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Controle emoções, mas 

não seja fortuito 

Comande as ações com o bom 

senso e não ultrapasse as 

fronteiras do respeito

Seja consciente e não crie 

descontrole supérfl uos

Jaboticabal será sede do En-
contro Regional de Empreende-
dorismo Social, que acontecerá 
nos dias 29 e 30 de julho, das 
8h30 às 16h, na Faculdade de 
Tecnologia de Jaboticabal “Nilo 
De Stefani” (Fatec). O evento 
será realizado pelo Acessa SP, 
programa de inclusão digital do 
Governo do Estado. O tema do 
Encontro será “Empreendedo-
rismo Social” e seu objetivo é 
mobilizar pessoas para o desen-
volvimento de projetos voltados 
às áreas educativa, social e eco-
nômica, de acordo  com a reali-
dade local.

Os interessados em desenvol-
ver um projeto poderão se ins-
crever gratuitamente pelo Acessa 
SP até o dia 27 de julho, atra-
vés do site: http://survey.aces-
sasp.sp.gov.br/pesquisa/index.
php?sid= 59258&lang=pt-BR.

A programação conta com 
apresentação de metodologias e 
ferramentas para o estudo, o dire-
cionamento e a execução de pro-
jetos, com conteúdos de Ofi cina 
de Design Thinking, método uti-
lizado para identifi car problemas 
e soluções dentro do contexto so-
cial. A ferramenta será apresenta-
da pelo instituto Educa Digital e 
Ofi cina Canvas, que é a técnica 

Jaboticabal recebe Encontro Regional de Empreendedorismo Social 2015
que será usada na elaboração de 
um modelo de negócios. O me-
canismo será trabalhado por pro-
fi ssionais do Sebrae-SP.

Além das ofi cinas, os partici-
pantes conhecerão sobre o Pro-
grama Acessa SP, como a  Rede 
de Projetos, a Ponline – Pesqui-
sa online aplicada a usuários, os 
projetos e projetistas de destaque.

 Confi ra a programação com-
pleta:

 Dia 29/07
7h30- Credenciamento;
8h30- Coffee Break;
9h- Abertura do Encontro;
9h20- Apresentação do Cro-

nograma de Atividades;
9h30- Acessa 15+15;
10h- Oportunidades (Ponli-

ne);
11h- Oportunidades (Rede de 

Projetos);
12h- Almoço;
13h- Iniciação ao Design 

Thinking (Conceitos iniciais da 
ferramenta);

15h45- Fechamento;
16h- Coffee Break.
Dia 30/07
7h30- Recepção;
8h30- Coffee Break;
9h- Design Thinking (prática);
12h- Almoço;
13h- Canvas – Como planejar 

o meu negócio social?
15h30- Fechamento;
15h45- Avaliação;

16h- Encerramento;
16h- Coffee Break.
O encontro será na Faculda-

de de Tecnologia de Jaboticabal 
“Nilo De Stefani” – FATEC - Av. 
Eduardo Zambianchi, 31 – Vila 

Industrial – Jaboticabal.
Para mais informações:
(11) 3091-6366 ou 3091-9107

A Escola de Artes “Prof° 
Francisco Berlingieri Marino” 
leva a sério o título que Jaboti-
cabal recebe de “Cidade da Mú-
sica” graças ao profi ssionalismo 
de seus professores, empenho de 
seus funcionários e dedicação 
de seus 550 alunos nos varia-
dos cursos que a escola ofere-
ce. Nesta semana, durante três 
noites consecutivas (dias 6, 7 e 
8), a Escola de Artes encerrou o 
primeiro semestre de uma ma-
neira muito prazerosa: com uma 

Escola de Arte honra o título de 
“Cidade da Música” e oferece aos 
jaboticabalenses três dias de recital

bela apresentação musical dos 
alunos.

O recital aconteceu no salão 
nobre da Escola de Arte e teve 
entrada gratuita. O evento contou 
com a presença de pais e familia-
res dos alunos, de estudantes de 
música, professores de outras es-
colas e  também de quem aprecia 
cultura. Foi uma excelente opor-
tunidade para mostrar porque a 
Escola de Arte é considerada um 
centro de exclência musical que 
se destaca na região. 
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Há mais de 400 anos, William Shakes-
peare tratou da “doença da suspeita” em 
uma de suas obras mais populares: Otelo, 
o mouro de Veneza. A desconfi ança de 
que a mulher mantinha relacionamento 
com um rapaz mais jovem – despertada 
e alimentada por insinuações de um su-
bordinado, Iago – levou-o a buscar e a 
acreditar ter encontrado provas da traição 
em fatos triviais. O escritor referia-se ao 
ciúme como “o monstro de olhos verdes”, 
uma metáfora sobre a cegueira induzida 
pelo sentimento que faz entrever como 
provável ou certo o que apenas é possível 
de acontecer. 

No relacionamento amoroso, no en-
tanto, é natural sentir ansiedade ao per-
ceber que algo ou alguém pode reduzir o 
espaço afetivo que ocupamos na vida do 

Quando o ciúme é doentio...
parceiro. “O ciúme normal é transitório e 
se baseia em ameaças e fatos reais. Ele 
não limita às atividades – nem interfere 
nelas – de quem sente ou é alvo de ciúme 
e tende a desaparecer diante das evidên-
cias”, defi ne a psicóloga Andrea Lorena, 
pesquisadora de ciúme excessivo do La-
boratório Integrado dos Transtornos do 
Impulso (PRO-AMITI) do Instituto de 
Psiquiatria da Universidade de São Paulo 
(USP). O ciúme extrapola as fronteiras 
do saudável quando se torna uma preocu-
pação constante e geralmente infundada, 
associada a comportamentos inaceitáveis 
ou extravagantes, motivados pela ansie-
dade de tirar a limpo a infi delidade do 
parceiro. “No ciúme excessivo, o medo 
de perder a pessoa amada vem acompa-
nhado de emoções específi cas – raiva, 
medo, tristeza, ansiedade – e pensamen-
tos irracionais. “Será que ele/ela está me 
traindo?” é um pensamento frequente. 
Quase sempre há prejuízos para quem 
sente, para quem é alvo e para o relacio-
namento. 

Não raro os pensamentos irracio-
nais se traduzem em comportamentos 
compulsivos, sustentados pela ilusão de 
que é possível controlar o que o parcei-
ro faz ou sente, como verifi car agendas, 
registro de ligações no celular, seguir o 
parceiro, conseguir senha de acesso ao e-
mail, checar faturas de cartão de crédito 
e fazer visitas-surpresa para confi rmar 
suspeitas. Muitas vezes as preocupações 
são acompanhadas por sintomas físicos, 

como sudorese, taquicardia, alterações no 
apetite e insônia. De acordo com Andrea, 
uma das características mais comuns da 
pessoa excessivamente ciumenta é a bai-
xa auto-estima. “Isto é, ela não acredita 
que tem valor e merece respeito. A priori, 
é alguém traível e abandonável, pois na 
verdade acredita que a honestidade e a 
reciprocidade nas relações não valem a 
pena. É um sentimento com origem na 
infância e na relação com os pais, em que 
provavelmente a pessoa foi negligenciada 
e desrespeitada. Somam-se ainda fatores 
como insegurança, medo, instabilidade e 
a própria desorganização pessoal”, diz a 
psicóloga. 

No Brasil, o PRO-AMITI e a Santa 
Casa do Rio de Janeiro oferecem trata-
mento gratuito para ciúme excessivo. A 
abordagem combina atendimento psi-
cológico, em grupo ou individual, e psi-
quiátrico. É comum a comorbidade com 
transtornos de depressão e ansiedade que, 
se diagnosticados, são tratados com me-
dicamentos. “O processo psicoterápico 
trabalha a melhora da auto-estima e a 
segurança com o próprio relacionamen-
to. Com o tempo, o paciente percebe 
que comportamentos como investigar o 
que o parceiro faz na rede ou vasculhar 
seus pertences são desnecessários”, diz 
Andrea. 

