num planeta escola, de PRO-
VAS E ESPIAÇÕES, para pagamento de 
dívidas contraídas no passado, em vidas 
anteriores. Tudo pode acontecer num 
processo de acertos de contas entre todos 
os habitantes, principalmente dentro da 
família, com os afi ns, para  um enten-
dimento de vibrações negativas para as 

A TRAJETÓRIA QUE REALIZAMOS É ETERNA
positivas, de  ódio para amor,de orgulho 
para humildade, de egoísmo para um 
desprendimento dentro da caridade. O 
evangelho no lar ajuda muito o entendi-
mento, trazendo a paz, o amor e a união, 
numa reunião fraterna o ambiente estará 
em uma completa harmonia, se pudermos 
nos entender e estudarmos em conjunto, 
não só o livro da BOA NOVA, EVAN-
GELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, 
como outros livros e mensagens vindas 
do plano espiritual, através dos espíritos, 
que são guias de luz, bastante evoluídos 
e conhecedores das leis de DEUS,  onde 
MÉDIUNS, encarnados se servem de 
instrumentos para  serem  intermediários 
entre um plano e outro       

VIVEMOS APOIADOS NA FÉ, 
ESPERANÇA, CARIDADE, PORQUE 
FORA DELA NÃO HÁ SALVAÇÃO.
TEMOS QUE SER HOJE, MELHOR 
QUE ONTEM. O AGORA É O MO-
MENTO DA LUZ DE HOJE, QUE 
PRECISA SER FORTALECIDO PELO 
AMOR, QUE NOS LEVA AO PERDÃO 
COM HUMILDADE. SONHAMOS 
COM A FELICIDADE, ABRAÇADOS  
NAS SAUDADES E LIGADOS NAS 
LEMBRANÇAS.  

A educação é fundamental para o 
aprimoramento das ações e reações dian-
te dos problemas que aparecem no decor-
rer de nossa existência no mundo mate-
rial, que segue diretrizes e leis naturais, 
vindas de DEUS E DE JESUS. A  força 
do pensamento tem que ser concentrada 
no bem e na prática da caridade, num 
objetivo maior, no exercício e na práti-
ca da caridade. A riqueza espiritual está 
na razão, direta do fortalecimento do 
espírito encarnado, que precisa ser um 
realista do fortalecimento nítido e perfei-
to, num comportamento que nos  leva a 
uma vida no caminho da  porta estreita e 
alcançarmos  a luz no fi m do túnel, para 
chegarmos  a uma conquista universal. O 
livre arbítrio nos leva a uma liberdade, 
agirmos livremente e tomarmos nossas 
decisões certas ou erradas, no compri-
mento de nossos deveres, para adquirir-
mos nossos  direitos. SOMOS  DEUSES 
DA VERDADE

Um abraço é sempre bem vindo, não 
importa o momento, seja ele qual for, to-
dos gostam de receber um abraço, princi-
palmente quando é verdadeiro e de todo o 
coração. Quando o fi lho pródigo saiu de 
casa levando metade da sua herança em 
busca de viver uma nova aventura para 

UM ABRAÇO
satisfazer os desejos do seu coração, ele 
não pensou duas vezes, pegou tudo o que 
pertencia a ele e partir para uma terra dis-
tante, deixando o seu pai e o seu irmão 
mais velho na fazenda e foi embora sem 
saber o que lhe esperava do outro lado. 
Isso acontece com muita gente que não 
gosta de ouvir conselhos, nem aceita a 
correção. O pai não o impediu, embora o 
pai pudesse ter impedido porque o fi lho 
estava debaixo de sua autoridade. O Pai 
deu a metade da herança em vida para seu 
fi lho, mas no coração, o pai sabia que ele 
estava errado, mesmo assim deixou que 
seu fi lho fosse embora. Quando o fi lho 
chegou à cidade, começou a fazer mui-
tas amizades e todos vendo que ele tinha 
muito dinheiro, todos queriam ser seu 
amigo. Ele se sentiu tão importante que 
pensava: agora sim eu sou a pessoa mais 
feliz de vida. Fazia festas e mais festas, 
sem pensar no dia do amanhã. Os ami-
gos estavam o tempo todo do seu lado, 
lhe abraçando, apertando a mão e dizen-
do: esse aqui é bom e amigo de verdade. 

Até que o dinheiro acabou. Quando ele 
não tinha mais nada, os amigos foram 
se afastando, até não fi car mais ninguém 
com ele. Então, ele começou a procurar 
os amigos e a pedir ajuda, mas ninguém 
queria saber dele e não lhe davam nada, 
nem queriam a sua presença. Ele fi cou 
tão arrasado. muito triste e descobriu 
que eles não eram seus amigos de ver-
dade. Ele foi até uma fazenda pedir 
comida, o fazendeiro disse para ele pri-
meiro dar comida aos porcos. Foi quan-
do ele estava alimentando os porcos, 
com tanta fome, que desejou comer a 
comida dos porcos. E caindo em si dis-
se: quantos trabalhadores de meu pai 
têm abundância de pão, e eu aqui pe-
reço de fome. Levantar-me-ei e irei ter 
com meu pai, e dir-lhe-ie: pai, pequei 
contra Deus e o senhor. Já não sou dig-
no de ser chamado teu fi lho. Me aceite 
como um dos seus trabalhadores. Ele 
saiu correndo dalí e foi para casa do seu 
pai. Quando ele ainda estava longe de 
casa, o pai o viu, porque todos os dias o 
pai fi cava alí, olhando com o coração na 
mão, esperando pela volta do seu fi lho. 
E com muita pena do fi lho, correu, o 

abraçou e beijou. “Que abraço mais que 
especial”. E o fi lho disse: “Pai, pequei 
contra Deus e o senhor e não sou dig-
no de ser chamado seu fi lho” Me trate 
como dos seus trabalhadores, mas o pai 
fi cou tão feliz que disse a seus empre-
gados: Tragam depressa a melhor roupa 
e vistam nele. Ponham um anel no dedo 
dele e sandálias nos seus pés. Tam-
bém tragam e matam o bezerro gordo. 
Vamos começar a festejar porque este 
meu fi lho estava morto e viveu de novo, 
estava perdido e foi achado. E começa-
ram a festa. (Lucas 15.11 até 24). O pai 
aqui representa o Nosso Pai Celestial, o 
fi lho representa a pessoa que está fora 
da vontade de Deus, vivendo como se 
não existisse a Vida Eterna. Mas o Pai 
Celestial está de braços aberto esperan-
do você para te dar Um Grande Abraço.  
Receba este Abraço do Deus Pai.  Esta 
é a minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: 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_dopovo-
dedeus@hotmail.com         

Deus está convocando os homens para a oração 
Deus está convocando os homens para que eles sejam de Deus

Quando o homem se dispõe a inter-
ceder, ele liga a terra ao céu. O homem 
é a “cabeça” da família, é o primeiro que 
precisa tomar posse do plano de salvação 
que o Senhor lhe confi ou para a edifi ca-
ção do Reino.

Os homens são escolhidos por Deus 

para serem dirigentes, governantes e ad-
ministradores, aqueles que têm nas mãos 
as decisões, que fazem chegar a transfor-
mação na política, na administração, na 
economia e na saúde.

Deus está convocando os homens 
para que eles sejam de Deus, sejam de 
oração, para que as decisões d’Ele se rea-
lizem aqui na terra.