O ciúme excessivo é um traço fre-
quente de outro quadro: o amor patológi-
co (AP), com características semelhantes 
à dependência química. Ele ocorre quan-

do o comportamento saudável de atenção 
e cuidado para com o parceiro, carac-
terístico do amor, começa a ocorrer de 
maneira repetitiva e frequente. A pessoa 
se ocupa do outro mais do que gostaria 
e abandona interesses e atividades que 
antes valorizava. Segundo a psicóloga 
Eglacy Sophia, também do PRO-AMITI, 
ciúme excessivo e amor patológico com-
preendem medo intenso da perda, baixa 
auto-estima e insegurança emocional. 
“Muitas vezes os questionamentos sobre 
a fi delidade do parceiro são calcados em 
motivos plausíveis. Em geral, uma entre-
vista cuidadosa com o paciente revela da-
dos sobre o comportamento do parceiro 
que poderiam causar ciúme em qualquer 
pessoa, como telefonemas secretos, dis-
tanciamento afetivo e físico frequente e 
confi rmação de traições passadas”, diz a 
psicóloga.

Apesar de existirem poucos estudos 
relacionando o ciúme patológico com o 
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), 
os pensamentos do ciumento costumam 
ser similares aos das pessoas que têm o 
distúrbio: são intrusivos, desagradáveis e 
incitam atitudes de verifi cação. “Pacien-
tes que reconhecem seus comportamen-
tos como inadequados ou injustifi cados 
apresentam mais sentimentos de culpa e 
depressão; os demais demonstram raiva 
e condutas impulsivas mais pronuncia-
das.  Ciúme é um  sentimento  corrosivo,  
que  mata o AMOR, e a confi ança. Muito  
cuidado, porque você pode ]perder teu  
AMOR por apenas  achaxismos...  Cuida-
do  e  Boa  Sorte!!!

O mundo em que vivemos nos ensi-
na que somos eternos em espírito e que 
as transformações acontecem de acordo 
com a evolução de cada um. Vivemos so-
nhando com os olhos do coração e mente 
da felicidade, fortalecida pelo amor.     

As leis de DEUS nos ensina que so-
mos hoje, idealizadores para um mundo 
melhor, transformado e evoluído, para 
sentirmos que  somos criadores para um 
ideal e uma meta de idealizações, que so-
mam poderes em direções rumo à eterni-
dade. Deus existe como criador de todos 
nós, como fi lhos queridos e repletos de 
sonhos, que um dia serão  realidades. As 
provas da existência de DEUS são reais 
e verdadeiras. Para crer em DEUS, basta 
lançar os olhos sobre as obras da criação. 
Procurai  a causa de tudo o que não é obra 
do homem e vossa razão vos responderá. 
LIVRO DOS ESPíRITOS. O UNIVER-
SO existe. Ele tem, uma causa. Duvidar 
da existência de DEUS seria negar que 
todo efeito tem uma causa e  adiantar que 
o nada pode fazer alguma coisa. DEUS 
nos criou deu uma vida para evoluirmos, 
um corpo material para ser instrumento, 
receber um espírito e viver pelos mundos 

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE
em crescimento, para sermos trabalhado-
res  em busca da felicidade. A eternidade 
é o tempo marcado para cada um que nas-
ce, para sermos sonhadores de realidades, 
que acontecem quando vencermos a nós 
mesmos.        

A vida eterna do espírito se projeta  
em mundos, de acordo com a evolução 
natural da necessidade, que segue cami-
nhos, no encontro das necessidades de 
cada um, onde precisam superar a igno-
rância, as trevas e  vencermos as difi cul-
dades dos mundos inferiores, que às ve-
zes somos levados  pelas ações  negativas 
que realizamos nas encarnações sucessi-
vas dos mundos em evolução. O PLANE-
TA TERRA é uma escola de aprendiza-
dos. Como alunos em estágios  crescentes  
de vidas eternas, num relacionamento de 
ações e reações, dentro da lei de causa e 
efeito (KARMA).       

A FELICIDADE É UM LIVRO 
ABERTO PARA  SERMOS  POSSUI-
DORES DO AMOR DE JESUS E DA  
CRIAÇÃO DE DEUS.     

NO SONHO:
Vamos sonhar com os olhos do cora-

ção e brilharmos com as luzes da inteli-
gência.

NA VIDA:
 Construirmos o perdão com humilda-

de. Desejarmos amar e sermos amados.      
NO AMOR:
  Sonharmos com a felicidade que há 

de vir no hoje, ou amanhã, no sempre.         
 NO JARDIM DAS EXISTÊNCIAS,  

NASCE MAIS UM DIA.        
 NO ONTEM, CONSTRUÍMOS NO 

HOJE, VIVEMOS NO AMANHÃ E SO-
NHAMOS NOFUTURO. 

A ESPERANÇA SE RENOVA, COM 
O TEMPO.        

  FÉ É O ALICERCE DAS REALI-
ZAÇÕES. O AMOR NOS UNE EM DE-
SEJOS.  

SOMOS ETERNOS FILHOS DE 
DEUS.

A nossa querida cidade de Jaboti-
cabal está completando mais um ano. E 
isso muito bom. A nossa cidade tem sido 
uma grande benção para todos os seus 
moradores e todos os seus visitantes. É 

PARABÉNS JABOTICABAL
mais um ano de conquistas e muitas re-
alizações. A nossa cidade não é diferen-
te de outras, apenas é mais uma grande 
oportunidade que o Senhor Deus está nos 
dando de fazermos a diferença e sermos 
uma grande benção. Quando o Senhor 
Jesus visitava uma cidade pessoalmente, 
as pessoas paravam para ouvir a Podero-
sa Palavra de Deus que Jesus trazia do 
coração de Deus Pai para o nosso cora-
ção. Certa vez Jesus entrou no barco e 
queria fi car sozinho com os seus discí-
pulos, num lugar deserto. “Talvez para 
ensinar-lhes mais coisas sobre o Reino 
de Deus e o amor que o Pai tem por cada 
ser humano”. Mas as multidões soube-
ram onde Jesus estava, e vieram dos 
seus povoados e o seguiram por terra. 
Quando Jesus saiu do barco e viu aquela 
grande multidão, fi cou com muita pena 
deles e curou os doentes e os enfermos 
que estavam alí, ensinando-lhes mais 
sobre a Palavra de Deus. De tardinha, 
os discípulos chegaram perto de Jesus e 

disseram: Já é tarde, e este lugar é deser-
to. Mande essa gente embora, a fi m que 
vão aos povoados e comprem alguma 
coisa para comer. Mas Jesus respondeu: 
Isto não é necessário. Vocês é que devem 
dar de comer a esta multidão! “Como!”, 
exclamaram eles. “Felipe disse... Mes-
tre, seria preciso uma fortuna. Duzentos 
denários não seriam sufi cientes para que 
cada uma dessas pessoas recebesse um 
pedaço de pão. Então outro discípulo 
chamado André falou: Aqui tem um me-
nino com cinco pães e dois peixes. Jesus 
disse: Manda a multidão se assentar em 
grupos na grama verde de cinqüenta e 
cinqüenta e de cem em cem. Jesus tomou 
os cinco pães e os dois peixes, levantou 
os olhos para o céu e deu graças. Depois 
partiu os pães e entregou-os aos seus dis-
cípulos. E também dividiu os dois peixes 
com todos. A multidão comeu até fi car 
bem satisfeita. Foram cinco mil homens, 
fora as mulheres e as crianças. Os discí-
pulos recolheram doze cestos cheios de 

pedaços de pão e de peixe. (Marcos 6:30 
até 44). Todas as pessoas que se apro-
ximavam de Jesus, sempre recebia uma 
benção, nunca voltavam de mãos vazias 
para casa. O menino que deu os pães e os 
peixes, fi cou maravilhado quando os dis-
cípulos lhe entregou doze cestos cheios. 
O milagre foi tão grande que cada um 
voltou para sua casa e para sua cidade 
contando de todas as maravilhas e prodí-
gios que viram. E todas as cidades foram 
abençoadas por Jesus. Hoje o Senhor 
Jesus quer nos abençoar e nos alimen-
tar com o pão da vida, que é a Palavra 
de Deus. Jesus Cristo quer abençoar a 
nossa cidade com todas as bênçãos do 
Nosso Pai Celestial. Abra o seu coração 
e receba a verdadeira Palavra de Deus 
que vem do Trono de Deus. Ele conhece 
você mais do que ninguém. Não perca 
esta oportunidade, tome posse da sua 
vitória. 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.            facebook catedral_do-
povodedeus@hotmail.com  

A palavra conversão tem peso para você? 
Muitos pensam que se converter já é ser perfeito

Converter-se, muitas vezes, assusta-
nos, porque pensamos que isso é já estar 
no lugar certo. Você não é ainda tudo o 
que Deus quer, mas está no rumo certo. 
Por mais longe que você esteja, está indo 
em direção ao lugar certo.