O Senhor precisa de homens que re-
zem pelo país, pela sociedade e pelas fa-
mílias. Ele precisa de você. Então, peça a 
Ele essa graça:

“Senhor, eu me rendo diante da Tua 
palavra de ordem. Quero que os homens 
orem em toda a parte e ergam mãos santas 
para o céu. Eu aceito ser homem de ora-
ção. Sei da minha fraqueza, mas, diante 
da Tua ordem, quero ser intercessor. Na 
minha família, vou ser o primeiro orante.

Dá-me a graça. Eu aceito aprender 
tudo de novo. Ensina-me a orar. Perdão 
pelos meus medos, pela minha vergo-
nha e covardia. Eu quero ser um homem 
novo, um homem de Deus e de oração.” 

Seu irmão,

O Papa Francisco estabeleceu uma 
relação íntima entre os pobres e a fragi-
lidade do planeta na encíclica “Lauda-
to Si” sobre o cuidado da casa comum, 
divulgada no dia 18 de junho, onde ele 
aponta o comportamento perigoso de um 
sistema econômico que ameaça o futuro 
da humanidade.  É a primeira vez que um 
pontífi ce demonstrou uma preocupação 

Papa Francisco e o meio ambiente
tão direta com a ecologia, afi rmando a 
necessidade de ver, com os olhos da fé, 
a beleza do plano de salvação de Deus, a 
ligação entre o ambiente natural e a dig-
nidade da pessoa humana.

Pode parecer exagerada a afi rmação 
do Papa, onde ele diz que ‘a Terra [...] 
parece transformar-se cada vez mais num 
imenso depósito de lixo”. Mas ao anali-
sarmos os problemas ambientais exis-
tentes, que afetam a qualidade de vida, a 
oferta de água e alimentos, além de cau-
sar enchentes, poluição e contaminação, 
vimos que isso é uma constatação diante 
o impacto social e econômico.

Tratar o meio ambiente como fonte 
sustentável de energia e manutenção das 
funções e componentes do ecossistema é 
um imperativo.

Historicamente, os interesses econô-
micos se sobrepuseram às questões am-
bientais. Hoje, a sociedade sofre com o 
uso desmedido dos recursos naturais e 
com a pobreza mundial num mundo de 
altíssimo consumo.

O uso desproporcionado dos recursos 
não renováveis, principalmente de petró-
leo e carvão são altamente poluentes. Isso 

reforça ainda mais a nossa preocupação 
com o setor sucroenergético. Um dos 
trabalhos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo é 
implantar projetos que possam moderar o 
consumo e maximizar o uso e fomentar 
tecnologias baseadas em combustíveis de 
fontes renováveis.

Vivemos em um cenário de valo-
rização do combustível renovável. Os 
Estados Unidos, por exemplo, estão 
desenvolvendo o etanol com milho, tão 
abundante em sua produção agrícola. E 
o Brasil está perdendo mercado com a 
desvalorização da produção da cana-de-
açúcar. Nós temos um potencial enorme 
para ser vanguarda nesta nova economia 
verde.

É inegável que houve algum avanço 
na organização das práticas e políticas 
sustentáveis, mas o Brasil ainda não atin-
giu um resultado satisfatório. Isso porque 
o governo federal ainda não ajustou a 
economia para reduzir essas emissões tão 
nocivas ao meio ambiente.

Na agricultura, o Brasil possui exem-
plos de repercussão internacional sobre o 
desenvolvimento de biotecnologias que 

geram riquezas por meio do adequado 
emprego de componentes da biodiversi-
dade.

A preservação da natureza e da 
biodiversidade garante a proliferação 
da vida! A preservação da Amazônia e 
a bacia fluvial do Congo, ou os gran-
des lençóis freáticos e os glaciares 
são importantes para o futuro da hu-
manidade.

O investimento em tecnologia e edu-
cação é um compromisso do Governo do 
Estado de São Paulo, pois cremos em por 
meio de ações públicas de conscientiza-
ção, aliadas a ações práticas já adotadas 
são fundamentais para superarmos esse 
problema.

O governador Geraldo Alckmin está 
empenhado em buscar novas oportuni-
dades para a reciclagem, sustentabilidade 
ambiental, utilização de fontes renová-
veis, e o biodigestor casa perfeitamente 
com esse processo.

Tenho convicção de que devemos ter 
uma visão integrada com o cuidado am-
biental. Precisamos ter a capacidade de 
converter desafi os em oportunidades. É 
um desafi o que vamos enfrentar juntos!

Arnaldo Jardim, secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo

PAPA MIKE
Quem já não teve um super herói 

preferido, aquele que na infância era o 
protetor dos fracos e mais pobres. Alguns 
desse heróis se tornaram  reais, garotos 
e garotas que por um desejo de paz e 
amor à justiça se aliaram a uma liga que 
podemos chamar certamente de Liga da 
Justiça.

Responda rápido: Quem você chama 
em uma situação de risco? De assalto? Ou 
um acidente?

Um nome: Polícia Militar.
São eles os Bombeiros, as Viaturas 

da Infantaria, Polícia Rodoviária, Polícia 
Ambiental, que fazem ronda, e entram em 
lugares, e em situações onde a maioria 
das pessoas passam a vida toda evitando 
de entrar.

O prazer do herói está no risco, na 
emoção, no sangue frio. No sorriso de 
alívio da vítima, no aperto de mão, no 
abraço de agradecimento. Que muitas ve-

zes não ocorre.
Todos somos nascidos para um propó-

sito e temos uma função, que podemos ou 
não seguir,t emos livre escolha. Aquele 
que decide por a vida em serviço da se-
gurança, sem se importar com o que pode 
sofrer, apenas com a ideia de ajudar, ser-
vir, proteger. É sem dúvida um super he-
rói. Que merece nosso aplauso e respeito. 

Se um artista ou até mesmo um joga-
dor de futebol é reconhecido como herói, 
às vezes chamado até de santo, porque 
defendeu o gol do time que joga, que a 
propósito está ganhando milhões para 
isso. O que dizer de pessoas mal pagas, 
que fazem o que fazem por amor a uma 
ideia, a um serviço. Para defender pes-
soas que nem conhece, que geralmente 
o querem mal e mesmo assim continuam 
na missão.

A grande mídia, como de costume, di-
vulga fatos isolados e deslizes que alguns 
cometem.

O que ocorre em qualquer área, mes-
mo no futebol tão adorado pelo povo.

Os divulgadores das grandes mídias, 
que tanto difamam o trabalho dos poli-
cias, já precisaram ou iram precisar em 
algum momento da ajuda, proteção, sal-
vamento ou mera orientação de um ser-
vidor militar, que tem por missão apenas 
ajudar.

Deus ama a justiça e ama os que 
amam a justiça. Deus age na vida do ser 
humano de modo humano, por isso temos 
funções, vocações, dons. Quando você 
ver um Policial da próxima vez, pense 
que quem o colocou naquela função, não 
foi o Estado, e sim o próprio Deus que 
chamou o homem, a mulher para aquele 
serviço tão mal reconhecido e tão impor-
tante, que é a mão de Deus agindo contra 
as forças do mal na terra. Defendendo o 
homem, pela vontade de Deus, de modo 
humano.