Diga: “Eu faço hoje a conversão. Tal-
vez falte muito para chegar à vontade de 
Deus, mas estou a caminho. Já estou no 
rumo! Já fi z a conversão no ponto certo”.

Muitos pensam que conversão já é ser 
perfeito. O Senhor diz: “Eu quero entrar 
com a minha glória dentro de você a ha-
bitar aí onde você está”. Diga ao Senhor: 
“Já estou voltando, estou a caminho”. 
A partir deste momento, Deus o ressus-
citará. “A glória do Senhor habitará em 
minha vida”.

Seu irmão,
É demasiado óbvia para deixar de ser 

notada por todos a extrema variedade de 
Escolhas, Gostos que há no Mundo, assim 
como de Opiniões. Mesmo os  Homens 
de poucos conhecimentos são capazes de 
notar as diferenças de Gostos dentro do 

REFLEXÃO - ESCOLHA, GOSTO 

estreito círculo de suas  relações, inclusi-
ve entre  pessoas que foram educadas sob 
o mesmo Governo e em quem desde cedo 
foram estimulados os mesmos Preconcei-
tos. Mas os que são capazes de um visão 
mais ampla, e conhecem Nações distantes 
e épocas remotas, ainda mais se surpre-
endem com essa grande inconsistência e 
contradição.

Temos tendência para chamar BÁR-
BARO tudo o que se afasta muito de nos-
so Gosto e de nossas concepções, mas de-
pressa vemos que esse apelido ou censura 
também pode ser-nos aplicado. Muitas 
vezes os sentimentos dos Homens diver-
gem a respeito da beleza e da deformida-
de de toda espécie,  inclusive quando seu 
discurso geral é o mesmo.

Todas as vozes se unem, para Aplau-
dir a Elegância, a Propriedade, o Espírito 
e a Simplicidade no escrever, e para Cen-
surar o Estilo Bombástico, a Afetação, 
a Frieza e o Falso Brilhantismo. Mas, 

quando os críticos discutem os casos par-
ticulares, esta aparente unânimidade se 
desvanece, e descobre-se que atribuíam 
sentidos muito diferentes a suas expres-
sões. 

Aqueles para quem a Moral depende 
mais do Sentimento do que da Razão ten-
dem a englobar a Ética, sustentando que 
em todas as questões  respeitantes à Con-
duta e aos Costumes, as diferenças entre 
os Homens são maiores na Realidade do 
que à primeira vista podem parecer. 

É óbvio, sem dúvida, que os autores 
de todas as Nações e de todas as épocas 
concordam em aplaudir a Justiça, o Hu-
manitarismo, a Magnanimidade, a Pru-
dência, a Veracidade, e em censurar as 
qualidades opostas a estas. Geralmente 
esta extrema unânimidade é atribuída 
à infl uência da simples Razão, que em 
todos os casos inspira aos Homens os 
mesmos. Sentimentos, evitando essas 
controvérsias a que tanto estão sujeitas as 

Ciências Abstratas.
A palavra VIRTUDE, que é  equiva-

lente em todas as línguas, implica apro-
vação, do mesmo modo que VÍCIO im-
plica censura. As pessoas que inventaram 
a palavra CARIDADE, e a usaram em 
um bom sentido, contribuíram de manei-
ra muito mais clara e muito mais efi caz 
para demonstrar o Preceito, Ensinamento, 
Doutrina, SÊ CARIDOSO do que qual-
quer pretenso legislador ou Profeta que 
incluísse essa MÁXIMA em seus escri-
tos.

Dentre todas as expressões, são 
aquelas que implicam, juntamente com 
seu outro signifi cado, um certo grau de 
censura ou aprovação às que menos se 
encontram sujeitas a ser pervertidas ou 
erradamente compreendidas.

Entre mil e uma opiniões que pessoas 
diferentes podem ter a respeito do mesmo 
assunto, há UMA e apenas UMA que é 
Justa e Verdadeira  –  e a ÚNICA difi cul-
dade é encontrá-la e confi rmá-la. 

Texto inspirado em livro do Filósofo 
David  Hume  –  

DIA 26 DE JULHO DE 2015, 1ª 
CORRIDA E CAMINHADA DE BAIR-
ROS DE JABOTICABALDE, COM 
PERCURSO DE 3KM. LARGADA E 
CHEGADA À EMEB WALTER BARIO-
NI, NO BAIRRO SANTA MÔNICA, 
COM INÍCIO ÀS 08h30.

INSCRIÇÕES NO LOCAL DA PRO-
VA, NO MÁXIMO ATÉ 08:00 HORAS, 
POR ORDEM DE CHEGADA. LEVAR 
R.G. SERÃO TOTALMENTE GRA-
TUITAS. SÓ PODERÃO PARTICIPAR 
PESSOAS QUE RESIDEM EM JABO-
TICABAL.

SERÃO 100 INSCRIÇÕES NA 
CORRIDA DE 3KM. TODOS QUE 

VAMOS PARTICIPAR
COMPLETAREM O PERCURSO, RE-
CEBERÃO MEDALHA DE PARTI-
CIPAÇÃO. HAVERÁ MEDALHÕES 
PARA OS TRÊS PRIMEIROS CLASSI-
FICADOS, NAS CATEGORIAS TAN-
TO MASCULINO E FEMININO. E OS  
TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS NO 
GERAL: MAS. E FEM. RECEBERÃO 
TROFÉUS. 

NA CAMINHADA, SERÃO 50 INS-
CRIÇÕES TAMBÉM PELA ORDEM 
DE CHEGADA. TODOS QUE COM-
PLETAREM OS 3KM RECEBERÃO 
MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO.

LER REGULAMENTO NO LOCAL 
DA PROVA.

Enquanto o mundo caminha na dire-
ção certa de substituir combustíveis fós-
seis por renováveis, o Brasil está andando 
na contramão. Um grande exemplo deste 
caminho foi o comunicado divulgado pe-
los líderes do G7, no dia 8 de junho de 
2015, apoiando metas ambiciosas para a 
redução das emissões de CO².

Uma das melhores alternativas que o 
País dispõe em escala comercial e ime-
diatamente disponível para combater o 
aquecimento global, o Etanol, foi coloca-
da no limbo quando políticas econômicas 
e energéticas favoreceram os combustí-

Energia renovada, vida melhor!
veis fósseis em detrimento da bioenergia.

Para dependermos menos do refi no do 
petróleo, será preciso políticas governa-
mentais e visão de longo prazo para o eta-
nol, mas o governo federal tem oferecido 
o contrário: artifi cialismo e oscilações 
abruptas.

Potencial e capacidade para reverter 
esse quadro nós temos. O Plano Decenal 
de Energia elaborado pela Empresa de 
Pesquisa Energética prevê o aumento da 
participação do etanol na matriz brasilei-
ra, dos 15,5%, em 2013, para 17,7%, em 
2022.

Uma medida importante recente foi 
tomada para atingirmos essa meta, quan-
do aumentamos o percentual de etanol na 
gasolina, que passou a ser de 27% desde 
março deste ano e isto somente ocorreu 
por iniciativa do Parlamento.

Necessitamos de permanente inova-
ção para o aproveitamento máximo do 
setor sucroenergético. Isto signifi ca no-
vos cultivares, evolução dos sistemas de 
produção, efetivação do etanol de base 
celulósica, etc.

O maior exemplo de que a agricultura 
paulista trabalha em sintonia com o meio 
ambiente é como trata o setor sucroener-
gético. Trata-se de um setor que represen-
ta 44% do valor bruto da agropecuária 
paulista, sendo a maior atividade agrícola 

do estado, uma cadeia virtuosa que preci-
sa de políticas públicas nacionais estáveis 
e duradouras. O Estado de São Paulo é 
o maior produtor de cana-de-açúcar, com 
56,2% da produção nacional. Além disso, 
50,6% da produção de etanol e 63,5% de 
açúcar foram originárias das proprieda-
des paulistas, na safra 2013/2014.

No Estado de São Paulo, temos feito 
nossa lição de casa: somos pioneiros em 
pesquisa e desenvolvimento na área de 
energia gerada a partir da biomassa de 
cana.

O governo estadual adotou uma série 
de medidas para melhorar o desempenho 
do setor. Dentre elas, a redução do ICMS 
para 12%, o incremento à logística com o 
apoio à construção do alcoolduto de Pau-
línia, quando zerou a destinada ao “retro-
fi t” visando assim estimular a geração de 
bioenergia e também ao simplifi car a es-
trutura tributária para estimular a cadeia 
da cogeração.