Armstrong Liberato

A ABRAPEC - Associação Brasileira 
de Assistência às Pessoas com Câncer é 
uma organização não governamental, en-
gajada em prestar suporte socioeconômi-
co, de reabilitação física-emocional e ju-
rídico às pessoas em tratamento de câncer 
na situação de vulnerabilidade social, in-
cluindo atendimento aos familiares e cui-
dadores. Os atendidos são encaminhados 
para o serviço social da Abrapec através 
dos hospitais públicos, postos de saúde, 
entre outros. Mensalmente a Instituição 
presta atendimentos diversos a pessoas 
em tratamento do câncer.

No dia 17 de junho, foi realizada nas 
dependências da Abrapec em Jaboticabal, 
a entrega das 60 unidades de mantas aos 
usuários que são atendidos pela Insti-
tuição. Na ocasião, foi realizada a festa 
Junina, que contou com a presença dos 
pacientes e seus familiares, em um clima 
de muita descontração, participaram da 
dança caipira, que animou a todos, além 
de saborearem delícias típicas.

Segundo informações de Jamir Silva, 
assessor de imprensa da Abrapec, adotar 
alguns cuidados simples, pode ajudar a 
passar melhor pelo inverno, como aga-
salhar-se bem, usar luvas e meias para 
manter as mãos e pés aquecidos, usar to-
cas ou gorros de lã, principalmente se a 
quimioterapia provocou queda de cabelo, 
ampliar o consumo de bebidas quentes, 
como os chás, evitar a ingestão de líqui-
dos gelados e reduzir o contato com ob-

ABRAPEC - ENTREGA DE MANTAS E FESTA JUNINA
jetos frios. 

A diretoria da Abrapec agradece a to-
das as pessoas que direta ou indiretamen-
te colaboraram por mais esta ação social 

que benefi ciou os assistidos pela Abrapec 
na região de Jaboticabal.

Em Jaboticabal, a ABRAPEC - Asso-
ciação Brasileira de Assistência às Pes-

soas com Câncer, está localizada na Rua 
Maestro Grossi, 459 - Nova Jaboticabal, 
fone (16) 3203-2428  site: www.abrapec.
org – e-mail: jaboticabal@abrapec.org
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Nilson Alves Rigo

Me resta saber agora,
Se você ainda me 

ama.
Não é por nada não!
Pensei, você na 
minha cama...
Tô carente de amor,
E seu corpo me 
chama!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

Dá para imaginar uma produção sem brincos, pulseiras, aneis ou colares? 
Não, né...

Tão importantes como as roupas, claro que  os acessórios não poderiam 
fi car por fora da estação. Eles são indispensáveis na hora de compor o look e 
realçar a beleza feminina. O inverno 2015 está recheado de idéias que farão 
com que a temporada mais charmosa do ano seja mais especial.

O luxo se destaca como um dos fatores mais importantes no universo dos 
acessórios. Versão maxi são tendência do momento e o banho dourado é a gran-
de aposta. As franjas continuam balançando a cabeça das mulheres, correntes 
ganham força e o acabamento fi ca por conta de toques foscos e brilhantes, 
produzindo um visual glamouroso.

Bom senso para não fi car parecendo uma árvore de natal...
Bom inverno!

INVERNO 2015

DANILO SANT’ANA... desejamos paz, saúde e sucesso em todos 
os dias da sua vida. Principalmente o 29 de julho. FELICIDADES!

ELIANE TURCO... parabéns pelo dia 30 que é tão especial. Ale-
grias regadas a paz e harmonia. Que seus desejos se concretizem e 
a felicidade seja constante. Feliz Aniversário!

JULIANO BREVIGLIERO LAZZARETTI, parabéns pelo seu 
aniversário transcorrido dia 27. Desejamos muita saúde, paz, amor 
e sucesso em sua trajetória. FELICIDADES!

RENAN LEITE... que o dia 02 de julho traga muitas alegrias  e 
excelentes realizações. Parabéns pela comemoração!

MAURÍCIO SAMPAIO... nossos melhores dias estão à frente, 
com saúde, paz e harmonia. Feliz Aniversário por este 28 de junho!

BISSINHO ZAVATTI, que a tua vida seja repleta de emoções, 
alegrias e conquistas. Feliz Aniversário dia 03 de julho.

Já não bastassem as diversas ações 
que a EMEB Prof. Milton Mattos Braga 
realiza durante todo o ano, ela agora deci-
diu incrementar ainda mais o incentivo à 
leitura entre crianças adolescentes. É nes-
te sentido que foi criado o  interessante 
projeto “Banquete da Leitura”. 

A ação foi desenvolvida pelas estagi-
árias do programa Pibid, da Faculdade de 
Educação São Luís, com a escola, unin-
do a prática em sua formação. As turmas 
eram recepcionadas com uma contação 
de histórias, selecionadas de acordo com 
cada faixa etária do ano escolar. Termina-
da a contação de história os alunos se di-
vertiam servindo-se com as diversidades 
textuais, despertando no outro a vontade 
de também experimentar desse banquete.

“O prazer da leitura deve ser viven-
ciado pelas crianças desde cedo. Pais, 
familiares e professores devem estimular 
o hábito da leitura, e foi com esse intuito 
que esta ação foi desenvolvida, por meio 
da ludicidade, em uma atividade simples 
do dia a dia, aproximando-as dos livros”, 
revelou a diretora da escola, Luci Ana 
Toste de Faria.

Educação incentiva alunos com o Banquete da Leitura

A EMEB Paulo Freire desen-
volve diversos projetos voltados ao 
meio ambiente. Através de resídu-
os sólidos é possível ter o cuidado 
necessário com o meio ambiente e 
deixá-lo mais bonito. Desde  o iní-
cio do ano, por meio do educador 
ambiental Helder Jourdan Lacerda, 
foi dado início ao projeto de reci-
clagem de pneus, transformando-os  
em úteis objetos, como lixeiras, flo-

Pneus podem deixar o ambiente mais bonito e quem agradece é a natureza

reiras, revisteiros, entre outros.
“O projeto é de uma criatividade 

ímpar e desenvolve conceitos de reuso 
de materiais descartados na natureza, 
colaborando para diminuir impactos 
ambientais que os mesmos promovem 
na natureza”, destaca a diretora da 
EMEB, Janine Pito.

De acordo com a diretora, o educa-
dor promove educação ambiental com 
gastos mínimos, mostrando a capaci-

dade que a educação tem de, com pe-
quenas ações, fazer a diferença na vida 
de todos os seres humanos.

“A escola Paulo Freire é referência 
no desenvolvimento de projetos am-
bientais, sempre contando com parce-
ria da professora Maria Gorete Danzi 
de Almeida e das gestoras Rosangela, 
Daiane e minha também”, fi naliza Ja-
nine.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Brazil? Com Firmino, Seleção pode ter 
até cinco “ingleses” contra o Paraguai

Transferência de atacante para o Liverpool deixa seleção brasileira ainda mais com 

cara britânica: se Coutinho for mantido no time, serão cinco titulares nas quartas

Brazil e Paraguai? Brazil com “z”? 
Com sotaque inglês? Parece um cami-
nho sem volta. A seleção brasileira está 
cada vez mais inglesa. A transferência de 
Roberto Firmino para o Liverpool por R$ 
140 milhões pode ocasionar um recorde. 
No sábado, contra o Paraguai, a equipe 
treinada por Dunga poderá ter cinco ti-
tulares da Premier League, um mercado 
que até poucos anos atrás era restrito aos 
brasileiros.