Essa confi ança pode ser traduzida em 
números. São Paulo é o maior produtor 
de bioeletricidade. Somente em março 
de 2015, a produção nacional de cana de-
açúcar gerou 9.984 MW, dos quais 53% 
foram provenientes do estado.

O Programa Cana, do Instituto Agro-
nômico (IAC), de Campinas, ligado à Se-
cretaria de Agricultura e Abastecimento 

de São Paulo, com apoio de agências de 
fomento estaduais e federais e parcerias 
com a iniciativa privada, é referência na-
cional e um exemplo para os países inte-
ressados na viabilização da canavicultura 
sustentável.

Conseguimos desenvolver 22 varie-
dades de cana-de-açúcar para o setor su-
croenergético.

A meta para 2020, estipulada pela 
Política Estadual de Mudanças Climáti-
cas (PEMC), assinada em fevereiro deste 
ano, é de que a nossa matriz seja com-
posta por 69% de energias limpas, o que 
só será possível se o etanol e a cogeração 
contribuírem com a maior parcela.

Desde a assinatura do protocolo sócio 
ambiental do setor (Etanol Verde) até o 
fi nal da safra 2013/2014, cerca de 7 mi-
lhões de hectares deixaram de ser quei-
mados. Assim, o setor deixou de emitir 
26,7 milhões de toneladas de poluentes 
(monóxido de carbono, hidrocarbonetos 
e material particulado) e 4,4 milhões de 
toneladas de gases causadores do efeito 
estufa (metanol e óxido nitroso).

O Brasil pode ser vanguarda em ener-
gia limpa. Um dos caminhos é recuperar 
o etanol, combustível que, competindo 
com os fósseis, é mais barato e correto 
ambientalmente.

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

Na última quinta-feira, dia 2, o Offi -
cial Journal of the European Union pu-
blicou o reconhecimento do controle 
brasileiro ao padrão europeu aplicado a 
insumos farmacêuticos. A partir de agora, 
o Brasil fi ca incluído ofi cialmente na lista 
dos países com controles de insumos far-
macêuticos, equivalente à proteção ado-
tada pela União Europeia. Um reconheci-
mento que a regulação estabelecida pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), os procedimentos empregados 
pelo Sistema Nacional de Vigilância Sa-
nitária (SNVS) e os controles e ações de 
verifi cação de cumprimento aplicáveis no 
Brasil estão de acordo.  

Jaboticabal teve um importante des-
taque nacional para que o resultado fos-
se positivo. Fizeram parte da equipe da 
VISA de Jaboticabal o coordenador da 
Vigilância Sanitária de Jaboticabal, Fer-
nando A. Arrôbas Martins e os agentes 
Renato Gonçalves de Oliveira, Renata 

Jaboticabal tem grande participação na entrada de insumos farmacêuticos do Brasil na União Europeia 

Zanini Pacheco Assirati e Roseli Elísio 
de Souza.

De acordo com a Anvisa, além de 
simplifi car e agilizar o processo de expor-
tação brasileira de insumos farmacêuticos 
para o mercado europeu, esse resultado 
fortalece a imagem brasileira, tanto do 
setor farmacêutico, quanto do SNVS. Até 
hoje, faziam parte da lista de equivalência 
com a União Europeia somente a Austrá-
lia, o Japão, a Suíça e os Estados Unidos. 
A partir deste ano, Brasil e Israel foram 
incluídos. A participação e o engajamen-
to das vigilâncias sanitárias estaduais e 
municipais foi decisivo para o resultado 
positivo da auditoria feita pela União Eu-
ropeia no Brasil.

 “A Vigilância Sanitária de Jaboti-
cabal teve participação efetiva na com-
posição dos documentos exigidos nas 
auditorias (Procedimento Operacional 
Padrão - POPs - e Manual de Qualidade). 
Este resultado foi obtido após exaustivas 

reuniões na cidade de São Paulo, bem 
como nas cidades de Goiânia e Brasília. 
Estamos orgulhosos de termos participa-

do deste grande passo dado pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária”, come-
mora Fernando.
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Nos pênaltis! Chile vence Argentina e 
conquista sua primeira Copa América

Foi sofrido, nos pênaltis, diante de 
uma torcida apaixonada. E no sábado, no 
Estádio Nacional, na Capital Santiago, 
o Chile conquistou sua primeira Copa 
América em quase 100 anos do torneio 
continental e também seu primeiro título 
ofi cial da história. A seleção chilena em-
patou por 0 a 0 com a Argentina no tem-
po normal e na prorrogação venceu nos 
pênaltis por 4 a 1. Dessa forma, garantiu 
vaga na Copa das Confederações de 2017 
na Rússia.

Matías Fernandes, Vidal, Aránguiz e 
Sánchez converteram suas cobranças, en-
quanto Messi foi o único argentino a ba-
lançar as redes nas penalidades. Assim, a 
Argentina continua com a seca de títulos 
que já dura 22 anos, desde 1993, quando 
venceu a mesma Copa América. Nas qua-
tro linhas, o Chile foi mais organizado e 
melhor em campo, mas falhou na hora de 
decidir, enquanto a Argentina teve noite 
pouco inspirada e dependeu demais de 
lances geniais de Messi.

Fases do Jogo
Argentina e Chile fi zeram primeiro 

tempo equilibrado e disputado. Marcação 
por pressão e disputa intensa pela posse 
de bola dos dois lados. Os argentinos ti-
veram as melhores chances em jogadas de 
Messi e Pastore, desperdiçadas por Agüe-
ro e Lavezzi - substituto de Di Maria, que 
saiu com lesão muscular na coxa direita 
e fi cou de fora de mais uma decisão após 
perder a fi nal do Mundial de 2014.

Já os chilenos tiveram um pouco mais 
de posse de bola, estiveram mais presen-
tes no campo de defesa rival e foram me-

Chile 2015 - Em pé: Cláudio Bravo, Gonzalo Jara, Maurício Isla, Miiko Albornoz, Eugênio Mena 
e Rodrigo Millar. Agachados: Alexis Sánches, Pedro Hernández, Arturo Vidal, Gary Medel e Charles 
Aránguiz. (Photo: espnfc.com)

lhores taticamente. Mas só levaram peri-
go com Vidal, em voleio que saiu fraco, e 
Vargas, após contra-ataque.

No segundo tempo, o Chile foi me-
lhor, com mais organização tática em 
campo. E a Argentina deixou a desejar, 
limitando-se à bola aérea, ponto fraco dos 
donos da casa, e aos contragolpes puxa-
dos por Messi.

Na metade da etapa fi nal, Valdivia 
foi substituído e não gostou. Não cum-
primentou Matías Fernandes, gesticulou 
bastante, ignorou Sampaoli e ainda deu 
um bico no banco de reservas. Logo de-
pois, o Chile quase abriu o placar em sua 
melhor chance na partida. Aránguiz lan-
çou Vargas, que bateu de primeira e tirou 
tinta da trave de Romero. Já nos acrés-
cimos, foi a vez da Argentina de falhar 
na hora de decidir. Messi arrancou pelo 
meio-campo e serviu Lavezzi, que só ro-
lou rasteiro para Higuaín, um pouco sem 
ângulo, perder o gol que daria o título da 
Copa América aos argentinos.

Na prorrogação, o que se viu foi o 
mesmo roteiro: jogo travado, sem gran-
des chances de gol, Chile com a bola, 
melhor técnica e fi sicamente, e Argentina 
mais apática, apostando nos contragol-
pes. Foi assim que a decisão da Copa 
América foi para os pênaltis. E deu Chile 
pela primeira vez na história!

O melhor: Medel – O defensor foi 
um bom marcador para Messi, que teve 
alguns poucos lances de brilho, e ainda 
foi o senhor das bolas cruzadas na área 
do Chile, um dos pontos fracos da seleção 
da casa. 

O pior: Higuaín – Entrou só no segun-
do tempo, mas perdeu gol incrível que 
poderia ter dado o título para a Argentina 
e ainda foi o primeiro a desperdiçar a co-
brança de pênalti, de modo bisonho, iso-
lando a bola por cima do travessão. Rojo 
também merece menção negativa - muito 
mal na defesa e no ataque.

Destaques
1ª vez a gente nunca esquece: O Chile 

ganhou seu primeiro título ofi cial da his-
tória. Foi, com efeito, seu primeiro título 
também de Copa América.

Messi é tri-vice… Essa foi a terceira 
fi nal de “La Pulga” com a seleção prin-
cipal da argentina. E a terceira derrota: 
Copas Américas (2007 e 2015) e a Copa 
do Mundo de 2014. 