Filipe Luís e Willian (Chelsea), Fer-
nandinho (Manchester City), e os dois do 
Liverpool, Philippe Coutinho e Firmino, 
se forem mantidos, formarão o quinteto 
inglês nas quartas de fi nal. Todos começa-
ram jogando contra a Venezuela e é possí-
vel dizer que Coutinho, sacado no segundo 
tempo, representa a única dúvida.

A “britanização” da Seleção é um pro-
cesso que vem de algum tempo. No último 
amistoso de 2013, contra o Chile, Luiz Fe-
lipe Scolari utilizou sete jogadores da liga 
inglesa na reta fi nal da preparação para a 
Copa do Mundo: Julio César (QPR), Pau-
linho (Tottenham), Lucas Leiva (Liverpo-
ol) e o quarteto do Chelsea formado por 
David Luiz, Ramires, Oscar e Willian. Só 
quatro deles, porém, foram titulares.

Um dos mais importantes jogadores 
do time brasileiro nessa era pós-Copa do 
Mundo, Willian impressionou pela adap-
tação rápida ao futebol inglês. Chegou ao 
Chelsea e logo conquistou o técnico José 
Mourinho por sua aplicação tática.

Principal garçom da seleção brasi-
leira, com quatro passes para gols nos 
últimos 13 jogos, o meia é um dos que 
poderão dar dicas a Firmino, o novo in-
glês, sobre como se dar bem no país da 
liga mais rica da atualidade

– Ele tem qualidade, sabe fazer gols, é 
forte. O futebol inglês é diferente, rápido, 
agressivo, é difícil se adaptar, mas ele tem 
tudo para conseguir. No que depender de 
mim e dos outros jogadores, inclusive o 
Coutinho, que vai jogar com ele, vamos 
ajudá-lo. Espero que dê certo.

Sempre se disse que a característica 
do futebol inglês, muito forte, de insis-
tente jogo aéreo, não combinava com a 
habilidade dos brasileiros. Nos últimos 
anos, a enxurrada de estrangeiros no 

campeonato local foi transformando esse 
estilo em algo bem mais agradável, assim 
como a geração verde e amarela também 
se modifi cou. As diferenças diminuíram.

O Campeonato Inglês ainda não tem 
brasileiros como protagonistas, mas o 
Chelsea, atual campeão, tem uma leva 
deles. Além de Filipe Luís e Willian, o 
volante Ramires e o meia Oscar, que só 
não está na Copa América por conta de 
problemas médicos. Sem falar em Diego 
Costa, que se naturalizou e atua pela sele-
ção da Espanha.

Fonte:http://globoesporte.globo.
com/futebol/selecao-brasileira/noti-
cia/2015/06/brazil-com-fi rmino-selecao-
pode-ter-ate-cinco-ingleses-contra-o-
paraguai.html

Paraguai - Villar, Piris, Cáceres, P. Aguilar, Valdez, Samudio, Bobadilla, Barrios, Santa Cruz Capitão, González, Benítez, 
Silva, Ortiz, da Silva, Cáceres, Molinas, Martínez, Haedo Valdez, Balbuena, Ortigoza, Romero, Aranda e A. Aguilar. Treinador: 
Díaz

 Uruguai - Em pé: CAvani, Muslera, Álvaro Pereira, Cáceres, Gimenez e Godín; Agachados: Cris-
tian Rodríguez, Lodeiro, Álvaro González, Arévalo Ríos e Suárez.

Goleiros: Rómel Quiñonez (Bolívar), Hugo Suárez (Blooming), José Peñarrieta (Petrolero).
Defesa: Diego Bejarano (Panetolikos, Grecia), Miguel Angel Hurtado (Blooming), Ramiro Daniel Ballivián (Universitário 

de Sucre), Marvin Bejarano (Oriente), Leonel Morales (Blooming), Abraham Cabrera (Strongest), Edemir Rodríguez (Bolívar), 
Ronald Eguino (Bolívar), Edward Zenteno (Wilstermann), Cristian Coimbra (Blooming), Ronald Raldes (Oriente).

Volantes: Danny Bejarano (Oriente), Wálter Veizaga (Strongest), Damir Miranda (Bolívar), Alejandro Meleán (Oriente), 
Sebastián Gamarra (Milan, Italia), Damián Lizio ( O’Higgins, Chile), Martín Esmedberg (Goteborg, Suecia), Alejandro Chu-
macero (Strongest), Jhasmani Campos (Bolívar).

Atacantes: Gustavo Pinedo (San Martín, Argentina), Alcides Peña (Oriente), Rodrigo Ramallo (Strongest), Juan Carlos Arce 
(Bolívar), Pablo Escóbar (Strongest), Marcelo Martins (Changchung Yatai, China), Ricardo Pedriel (Mersin, Turquía).

Seleção Brasileira de futebol (em pé da esquerda para direita): Filipe Luis, Miranda, David Luiz, o 
goleiro Jefferson e Fernandinho; Agachados: Diego Tardelli, Willian, Philippe Coutinho, Fred, Elias 
e Danilo.

Corinthians fará representação à Conmebol contra Amarilla

O corinthians entrará na Justiça por 
conta das investigações sobre uma supos-
ta infl uência mal-intencionada do árbitro 
paraguaio Carlos Amarilla em jogo contra 
o Boca Juniors, em 2013. A decisão foi 
tomada na noite desta terça-feira, em reu-
nião da diretoria jurídica do Timão com o 
presidente do clube, Roberto de Andrade.

O Corinthians solicitará à Conmebol 
para nunca mais escalar o árbitro Carlos 
Amarilla e os auxiliares Carlos Cáceres 
e Rodney Aquino (trio de arbitragem 
paraguaio do polêmico duelo entre Co-
rinthians e Boca Juniors) em jogos do 

clube. O Timão também fará uma repre-
sentação formal ao Tribunal de Disciplina 
da entidade sul-americana para apuração 
dos fatos e punição dos envolvidos. Pos-
teriormente, o Corinthians verifi cará a 
pertinência de eventual cobrança de in-
denização.

Corinthians e Boca Juniors empata-
ram em 1 a 1 no dia 15 de maio de 2013, 
no Pacaembu, pela volta das oitavas de 
fi nal da Libertadores. Tal resultado elimi-
nou os brasileiros da competição. Ama-
rilla foi muito criticado por jogadores e 
dirigentes do Timão na época. O árbitro 
paraguaio, entre outros lances, anulou 
dois gols da equipe alvinegra, além de 
não ter marcado duas penalidades.

No fi m da noite do último domingo, 
conversas entre o ex-presidente da Fede-
ração Argentina de Futebol (AFA), Julio 
Grondona, e Abel Gnecco, diretor da Es-
cola de Árbitros da AFA, foram divulgadas 
pela imprensa argentina. No diálogo, Gron-
dona afi rma que “o reforço mais importan-
te do Boca no último ano foi Amarilla”, e 
Gnecco declara que pressionou para que o 
paraguaio fosse o árbitro do duelo.

Na última segunda-feira, o geren-
te de futebol Edu Gaspar se manifestou 
sobre as investigações acerca do suposto 
esquema pró-Boca Juniors. O dirigente 
alvinegro já havia sinalizado que o clube 
entraria na Justiça para reivindicar seus 

direitos em caso de confi rmação da in-
fl uência mal-intencionada na arbitragem.