… e Mascherano é tetra! Javier Mas-
cherano tem retrospecto ainda pior, por-
que chegou à sua quarta derrota em fi nais 
com a Argentina: além das mesmas derro-
tas de Messi, ainda perdeu a fi nal da Copa 
América de 2004.

Valdivia: campeão e com piti: O meia 
foi substituído e não gostou. Não cum-
primentou Matías Fernandes, gesticulou 
bastante, ignorou Sampaoli e ainda deu 
um bico no banco de reservas.

CHILE x ARGENTINA
Data e hora: 04/07/2015 (sábado), às 

17h (horário de Brasília)
Local: Estádio Nacional, em Santiago 

(Chile)
Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)
Auxiliares: Alexander Guzmán e 

Cristian De la Cruz (ambos da Colômbia)
Público: 45.693 pagantes

A sina de Messi: atuação apagada na fi nal 
e trivice defendendo a Argentina

Craque termina jogo contra o Chile com apenas uma fi nalização, faz só uma jogada de 

destaque e mantém escrita de nunca ter sido campeão pela seleção principal

Terceira chance, terceira bola na tra-
ve. Messi tem 24 títulos com a camisa do 
Barcelona, mas segue buscando a primei-
ra taça com a seleção principal da Argen-
tina. No sábado, a sina do craque ganhou 
um novo capítulo. O camisa 10 teve 
atuação apagada na fi nal da Copa Amé-
rica contra o Chile. Terminou o jogo no 
Estádio Nacional de Santiago com uma 
fi nalização e apenas uma jogada de desta-
que. Pior: alcançou o trivice-campeonato 
defendendo o seu país.

Além da atual Copa América, Messi 
estava também na fi nal da competição 
em 2007 (derrota para o Brasil por 3 a 0). 
Sem falar na decisão da Copa do Mundo 
de 2014, vencida pela Alemanha por 1 a 

0. No Estádio Nacional, um dos melho-
res jogadores do mundo esteve longe de 
repetir a atuação dos outros cinco jogos 
no torneio. Errou vários passes, foi desar-
mado diversas vezes. Apareceu mais ao 
levar um chute de Medel na barriga. Mes-
mo assim, esteve perto de decidir em seu 
único lance de craque: arrancou no último 
minuto do tempo normal e deixou Lave-
zzi quase na cara do gol. O atacante pas-
sou para Higuaín, que perdeu a melhor 
chance dos hermanos. O título passou a 
centímetros da trave.

Antes da Copa América, o técnico 
Gerardo Martino defi niu Messi: “Sei que 
ele não está bem quando olha muito para 
baixo’’. A cena foi o retrato do atacante 

na decisão. No fi nal do primeiro tempo 
da prorrogação, Alexis Sanchéz perdeu 
ótima chance. O camisa 10 colocou as 
mão na cabeça. Viu a derrota de perto, 
mas ainda era possível vencer. Faltou a 
conhecida genialidade entrar em campo. 
Converteu seu pênalti com categoria e so-
freu ao ver os erros de Higuaín e Banega. 
A cavadinha de Sanchéz, seu ex-compa-
nheiro de Barça, enterrou o sonho de vez. 

Restou ao craque pegar sua medalha 
de prata - que logo tirou do peito - depois 
de fi car sentado com o semblante desola-
do no gramado e passar ao lado da taça 
sem sequer olhá-la. Campeão de tudo em 
seu clube, campeão de nada com a sele-
ção: a sina de Lionel Messi até agora.

GALO FAZ 2 A 0 NO PRIMEIRO DOS MAIORES CLÁSSICOS DA 
HISTÓRIA DE MG NA COPA BRASIL DE 2014

Luan e Dátolo dão ao Atlético-MG grande vantagem no primeiro jogo da fi nal da Copa 

do Brasil. Cruzeiro precisa de três gols na volta, no Mineirão

Soassem no início da madrugada de 
quinta-feira as sete trombetas do apo-
calipse, deixasse o mundo de existir, 
deixasse o futebol de existir também (o 
que talvez seja ainda mais grave), Atlé-
tico-MG e Cruzeiro poderiam mergulhar 
na eternidade aconchegados na certeza 
de que gravaram no campo do Indepen-
dência, instantes antes, o maior episódio 
de suas vidas como seres inseparáveis, 
como entidades unas, como eternos ri-
vais que não vivem um sem o outro. A 

vitória de 2 a 0 do Galo, gols de Luan e 
Dátolo, foi o primeiro episódio dos dias 
mais emblemáticos de rivalidade entre os 
dois gigantes de Minas Gerais – terra tão 
vasta quanto é seu futebol. Eles jamais 
decidiram um campeonato nacional. Pois 
chegou o momento, e quem começou a 
se apossar dele foi o Atlético. Até derrota 
por um gol no Mineirão, dia 26, torna o 
time de Levir Culpi campeão.

Afi nal, vantagem de 2 a 0 em um clás-
sico desse tamanho não é pouca coisa. É 

enorme. É coisa de doido, de Galo Doido, 
de “doidinho” – como é chamado Luan, o 
autor do primeiro gol, o atacante que cantou 
o hino do Atlético no banco de reservas da 
Ponte Preta, quando foi enfrentar seu futuro 
time no Independência, o jogador que car-
rega no braço, tatuada, uma frase de Gar-
rincha: “O que eu queria eu fi z e faço até 
hoje, que é brincar de bola”. Coisa de doido 
como só um argentino é capaz de fi car em 
um clássico. Dátolo, um dos melhores em 
campo, marcou o segundo na etapa fi nal.

Chelsea 2012 - Em pé: Obi Mikel, Cahill, Cech, David Luiz e Lampard. Agachados: Bertrand, Ash-
ley Cole, Mata, Bosigwa, Drogba e Kalou.

MUNDIAL DE CLUBES 2012 - FINAL: CORINTHIANS 1 X 0 CHELSEA
Contra o favoritismo do adversário, 

o Corinthians encaraou o Chelsea em 
Yokohama, e contou com o apoio da tor-
cida que cumpriu o prometido e invadiu 
o Japão. Em relação à semifi nal, apenas 
uma mudança - Douglas sacado e Jorge 
Henrique como titular. O Corinthians 
entrou em campo mais concentrado, e 
demonstrou que veríamos uma atuação 
melhor contra o clube inglês.

No primeiro tempo, o jogo foi muito 
equilibrado, com boas chances para Chel-
sea e Corinthians. Apesar de um jogo 
agitado, o placar fi cou no 0x0. Do lado 
do Chelsea, graças à presença do gigante 
Cássio, que fechou o gol corintiano. Do 
lado do Corinthians, mesmo com boas 
chances, o nervosismo prejudicou o últi-
mo passe e a fi nalização, além da atuação 
precisa de David Luiz.

Para o segundo tempo, o Corinthians 
pôs a bola no chão, e trabalhou mais o to-
que de bola. O jogo estava aberto, mas o 
Timão insistia no ataque, até que aos 24 
minutos, em jogada de Paulinho e Danilo, 
a bola sobrou para Guerrero cabecear.

Com esse placar, o Corinthians, mais 
uma vez inconstestável, conquistou mais um 
título mundial e provou que é o maior clube, 
do Brasil, das Américas e agora do mundo.

A Copa América terminou sem a en-
trega do troféu de melhor jogador. Isso 
ocorreu porque Lionel Messi não quis 
receber a premiação, conforme informou 
a emissora BelN Sports. O atleta da Ar-
gentina preferiu não pegar a taça por se 
sentir decepcionado com a derrota de sua 
equipe na fi nal contra o Chile, jogo deci-
dido nas penalidades.

Segundo o canal, Messi havia sido 
eleito o melhor atleta do torneio pela 
Conmebol, mas  não quis subir no palco 
armado no estádio Nacional minutos de-
pois do título da seleção chilena.

Após o “não” de Messi, a organiza-
ção descartou entregar o prêmio a outro 

Messi rejeitou prêmio de melhor da Copa América, diz TV; Conmebol nega

atleta, decidindo por recolher a taça. Um 
funcionário da Conmebol retirou o troféu 
do palco pouco antes da cerimônia.

O craque argentino já havia se recusa-
do a pegar o prêmio de melhor jogador na 
goleada da Argentina contra o Paraguai, 6 
a 1, pelas semifi nais do torneio.

Apesar da riqueza de detalhes da 
explicação da BeIN Sports, a Conme-
bol nega que Messi tenha recusado o 
prêmio. A entidade alega que sequer 
houve uma eleição de melhor jogador 
do campeonato, embora tenham sido 
premiados a revelação do torneio (Mu-
rillo, da Colômbia), o time que mais 
praticou o fair-play (Peru), o melhor 

goleiro (Bravo, do Chile) e os artilhei-
ros (Guerrero, do Peru, e Vargas, do 
Chile).

“Basta de boatos, pessoal. Nunca hou-
ve um prêmio de melhor jogador da Copa 
América”, escreveu nas redes sociais o 
chefe de comunicação da Copa América 
para a Conmebol, Javier Lanza. “Messi 
nunca foi eleito porque esse prêmio não 
existia”.

Em todas as outras edições da Con-
mebol, sempre houve prêmio de melhor 
jogador. Entre os vencedores estão o 
uruguaio Suárez (2011) e os brasileiros 
Robinho (2007), Adriano (2004), Rivaldo 
(1999) e Ronaldo (1997).

Real Madrid vence San Lorenzo e é campeão do Mundial de Clubes 2014
Time espanhol derrotou o campeão sul-americano por 2 a 0 em Marrakesh

O Real Madrid, atual campeão euro-
peu, ganhou o direito de afi rmar que é 
o melhor time do mundo, após derrotar 
o San Lorenzo argentino, campeão sul-
americano, por 2 a 0 na fi nal do Mundial 
de Clubes da Fifa, na sexta-feira em Mar-
rakesh.

Os gols de Sergio Ramos, aos 36 mi-
nutos de jogo, e do galês Gareth Bale, aos 

6 do segundo tempo, deram a lógica vitó-
ria aos merengues, grandes favoritos da 
competição.

Contra um time repleto de craques 
como Cristiano Ronaldo, Karim Benze-
ma, Bale, Toni Kroos, James Rodríguez e 
Marcelo, nem a torcida do papa Francisco, 
ilustre torcedor do San Lorenzo, foi sufi -
ciente para ajudar o clube argentino a bri-

gar de igual para igual com os espanhóis.
A vitória do Real aumentou a supre-

macia dos clubes europeus na lista de 
vencedores do Mundial de Clubes da 
Fifa. Em 11 edições, os clubes do velho 
continente ergueram o troféu sete vezes. 
Os outros quatro títulos são todos brasi-
leiros (Corinthians em 2000 e 2012, São 
Paulo em 2005 e Inter em 2006).

Real Madrid campeão - Em pé: Casillas, Sérgio Ramos, Varane, Khedira, Benzema e Cristiano Ro-
naldo. Agachados: Di María, Bale, Fábio Coentrão, Carvajal e Modric.

Tolima  2011 - Silva; Vallejo, Arrechea, Hurtado e Noguera; Chara, Bolívar e Castillo (Santoya); 
Murillo (Piedrahita); Medina (Closa) e Santoya. Técnico: Hernán Torres.

Corinthians perde do Tolima e tem queda histórica na Pré-Libertadores
O maior sonho do Corinthians para 

a temporada de 2011 acabou antes mes-
mo de começar. Jogando em Ibagué, na 
Colômbia, o time paulista perdeu por 2 a 
0 na quarta-feira para o Tolima pela Pré-
Libertadores, dando um adeus precoce à 
classifi cação para o principal torneio do 
continente. A derrota veio com gols de 
Santoya e Medina no segundo tempo, e 
ainda teve cartão vermelho do peruano 
Ramírez, expulso por uma cotovelada 

dois minutos depois de entrar em campo.
É a primeira vez na história que uma 

equipe brasileira é eliminada na fase pre-
liminar da Copa Libertadores. Na outra 
partida de quarta, o Grêmio bateu por 3 
a 1 o Liverpool, do Uruguai, no Estádio 
Olímpico, e assegurou sua passagem à 
fase de grupos.

A equipe do Parque São Jorge co-
meçou a partida com os nervos à fl or da 
pele e melhorou após o intervalo, mas 

sofreu o gol justamente quando era supe-
rior na partida. Como já havia ameaçado 
na véspera do confronto, o Tolima usou 
a linha de impedimento da defesa alvi-
negra a seu favor para marcar o primeiro 
gol; depois, aproveitou o desespero do 
rival para ampliar de cabeça. Com a vi-
tória, os colombianos avançaram para o 
difícil Grupo 7 da Libertadores, ao lado 
de Cruzeiro, Estudiantes (ARG) e Gua-
raní (PAR).
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No último dia 06, às 20 horas, a Câ-
mara Municipal realizou Sessão Ordi-
nária. Não houve uso da palavra pelos 
Vereadores.

 Fora lidos e aprovados os seguintes 
Requerimentos:

Nº 803/2015: Requer saber como a 
Secretaria de Saúde afere a qualifi cação 
e experiência dos médicos contratados 
e como é feita a triagem. Autoria: Prof. 
João Roberto;

 Nº 802/2015: Requer informações 
sobre os valores gastos para construção 
lombofaixas.  Autoria: Prof. João Ro-
berto;

Nº 801/2015: Requer saber se a Pre-
feitura Municipal enviou o Plano de 
Ação do Sistema Único de Assistência 
Social (Suas) para 2015, haja vista que 
o prazo terminou em 30 de junho do pre-
sente ano. Autoria: Prof. João Roberto;

Nº 804/2015: Requer esclarecimento 
do Exmo. Senhor Prefeito Municipal a 
respeito da saída das dependências da 
EMEB. “Estrelinha Azul”, junto à Bi-
blioteca Municipal: “Julia Luiz Ruete”. 
Autoria: Maria Carlota;

Nº 805/2015: Requer informações de 
todos os processos licitatórios referentes 
à realização da 33ª Festa do Quitute de 
Jaboticabal. Autoria: Junior De Vitto;

Nº 806/2015: Requer informações 
de todos os conselhos formados na atual 
administração. Autoria: Junior De Vitto;

Nº 809/2015: Requer informações 
dos custos com a reforma do Terminal 
Rodoviário Dom José Varani até a pre-
sente data. Autoria: Junior De Vitto;

Nº 807/2015: Requer na forma Re-
gimental informações, por meio de 
relatórios, sobre quais as áreas que 
pertenceram ou que pertencem à Dio-
cese de Jaboticabal para a cobrança do 
Laudêmio, de que forma e, de quanto em 
quanto tempo é realizada a fi scalização 
e controlado o valor para verifi car se o 
mesmo está sendo cobrado dentro da 
área abrangida e, também se a cobrança 
está sendo feita sobre o terreno nu ou 
sobre a área construída. Autoria: Jan 
Nicolau;

Nº 808/2015: Requer na forma Re-
gimental informações, por meio de rela-
tórios, sobre quantos e quais são, atual-
mente, as Secretarias, departamentos ou 
órgãos municipais que estão instalados 
em imóveis locados, em nosso municí-
pio, qual o valor do aluguel de cada um 

Câmara Municipal realiza Sessão Ordinária
e, enviar cópia das referidas locações. 
Autoria: Jan Nicolau;

Nº 810/2015: Reitera na forma 
Regimental, os Requerimentos de Nº 
675/2015 e 688/2015, datados do mês 
de março/2015 e os de Nº 715/2015, 
718/2015, 719/2015, 744/2015, 
745/2015, 747/2015, datados do mês de 
abril/2015 sob pena prevista na Lei Or-
gânica do Município, Capítulo II, Seção 
III, Artigo 17, Inciso XVIII, alíneas a e 
b. Autoria: Jan Nicolau.

Nº 811/2015: requer informações de 
quais foram os investimentos feitos pela 
empresa Reúsa no aterro sanitário. Au-
toria: Junior De Vitto. 

Foram discutidos e aprovados os se-

guintes projetos da Ordem do Dia: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 
60/2015, que Institui a Medalha Co-
memorativa do Centenário da Escola 
Estadual “Aurélio Arrôbas Martins” de 
Jaboticabal e dá outras providências. 
Autoria: Dra. Andréa Delegada. 

Projeto de Lei nº 415/2015, que ins-
titui a Semana da Valorização da Vida 
no município de Jaboticabal e dá outras 
providências. Autoria: Jan Nicolau. 