“Já descobriram o vazamento das in-
formações, agora cremos que vão ter as 
investigações, esperamos. Aí sim esta-
mos à disposição, para que a gente possa 
continuar e ir até o fi nal para tirar tudo a 
limpo, porque isso é uma coisa muito feia 
e chata para o futebol”, comentou Gaspar.

O poderoso ataque do Newell’s Old 
Boys, dono de 62 gols em 34 partidas no 
Campeonato Argentino - quatro em cima 
do próprio Boca Juniors, que jogou com 
os reservas no último jogo -, não conse-
guiu balançar a rede sequer uma vez em 
dois jogos contra a equipe xeneize na 
Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 
no estádio Coloso del Parque, as equi-
pes repetiram o 0 a 0 do jogo de ida, na 
Bombonera. Mas nos pênaltis (assista no 
vídeo ao lado) a rede estufou. Riquelme e 
Martínez, ex-Corinthians, desperdiçaram 
uma cobrança cada um, e Maxi Rodríguez 
converteu duas vezes após a série voltar 
a ele. O Rubro-Negro venceu por 10 a 9 
e garantiu a suada vaga na semifi nal do 
torneio após 26 cobranças, a maior dispu-
ta de penalidades da história da compe-
tição continental ao lado de América de 
Cáli, da Colômbia, e o próprio Newell’s 
na Libertadores de 1992 (na ocasião, os 
argentinos venceram por 11 a 10 após 26 
cobranças e foram para a fi nal).

Newell’s Old Boys, da Argentina, em pé (da esquerda para a direita): Santiago Vergini, o goleiro 
Nahuel Guzmán, o paraguaio Marcos Cáceres, o peruano Rinaldo Cruzado, Lucas Bernardi e Gabriel 
Heinze - Agachados: Ignacio Scocco, Milton Casco, Victor Figueroa, Diego Mateo e Maxi Rodríguez, 
antes da segunda partida contra o Atlético-MG, válida pela semifi nal da Copa Libertadores da América 
2013.

Os jogadores do Corinthians em pé (da esquerda para a direita): Chicão, Gil, Guilherme, o peruano 
Paolo Guerrero e o goleiro Cássio.  Agachados: Ramarinho, Danilo, Fábio Santos, Edenílson e Ale-
xandre Pato.

Os jogadores do Boca Juniors, da Argentina em pé (da esquerda para a direita): Juan Román Riquelme, Marín, Caruzzo, 
Orion, Somoza e Burdisso. Agachados: Clemente Rodríguez, Erviti, Sanchez Miño, Blandi e Erbes, no Estádio Paulo Machado 
de Carvalho (Pacaembu), em São Paulo, antes da segunda partida contra o Corinthians, válida pelas oitavas de fi nal da Copa 
Libertadores da América 2013.
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O Vereador Vitório De 
Simoni proferiu pales-
tra no Colégio Objetivo 
sobre a  conscientização 
da Doação de Medula 

Vereador Vitório De Simoni proferiu palestra no Colégio Objetivo
Óssea.  Relatando a im-
portância  de apenas 4ml 
de sangue para o exame 
de compatibilidade, afi m 
de registrar no REDO-

ME (Registro Nacional 
de Doadores de Medula 
Óssea) fi cando cadas-
trado nesse banco de do-
adores. Na eventualida-

de de um transplante de 
Medula Óssea, esse do-
ador será consultado se 
de fato quer fazer a do-
ação e aceitando poderá 

salvar a vida de outra 
pessoa. “É muito impor-
tante que as pessoas se 
conscientizem de parti-
cipar desse banco de do-

adores, pois as chances 
entre não aparentados 
no Brasil é de 1 para 1 
milhão”, conclui Vitório 
De Simoni.

Câmara Municipal rea-
lizou Sessão Extraordiná-
ria na tarde do dia 24, às 
16h30. Na Ordem do Dia 
estavam dois projetos.

O Substitutivo ao Proje-
to de Lei nº 404/2015, que 
aprova o Plano Municipal 
de Educação - PME com 
duração decenal (2015 
a 2025), e dá outras pro-
vidências, de autoria do 
Executivo Municipal, foi 
aprovado com emenda 
solicitada pelo Vereador 
João Roberto.

E o Projeto de Lei nº 
421/2015, que dispõe so-

Câmara Municipal realizou Sessão Extraordinária

bre aumento salarial e 
reajuste dos Auxílios Ali-
mentação e Transporte 
dos servidores públicos da 
Câmara Municipal de Ja-

boticabal, e dá outras pro-
vidências, de autoria da 
Mesa Diretora, foi apro-
vado pela maioria dos Ve-
readores.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 

DA NOVA ERA
Aqui está uma particularidade que faz 

- entre tantas outras - empanar a visão da 
REALIDADE ESPIRITUAL de quem é 
possuidor desse sentimento.

Livrando-nos da vaidade estaremos 
abrindo uma grande porta por onde re-
ceberemos as luzes da sabedoria para 
iniciarmos um novo conceito de auto 
entendimento de nos valorizarmos  e nos 
conhecermos a nós próprios. 

EU SOU UM ESPÍRITO! 
Aqui, esta frase. Perfeitamente legí-

vel... 
Mas será que você se compenetrou 

disso alguma vez? 
QUER QUEIRA, QUER NÃO 

QUEIRA: VOCÊ É UM ESPÍRITO! 
Você pode não admitir isso agora, 

pois tem o livre arbítrio, mas a realidade 
é imutável do Aquilo Que É! 

Seja VIVO-VIVO e despertará a rea-
lidade que está dentro de você.

Por isso diga para si mesmo: “EU 
SOU O ESPÍRITO”

Portanto, não é meu corpo que possui 
um espírito ou uma alma: EU SOU O ES-

A   V A I D A D E
PÍRITO propriamente dito!

ASSIM É PRECISAMENTE: CADA 
SER HUMANO É UM ESPÍRITO: 

UM ESPÍRITO ENCARNADO! VI-
VENDO NA 3ª. DIMENSÃO.

O ESPÍRITO É PERENE...  JAMAIS 
“MORRE”!

-EU SOU ESPÍRITO, portanto, con-
tinuo vivendo!... mesmo após a morte do 
corpo físico, ou seja, o mesmo espírito, 
na mesma forma humanóide, portanto, 
continuo sendo EU – o EU SOU um ES-
PÍRITO DESENCARNADO.

Compenetrando-se, pois, fi cou claro 
e evidente agora de quem você é. Daqui 
por diante não há nenhuma razão de dizer 
que TEM  uma  “ALMA” ou que TEM 
um ESPÍRITO.

POIS VOCÊ é “O PRÓPRIO ESPÍ-
RITO”!

Compenetre-se desta realidade e diga: 
 “EU SOU O QUE SOU. O AQUILO 

QUE É. A CONSCIÊNCIA DESPERTA 
E LIVRE NO SEIO CÓSMICO. ”

MAS, SUPONDO QUE AINDA 
NÃO ENTENDEU OU NÃO SE CON-
SIDERA QUE É UM ESPÍRITO, vamos 
analisar o seguinte: 

Como nós (em CORPO FÍSICO) po-
demos distinguir claramente se de fato 
existe o ESPÍRITO?

A pessoa que não se dá conta de que 
existe o mundo espiritual, ou não com-
preende a vida cósmica, chega não raras 
às vezes, indagar: 

- “ORA! NENHUM ESPÍRITO VEIO 
AQUI ME DIZER COISA ALGUMA”.

Por isso esta é a grande pergunta.  
Aqui está a grande indagação!
É aqui que se situa o “ENTRECHO-

QUE” quanto ao “SER” ENCARNADO 
do “SER” DESENCARNADO.

Você duvida da existência do ESPÍRI-
TO? Ou tem lá uma pálida ideia do que 
vem a ser realmente um espírito? ... Se as-
sim pensa... ENTÃO DEVE DUVIDAR 
DA SUA PRÓPRIA EXISTÊNCIA COR-

PÓREA, OU SEJA, QUE VOCÊ “NÃO 
EXISTE”, E QUE VOCÊ PRÓPRIO É 
UMA ILUSÃO DE ÓTICA! 

É ISSO O QUE VOCÊ PENSA DE SI 
MESMO? 

Se assim for, aqui daremos fi nalmente 
um esclarecimento defi nitivo da existên-
cia do espírito: 

1. VOCÊ PENSA?  
 - SIM. (Claro e obviamente irá nos 

responder que sim).
2. VOCÊ EXECUTA UM MO-

VIMENTO COM O SEU CORPO SEM 
TER PENSADO “ANTES” SOBRE 
ESSA AÇÃO? 

Responda agora:  SIM OU NÃO?!?!?
Você pode fi car ainda em “duvida”. A 

princípio pode lhe parecer que sim e pode 
lhe parecer que não!

APROFUNDEMOS NO ESTUDO - 
Faça um teste simples: 

- Relaxe e não raciocine em coisa 
alguma nem mesmo em executar mo-
vimento com algum membro do seu 
corpo...  Isto é para “ver” se um dos 
membros é capaz de se movimentar es-
pontaneamente... sem você “ter pensa-
do” em executá-los.

CONCENTRE-SE PROFUNDA-
MENTE... E VOCÊ VAI VERIFICAR 
QUE SEM QUALQUER PENSAMEN-

TO VOLTADO PARA UM MOVIMEN-
TO ESPECÍFICO, SEU CORPO CON-
TINUA INERTE. 

Portanto aí está a chave de se reconhe-
cer defi nitivamente que existe: O ESPÍ-
RITO (que é a essência da vida) – O SER 
CONSCIENCIAL. Aquele que “RACIO-
CINA”.  E é exatamente, cada um de 
nós, o “EU SOU” na essência plena dos 
“sentidos” na esfera do Universo - que 
determina - pelo livre arbítrio - qualquer 
movimento ou ação que queiramos que o 
corpo físico execute.

Para ilustrar a nossa assertiva acima, 
analise a instrução abaixo de MAOMÉ, 
que se encontra no livro: VIDA NOVA 
(1.965/66) – pg. 172/3:

 “O CORPO POR SI SÓ NÃO TEM 
VIDA, UMA VEZ QUE ESTA PER-
TENCE INTEIRAMENTE AO ESPÍ-
RITO, E MAIS:  A TEMPERATURA 
DE UM CORPO HUMANO É O RE-
FLEXO DA CHAMA QUE ARDE NO 
SEU INTERIOR, OU SEJA, A LUZ 
ESPIRITUAL DA ALMA QUE O 
CONSTRUIU E HABITA. ” 

-Esta matéria é um trecho extraído 
do Livro: “A CHAVE DA PORTA DO 
CÉU” de autoria e editado por José Au-
gusto de Paula. A próxima matéria dan-
do sequência a este livro, terá por título: 
“NA FORMA HUMANA VOCÊ É UM 
ESPÍRITO”!

LUZ & PAZ

Aparecido Pereira e José Maria dos 
Santos fi cam o dia todo fazendo um tra-
balho árduo, quieto, mas que dá um enor-
me prazer: cultivar mudas para distribuir 
para a população. São os funcionários do 
Viveiro de Mudas de Jaboticabal, que to-
dos os dias atende pedidos de munícipes 
que querem mudas para sua residência ou 
para refl orestamento. Em vários municí-
pios este serviço é cobrado. Em Jabotica-
bal, no entanto, é gratuito.

De acordo com Aparecido e Zé Maria, 
as mudas preferidas são oiti, quaresmeira e 
resedá. Para refl orestamento, no entanto, a 
variedade é bem mais ampla e os interes-
sados costumam pegar de todas as espé-
cies. “As mudas ornamentais são de uso 
exclusivo da administração, sendo usadas 
em eventos, como a Festa do Quitute, e em 
unidades da Prefeitura”, explicou Zé Maria.

Para ganhar as mudas distribuídas 
pelo Viveiro é muito fácil: basta ir até o 
Centro de Educação Ambiental (CEA), 
que fi ca anexo à Polícia Ambiental, no 
bairro Santa Rita, e retirar uma guia, 
que, por sua vez, terá que ser entregue 
no Viveiro. Não há um número máximo 
de mudas que podem ser retiradas. Nos 
casos de refl orestamento, por exemplo, a 
doação chega até mil unidades.

Os funcionários do Viveiro Munici-
pal contam que todo dia tem munícipes 
visitando o local em busca de alguma 
muda. Muitas delas também são doadas 
em eventos, como aconteceu na Praça 9 
de Julho, por ocasião da celebração do 

Viveiro de Mudas: a serviço da população e do meio ambiente

Dia Mundial do Meio Ambiente. Cul-
tivar, vê-las crescer e saber que têm um 
destino interessante é, para Aparecido e 
Zé Maria, o que lhes motiva, sem contar, 
é claro, que trabalhar em um ambiente tão 
cheio de paz é um consolo para driblar a 

correria do dia a dia. Zé Maria trabalha 
no Viveiro há mais de 20 anos. Apareci-
do, há mais de 10. Se eles gostam do que 
fazem? Basta ver a qualidade do serviço 
prestado para ratifi car o conceito de que 
tudo que é feito com amor dá bons frutos!

O horário de funcionamento do Vivei-
ro de Mudas, que próximo ao Canil Mu-
nicipal (antigo matadouro), na Estiva, é 
das 7h às 11h e das 12h30 às 16h30. Mais 
informações sobre a doação de mudas 
pelo telefone (16) 3209-9961

Nos últimos meses, dez quilôme-
tros da JBT-060, conhecida como 
estrada da Graminha, foram total-
mente recuperados. Benefi ciado 
pelo “Melhor Caminho”, programa 
do Governo do Estado de São Pau-
lo, foram realizadas adequação do 
leito, drenagem e incorporação e 
compactação de material granular 
(britas).

A obra estava prevista para ser 
entregue em setembro, mas as boas 
condições climáticas colaboraram 
para a conclusão do projeto. “A es-
trada da Graminha está com nova 
cara, muito mais segura. Agradeço 
ao empenho de nosso governador, 
Geraldo Alckmin, em garantir aos 
nossos agricultores esse importan-
te presente”, afi rma o prefeito Raul 
Girio.

Para o bom andamento da revita-
lização, a Prefeitura de Jaboticabal 
contou com o apoio de usuários da 
estrada e principalmente dos proprie-
tários de terra. “A conclusão da obra 
foi possível graças a todos os envol-
vidos que colaboraram muito com as 
ações realizadas. Hoje a nova estrada 
é uma realidade”, ressalta o secretá-
rio de Agricultura, Abastecimento e 

Programa Melhor Caminho: obras de revitalização 
da estrada da Graminha são concluídas 

Aproximadamente 10 quilômetros foram recuperados
 

Meio Ambiente, Sérgio Nakagi.
Melhor Caminho - O Melhor Ca-

minho foi instituído pelo Decreto 
nº41. 721, de 17 de abril de 1997, 
para a elaboração de convênios 

entre a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo e as prefeituras. É dedicado 
à execução de obras em trechos de 
estradas rurais, para sua recupera-

ção e conservação. Com 18 anos de 
existência, o programa já recuperou 
mais de 12.000 km de estradas ru-
rais de terra em todo o estado de São 
Paulo.