O Projeto de Lei Complementar nº 
31/2015, que cria o parágrafo 7º ao arti-
go 118 da Lei Complementar nº 07/1992 
- Código Tributário Municipal. “§ 7º. 
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do 
negócio jurídico de transmissão do bem 
imóvel, será atualizado monetariamente 
o valor do imóvel transmitido por escri-
tura pública ou por instrumento particu-
lar de transmissão ou cessão, bem como 
quando se tratar de arrematação, adju-
dicação e remição de bens imóveis, de 
acordo com índice IPCA, limitada esta 
atualização ao preço de mercado”, de 
autoria do Executivo Municipal, teve pe-
dido de vista pelo Vereador Jan Nicolau.

Além desses, foram incluídos e apro-
vados dois projetos:

Projeto de Lei nº 421/2015, que dis-
põe sobre aumento salarial e reajuste 
dos Auxílios Alimentação e Transporte 
dos servidores públicos da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, e dá outras pro-
vidências. “Art. 1º Fica concedido um 
aumento real salarial de 4% (quatro por 
cento) a partir de 1º de junho de 2015, 
aos valores dos salários e vencimentos 
dos servidores da Câmara Municipal de 
Jaboticabal. §1º Os percentuais fi xados 
no caput deste artigo serão calculados 

sobre os valores dos salários e venci-
mentos de junho de 2015. Art. 2º - Fica, 
a partir de 1º de maio de 2015, reajusta-
do em 8,2% (oito virgula dois por cento), 
o valor do Auxilio Alimentação e do Au-
xilio Transporte respectivamente, conce-
dido aos servidores públicos da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, conforme Lei 
nº 4.677/2015 e suas alterações. Art. 3º 
- Em atenção ao disposto nos incisos I 
e II do artigo 21 da Lei Complementar 
nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), integram a 
presente lei: I – a estimativa do impac-
to orçamentário-fi nanceiro no exercício 
atual e nos dois subsequentes; II – a 
declaração do Presidente da Câmara de 
que o aumento tem adequação orçamen-

tária e fi nanceira com a Lei Orçamentá-
ria Anual e compatibilidade com o Pla-
no Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; III – o demonstrativo de 
que o aumento da despesa com o pessoal 
atende o limite legal de comprometimen-
to aplicado às despesas com pessoal ina-
tivo”, de autoria Mesa Biênio 2015/2016 
- 16º Legislatura.           

Projeto de Lei 422/2015, que altera a 
redação do §3º do art. 1º da Lei nº 3.855, 
de 13 de janeiro de 2.009, introduzido 
pela Lei nº 4.031, de 22 de abril de 2010.  
“§3º. Estende-se a gratifi cação de pro-
dutividade fi scal a outros cargos quan-
do na função específi ca de Fiscalização 
Sanitária”, de autoria do Executivo Mu-
nicipal.

O secretário de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Arnaldo Jardim, realizou 
visita técnica em trecho de estra-
da rural de terra recuperada pelo 
Programa “Melhor Caminho”, exe-
cutada pela Companhia de Desen-
volvimento Agrícola de São Paulo 
(Codasp), ligada à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, na 
cidade de Jaboticabal. As obras, no 
bairro de Graminha, contaram com 
investimento de R$ 1.283.205,64 

ARNALDO JARDIM VISITA OBRAS DA ESTRADA JBT - 60
Recuperação de estrada rural pela Codasp em Jaboticabal recebe investimento de R$ 1,28 milhão do Governo do Estado

por parte da Secretaria de Agricul-
tura e R$ 121.385,49 da prefeitura 
de Jaboticabal.

A recuperação benefi ciará as 
usinas de cana-de-açúcar que utili-
zam o trecho para escoar sua pro-
dução, a comunidade, o tráfego de 
carros e caminhões, além de faci-
litar o acesso aos serviços públicos 
do município para os munícipes e 
pequenos produtores.  

Foram recuperados 9,9 quilôme-
tros na estrada JBT - 060.  A Codasp 

realizou serviço de conservação do 
solo, adequação do leito, drenagem, 
serviços de infraestrutura, compac-
tação de material granular (britas) 
e preservação ambiental. 

Para o produtor de cana-de-açú-
car e amendoim, Antonio Pupim, 
que mora no local há mais de 50 
anos, enalteceu o trabalho execu-
tado pela Codasp. “Agora podemos 
escoar com mais segurança a nossa 
produção. A Codasp realizou um 
serviço de qualidade e excelência”, 

afi rmou.
Outro produtor satisfeito com a 

reabilitação da estrada da Grami-
nha é Luiz Casagrande, que têm 
propriedade há 43 anos. “É a rea-
lização de um sonho. A estrada está 
perfeita”, declarou.

Arnaldo Jardim destacou o em-
penho dos técnicos da Companhia 
para terminar a obra com antecipa-
ção e congratulou os funcionários 
dos Escritórios de Desenvolvimento 
Rural e de Defesa Agropecuária de 

Jaboticabal (EDR/EDA) por garan-
tirem aos agricultores a implemen-
tação de boas práticas agrícolas na 
produção, conservação do solo e 
na sanidade. “Estamos entregan-
do essa obra que benefi cia a toda à 
cidade, os produtores estão felizes, 
pois têm uma estrada segura, con-
tamos com o apoio da prefeitura 
para preservá-la”, disse, o secretá-
rio, enfatizando a determinação do 
governador Geraldo Alckmin de 
melhorar a vida dos agricultores e 

garantir o desenvolvimento da agri-
cultura paulista. 

Participaram os vereadores Ru-
binho Gama e Wilson Santos, técni-
cos da Codasp, produtores rurais e 
comunidade local.

Pela manhã, o secretário Arnal-
do Jardim se reuniu com os funcio-
nários da Pasta da Agricultura, que 
atuam em Jaboticabal, com objetivo 
de avaliar as ações, os programas e 
as metas da Secretaria.
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EQUIPE QUALITY TURISMO

MÔNICA MORGATTO LADEADA PELO ESPOSO ELVIO 
ROBERTO MORGATTO E OS FILHOS HENRIQUE MORGAT-
TO E LEONARDO MORGATTO

MÔNICA MORGATTO JUNTO DA IRMÃ SANDRA BRAGA E 
A MÃE IDINEY RODRIGUES

EMÍLIA MORGATTO E ESPOSO BENEDICTO MORGATTO 
(PAIS DE ELVIO ROBERTO MORGATTO)

MÔNICA MORGATTO COM AS IRMÃS TÂNIA BRAGA
 MILANI E SANDRA BRAGA 

MÔNICA MORGATTO COM O GERENTE ADMINISTRATI-
VO DA QUALITY TURISMO RONALDO H. ANZOIN

MÔNICA MORGATTO HOMENAGEIA O PROFESSOR 
ANTONIO MARICATO

MÔNICA MORGATTO E JOSÉ BENJAMIN DE CASTRO 
(OPERADORA GRATUR) PREMIAM ANTONIO CARLOS 
IJANC COM VIAGEM A ORLANDO

MÔNICA MORGATTO E JUAREZ CINTRA – OPERADORA 
ANCORADOURO, MARIA DA GRAÇA FRIZZAS, BENEDI-
TO OCLÁVIO FRIZZAS E KERLLON SOUZA  - OPERADORA 
SPRINNTUR (PREMIAÇÃO DE VIAGEM A BUENOS AIRES)

MÔNICA MORGATTO  E LUIZ RODRIGO DOS ANJOS (EXE-
CUTIVO CLUB MED – PREMIAM A GANHADORA CLÁUDIA 
MORELLO COM VIAGEM E BRINDE

CANTOR LUCAS BERNARDO ANIMOU FESTIVIDADES 
DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA QUALITY TURISMO

MÔNICA MORGATTO E A DECORADORA JUREMA 
CALDAS DE VILHENA MORAES

MÔNICA MORGATTO E RICARDO SCATULIN (ARQUITE-
TO QUE PROJETOU  INSTALAÇÕES DA QUALITY TURISMO)

QUALITY TURISMO COMEMORA 20 
ANOS DE HISTÓRIA EM NOVA SEDE

A Quality Turismo é refe-
rência, simboliza evolução 
na busca de novas tendên-
cias, tornando-se uma re-
alizadora de sonhos, para 
nossa cidade e região.Total-
mente atualizada e moder-
nizada dentro do mercado 
turístico, proporcionando 
uma integração mundial, 
aproximando fronteiras e 
encurtando distâncias.