A Prepara Cursos Jaboticabal, que 
integra a maior rede de cursos profi s-
sionalizantes do país, o Grupo Prepara, 
patrocina o atleta Lucas da Silva Santos, 
que representou o Brasil na 15ª edição 
do Campeonato Sul-Americano de Ka-
ratê 2015, categoria Sub14. A compe-
tição foi realizada neste mês de junho, 
nas instalações do Centro de Treina-
mento Olímpico, em Santiago, Chile.

Para ele o patrocínio da Prepara Cur-
sos é uma forte motivação à sua perma-
nência no esporte. “Eu pratico uma mo-
dalidade esportiva que ainda não é tão 
reconhecida no país. Além disso, tenho 
muitos gastos mensais com alimenta-
ção, treinamentos e viagens, que meus 
pais não podem pagar”, explica o atleta. 

Após a convocação para o campeo-
nato, a unidade de Jaboticabal abraçou 
a causa e, além do apoio mensal, rea-
lizou diversos eventos sociais para ar-
recadar fundos financeiros para suprir 
a viagem do rapaz até o Chile, como 
o sorteio da camisa autografada pela 
renomada atleta da Seleção Brasileira 
de Voleibol, Sheilla Blassioli. Além 
disso, os habitantes de Jaboticabal 
também ajudaram com incentivo fi-
nanceiro.

Com apenas 15 anos, já na primeira 
luta do Sul-Americano, o jovem talen-
to conquistou uma vitória contra um 
atleta chileno. Em seu segundo desafi o, 
mesmo com muita garra, não conse-
guiu vencer o competidor venezuelano. 
“Mesmo não ganhando uma medalha, 
a oportunidade de disputar um certame 
internacional me fez crescer como pes-
soa e profi ssional”, comemora o jovem 
talento.

“O Lucas é um esportista muito 
promissor. É extremamente gratifi cante 
colaborar com um atleta que luta pelos 
próprios sonhos. Tenho certeza que, 
muito em breve, ele alcançará reconhe-
cimento mundial”, contemporiza Ale-
xandre Petronilho, diretor da unidade da 
Prepara Cursos de Jaboticabal.

TALENTO DE JABOTICABAL REPRESENTOU 
O BRASIL NO CAMPEONATO 

SUL-AMERICANO DE KARATÊ 2015
Jovem atleta brasileiro conta com o apoio da maior rede 

de cursos profi ssionalizantes do país

O atleta já traz em sua bagagem duas 
medalhas de ouro e uma de prata, con-
quistadas em campeonatos disputados 
no Brasil. De origem humilde, o rapaz 
não teve uma vida fácil, mas é nos pais 
que busca apoio emocional. O primeiro 
encontro de Lucas com o esporte foi em 
uma escola de artes marciais da cidade 
e, desde então, passou a disputar campe-
onatos brasileiros. 

Há dez anos a Prepara Cursos Jabo-
ticabal oferece qualifi cação profi ssional 
à população, com um portfólio de mais 
de 80 cursos. Cerca de 5.000 alunos já 
se formaram na escola, que, atualmente, 
possui 500 alunos ativos.  Além disso, 
a unidade apoia, frequentemente, ações 
sociais na região e bairros do entorno. 

Sobre a Prepara Cursos
A Prepara Cursos, que foi a primeira 

rede a ser criada pelo Grupo Prepara, 
oferece mais de 80 cursos profi ssio-
nalizantes e conta com mais de 630 
unidades. A rede já formou mais de 1 
milhão de alunos em todo o país. Além 
de contribuir para a formação de jovens 
de todo o Brasil, a Prepara Cursos ainda 
os auxilia por meio do Programa Mais 
Empregos, na busca pelo primeiro em-
prego ou por uma colocação melhor no 
mercado de trabalho.

O Programa Mais Empregos atua 
como um facilitador entre empresas 
que procuram profi ssionais qualifi ca-
dos e candidatos em início de carrei-
ra que buscam uma oportunidade no 
mercado. Com essa iniciativa, a rede já 
benefi ciou mais de 100 mil alunos em 
todo país.

A Prepara Cursos é uma marca pre-
miada no mercado nacional. Por três 
anos, foi eleita pela revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negó cios a me-
lhor franquia do Brasil e, em 2014, 
conquistou pelo sexto ano consecutivo, 
o Selo de Excelência em Franchising - 
SEF, da Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF).

www.prepara.com.br

GUSTAVO FAUSTO DE CARVALHO, torna público que 
requereu na CETESB a Licença Prévia para o empreendimento 
OAK Tecnologia Agrícola, sito à Via Major Hilário Tavares Pi-
nheiro, nº 3277, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

EXTRAVIO DE 1 TALONÁRIO DE NOTAS FISCAIS 
DE SERVIÇOS, SÉRIE A, NUMERADOS DE 001 A 050, 
TIPO BLOCO, AUTORIZAÇÃO Nº 203/2012 NA DATA DE 
17/08/2012, DA EMPRESA EZENI FERREIRA CASTANHEI-
RO - ME, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 15.449.750/0001-12, INS-
CRIÇÃO MUNICIPAL Nº 118.489, INSCRIÇÃO ESTADUAL 
Nº 391.060.031-110, SITA À RUA JOSÉ FORESTIERI, Nº 48, 
BAIRRO CÓRREGO RICO, JABOTICABAL/SP, CEP 14.896-
035 PELA SUA RESPONSÁVEL A SRA. AZENI FERREIRA 
CASTANHEIRO, RG Nº 32.473.926-6, E CPF Nº 212.783.328-
71 EM 15/01/2014. JABOTICABAL, 26/06/2.015.



PÁGINA  07A  GAZETASÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2015

UZINAS CHÍMICAS BRASILEIRAS S/A, torna público que 
requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para a 
atividade de Fabricação de Medicamentos para Uso Veterinário na 
Avenida Major Novaes n° 324, Centro – Jaboticabal – S.P.

AUTO POSTO MONTE SERENO LTDA torna público que 
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
atividade de Comércio varejista de combustíveis e lubrifi cantes 
para veículos, sito à AVENIDA MONTE SERENO, S/N, JAR-
DIM BELA VISTA, PRADÓPOLIS/SP.

Quituteiros que farão os alimen-
tos vendidos na Festa do Quitute de 
Jaboticabal. As vagas são limitadas e 
os workshops vão acontecer na uni-
dade do Senac Jaboticabal. Mais in-
formações direto na unidade ou pelo 
telefone (16) 3209-2800.

Workshops gratuitos para os Quituteiros

- 02/07/2015 – das 19h30 às 
22h30 – Contaminação e higiene dos 
alimentos e Higiene do manipulador 
de alimentos e do ambiente;

- 07/07/2015 – das 19h30 às 
22h30 – Valor Nutricional e Ficha 
Técnica no preparo dos alimentos.

Na próxima semana, equipes da AB 
Triângulo do Sol voltam a alertar motoris-
tas profi ssionais sobre a importância dos 
cuidados com a saúde pessoal, durante a 
ação de segurança viária Caminhoneiro 
na Via. As atividades serão realizadas nos 
dias 29 e 30 de junho, das 9 às 17 horas, 
no Sest Senat Matão, que fi ca no km 291, 
sentido Sul, da rodovia Washington Luís 
(SP 310) – ao lado da área de descanso da 
concessionária. 

De acordo com dados do Ministério 
das Cidades, o Brasil possui uma frota de 
caminhões correspondente a 2,4 milhões 
dos 77,8 milhões de veículos registrados no 
país, sendo que os caminhões estão envol-
vidos em 21% dos acidentes com mortes. 
As estatísticas também mostram que o nú-
mero de acidentes envolvendo caminhões 
foi o terceiro que mais aumentou nos últi-
mos anos, fi cando atrás das motocicletas e 
bicicletas. O número de mortes provocadas 
por caminhões também fi cou em terceiro 
lugar, com um crescimento de 50%.

Durante a ação, os seguintes serviços 
serão oferecidos aos participantes: apli-

AB Triângulo do Sol faz ação de 
segurança viária para caminhoneiros

cação de vacinas contra várias doenças, 
exames de glicemia e colesterol, aferição 
de pressão arterial, orientação nutricio-
nal e postural, avaliação oftalmológica, 
entrega de brindes e preservativos, escla-
recimento de dúvidas e orientações sobre 
licenciamento de veículos, carteira nacio-
nal de habilitação e outros documentos.

Esta edição do Caminhoneiro na Via 
contará com uma novidade: os moto-
ristas terão tratamento odontológico no 
Odontomóvel do projeto “Sorrindo com a 
Ford”, idealizado pelo cirurgião dentista 
Cássio de Melo e patrocinado pela Ford 
Caminhões. Para mais informações sobre 
o projeto, acesse o site www.sorrindoco-
maford.com.br.

Os parceiros desta edição do Cami-
nhoneiro na Via são: ETEC Matão, Pie-
negonda Locação de Veículos, Polícia 
Militar Rodoviária do Estado de São 
Paulo, Poupatempo Araraquara, Projeto 
“Sorrindo com a Ford”, São Francisco 
Resgate, Sest Senat Matão e Uniara.

AB Triângulo do Sol I AB Conces-
sões

A Concessionária AB Triângulo do 
Sol pertence à AB Concessões S/A, que 
nasceu da união do Grupo Italiano Atlan-
tia (controlador) – um dos maiores em 
concessões rodoviárias do mundo e do 
Grupo Bertin. Entre as principais compa-
nhias de concessão de rodovias do Brasil, 
a AB Concessões administra mais de 1,5 
mil quilômetros de rodovias, sendo res-
ponsável 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%).

O medo de fogos de artifício é uma ca-
racterística muito comum encontrada em 
animais de estimação. Além do réveillon 
e da Copa do Mundo de Futebol, há outro 
momento bastante temido pelos bichos: 
as festas juninas – que acompanham, ain-
da, as famosas “bombinhas”. Segundo a 
médica veterinária Karina Gabarra, da 
UCBVET Saúde Animal, é normal que 
os pets se assustem com o barulho alto e 
repentino. “Os estouros podem provocar 
mudança de comportamento. Isso ocorre 
porque eles possuem audição muito sen-
sível”, explica. 

A boa notícia é que há métodos para 
ajudá-los a enfrentar esse período de fes-
tas com mais tranquilidade. A especialis-
ta dá dicas para que o dono comemore 
sem incomodar seu melhor amigo. “Uma 
das formas de amenizar o problema é o 
proprietário não demonstrar reação di-
ferente, ou seja, não mudar seu próprio 
comportamento. Dar mais atenção e mais 
carinho ao animal não é o ideal, pois ele 
pode fi car ansioso e associar sua reação 
ao barulho dos fogos, fi cando, assim, com 
mais medo”, ressalta Karina. 

Desviar a atenção do pet, fechando 
janelas e portas ou abafando o som, tam-
bém é uma alternativa para ajudá-lo nesse 
momento. “Se o bicho se esconder, não 
o obrigue a sair, deixe-o lá e não chame 
sua atenção por causa disso”, ressalta. De 
acordo com Karina, se tudo o que for ten-
tado não surtir efeito, é possível submeter 
o animal a medicações. “Mas, para isso, é 

Tradicionais em festas juninas, fogos de 
artifício podem prejudicar audição de animais

importante consultar um especialista para 
a prescrição adequada”, completa a vete-
rinária da UCBVET Saúde Animal.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A 
indústria de medicamentos veterinários 
possui, atualmente, em seu portfólio, 54 
produtos em 84 apresentações, forneci-
dos para todo território nacional e diver-
sos países. Sua equipe é composta por 
profi ssionais altamente qualifi cados, que 
incluem médicos veterinários, farmacêu-
ticos, químicos, biólogos e zootecnistas. 
Suas linhas compreendem medicamentos 
veterinários de ação terapêutica (hor-
mônios, anti-infl amatórios, analgésicos, 
antitóxicos e reconstituintes orgânicos), 
antiparasitários (endectocidas, endopara-
siticidas e ectoparasiticidas) e antimicro-
bianos. A companhia possui laboratórios 
em Jaboticabal e uma Unidade de Negó-
cios em Ribeirão Preto, ambas no interior 
do Estado de São Paulo. Uma das mais 
tradicionais empresas do segmento no 
Brasil, a UCBVET Saúde Animal fabrica 
medicamentos para animais de produção 
(bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, ca-
prinos, 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 em-
presas do setor, segundo o 10º Anuário do 
Agronegócio, editado pela revista Globo 
Rural.

PNEU FORTE DO BRASIL LTDA-ME, torna público que 
requereu  da CETESB a Licença de Prévia para Serviço de Pneus  
(recauchutagem, recondicionamento, etc.), à Rua Diógenes 
Roma, nº 530, Barracão 1, Jardim das Rosas, Jaboticabal - SP.

TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA, torna público que re-
cebeu  da CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 52000513 
e requereu a Licença de Operação para fabricação de aparelhos 
para ginástica, sito à Av. Professor Vicente Quirino nº 817, Bair-
ro Aparecida,  Jaboticabal - SP.

MODELAÇÃO STILUS LTDA-ME,  torna público que re-
quereu da  CETESB a Licença Prévia  para fundição de metais 
não ferrosos e fabricação de moldes na Avenida  Pércio da Rocha 
Neves Filho nº 140, Distrito Industrial Bruno Verardino, Jaboti-
cabal - SP.

No dia, 23, o Vereador Wilsinho 
Locutor esteve na Av. Major Hilário 
Tavares Pinheiro, altura do nº 2300, 
para acompanhar a implantação de 
uma faixa elevada de pedestres.

No local onde a faixa está sendo 
colocada, encontra-se uma grande 
empresa de máquinas agrícolas, com 
intenso movimento de veículos e pe-
destres.

A faixa elevada foi um pedido do 
Vereador Wilsinho Locutor, e está 
sendo feita com a mão de obra do 
Departamento de Trânsito de Jabo-
ticabal e material da referida em-
presa.

O objetivo é garantir segurança 
aos pedestres, sobretudo aos traba-
lhadores locais, fazendo com que os 
veículos reduzam a velocidade.

IMPLANTAÇÃO DE UMA FAIXA 
ELEVADA DE PEDESTRESApartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 
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