 A Diretora Executiva 
do Grupo Quality, faz de 
seu sonho a realização dos 
seus clientes e amigos, pois 
ela própria afi rma sempre 
“que uma coisa é você ver 
o destino, outra coisa é você 
conhecer o destino e apre-
sentá-lo a seu passageiro 
da forma que ele realmente 
quer conhecer. Viajar com a 
Quality ou Forma Turismo, 
não é apenas ir aos lugares, 
é conhecer o mundo de ver-
dade e acima de tudo com 
qualidade, segurança, con-
fortabilidade, determinação 
e muita experiência. Nestes 
20 anos, a empresa cresceu 
e foi necessário dar um novo 
suporte à clientela, sempre 
proporcionando qualidade 
e acima de tudo facilidade, 
pois o que pensamos sem-
pre, é que o nosso passa-
geiro viva cada momento de 
sua viagem, sem sequer ter 

um único tempo desperdiça-
do em seu sonho. Por isso, 
buscamos novas instalações 
na Rua Mimi Alemagna, 
128, que veio para aprimo-

rar, tanto em tecnologia e 
alinhamento modernizado, 
de acordo com a exigência 
do mercado atual. Para a 
inauguração das novas ins-

talações, preparamos uma 
festa à altura que nossos 
clientes, parceiros e amigos 
mereciam, e foram centenas 
de convidados que  pres-

tigiaram nossa comemo-
ração, não apenas dos 20 
anos, como também da nova 
sede, que fi cou marcado no 
coração da família Quality, 

com direito a shows, sorteio 
de viagens, drinks e aperiti-
vos”, concluiu  a EXECU-
TIVA MÔNICA MORGAT-
TO. 
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A USINA SANTA ADÉLIA S/A, torna público que requereu 
na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licen-
ça de Instalação para Posto de Abastecimento, sito à Rodovia SP 
326, Km 332 na Zona Rural - Jaboticabal/SP.

BIOFARM QUÍMICA E 
FARMACÊUTICA LTDA, 
torna público que requereu na 
CETESB a Licença Prévia/
Ampliação para FABRICA-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PARA USO VETERINÁRIO, 
à rua São João Batista Ferraz 
Sampaio, nº 710, bairro Bom 
Jesus, em Jaboticabal/SP.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

Dando continuação às explanações 
sobre o que É SER UM ESPÍRITO, esta-
mos utilizando a segunda alegoria que irá 
fazer com que você vislumbre com maior 
nitidez e, assim, poderá entender o que é 
o espírito. A primeira alegoria está conti-
da na matéria da edição anterior e agora 
vamos abordar a SEGUNDA ALEGO-
RIA extraída do Livro: MENSAGENS 
DO ASTRAL - Ramatis (Pg. 127).

ASSIM NOS ELUCIDA O MESTRE 
RAMATÍS

“Os magos antigos, quando ensinavam 
aos seus discípulos as relações do espíri-
to com a matéria, empregavam o símbolo 
corriqueiro de uma viatura puxada por um 
cavalo e sob a direção de um cocheiro. 

O COCHEIRO representava o ESPÍ-
RITO, a inteligência, o princípio diretor.  

A VIATURA, representava o CORPO 
- o princípio movimentado. 

O CAVALO a FORÇA INTERMEDI-
ÁRIA, o princípio motor, ou seja, o con-
junto que hoje o espiritismo denomina de 
“PERISPÍRITO”.

O cavalo, por ter de puxar a viatura e 
ser mais forte que o cocheiro, precisa ser 
controlado por meio das rédeas, que lhe 
tolhem o desejo de disparar; a princípio, 
exige contínua atenção para com a sua 
indocilidade, mas, quando já completa-
mente domesticado, dispensa excessivos 
cuidados nesse sentido. 

O cavalo desembestado faz tombar a 
sua viatura com os choques desordena-
dos, enquanto que o animal dócil é garan-
tia de longa vida para o seu veículo. 

O PERISPÍRITO HUMANO, como 
princípio motor, pode ser comparado, 
também, a um cavalo pleno de energias, 
que fi ca atrelado entre o princípio diretor 
do espírito e o princípio a ser movimenta-
do nas ações individuais. 

É um molde preexistente ao corpo 
carnal e sobrevivente à desencarnação 
física; é a sede das forças combinadas do 
mundo material e do mundo astral. 

Nesse invólucro etéreo-astral casam-
se as energias que ascendem do mundo 
inferior animal e as que descem do mun-
do angélico superior; é a fronteira exata 
do encontro dessas duas expressões ener-
géticas, que alí se digladiam, em violenta 
efervescência e luta heróica para o domí-
nio exclusivo. 

O ser humano assemelha-se, então, a 
uma coluna de mercúrio, pois que fi ca tam-
bém colocado entre dois climas adversos, 
que se defrontam, para a glória do espírito 
ou para a vitória das paixões inferiores.

O PERISPÍRITO (ou o cavalo ale-
górico dos magos antigos), quando ne-
gligenciado o seu comando por parte do 

O COCHEIRO, A VIATURA E O CAVALO
espírito, indisciplina-se ao contato com as 
forças selvagens alimentadas pelo mundo 
inferior, e então o “sangue” sobe até che-
gar aos freios do animal. 

Portanto, aquele que perde o domínio 
psíquico e se deixa vencer pelas paixões 
bestiais, da cólera, da luxúria ou da de-
vassidão, está implicitamente incluído na 
afi rmação apocalíptica de que o sangue 
lhe subiu até chegar aos freios do cavalo.

O reinado da Besta signifi ca também 
a agressividade do instinto inferior bravio 
que, no fi m dos tempos, chegará a “tomar 
o freio”- como dizeis quando o cocheiro 
ou o cavaleiro não pode dominar o ani-
mal - subvertendo, portanto, o comando 
do espírito e pondo em perigo a sua in-
tegridade psíquica às vésperas da grande 
seleção entre o “joio” e o “trigo”.

Autor: 
Nilson Alves Rigo

Ooo mulher!!!
Eu te quero mais vezes.
Você é ótima no que faz.
É uma parceira e tanto,
E me encheu de paz.
Fez o meu coração fl u-

tuar... 
E viver para te amar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

EXTRAVIO DE 1 TALO-
NÁRIO DE NOTAS FISCAIS 
DE SERVIÇOS, SÉRIE A, 
NUMERADOS DE 001 A 
050, TIPO BLOCO, AUTO-
RIZAÇÃO Nº 203/2012 NA 
DATA DE 17/08/2012, DA 
EMPRESA EZENI FERREI-
RA CASTANHEIRO - ME, 
INSCRITA SOB O CNPJ Nº 
15.449.750/0001-12, INSCRI-
ÇÃO 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 CASTA-
NHEIRO, RG Nº 32.473.926-6, 
E CPF Nº 212.783.328-71 EM 
15/01/2014. JABOTICABAL, 
26/06/2.015.

Integrantes da Rede Social de 
Proteção da Criança e do Adoles-
cente se reuniram nesta semana, no 
salão nobre da Escola de Artes para 
conhecer os serviços oferecidos pela 
Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel). 
Desde o departamento de Cultura à 
Merenda escolar, todos os equipa-
mentos da Secel foram apresentando 
seus trabalhos e seus projetos.

A reunião contou com a presen-
ça do juiz da Vara da Infância e da 
Juventude, Dr. Alexandre Gonzaga 

Secel apresenta seus equipamentos à Rede Social
Baptista dos Santos, da secretária 
municipal de Assistência Social, 
Eliete Travaini Lopes, do chefe de 
Gabinete da Secel, Paulo Henrique 
Francisquini, além de representantes 
de outras secretarias municipais, de 
entidades, do Fórum e de conselhos 
municipais, entre outros.

Em Jaboticabal, a Rede Social é 
intregrada pela Prefeitura, Câmara, 
Fórum da Vara da Infância e da Ju-
ventude, Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude, Comcriaja e 
Conselho Tutelar.

 
         AAPROCOM - Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal 

 
CNPJ 60.242.609/0001-07 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

Rua Getúlio Vargas, nº 91 - Sorocabano – Fone: (16) 3202- 4610 – CEP 14870-470 – JABOTICABAL – SP 
1 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2015, DE 22 DE MAIO DE 2015. 

 
WINSTON MASSARU MARUMOTO, PRESIDENTE DA AAPROCOM – 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS... 

 
RESOLVE: 

 
IV – CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 12 DE JULHO 

DE 2015, nos seguintes locais e horários: 
 

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas – DOMINGO – 12/07/2015 

Denominação Local de Prova Endereço 
Serviços Gerais 

“E.M.E.B. CORONEL VAZ” 
Rua General Osório, nº 215 – 

Centro – Jaboticabal/SP 

Motorista 
Auxiliar de Saúde Bucal 
Educador I 
Encarregado de Pessoal 
Assistente Social 
Cirurgião Dentista 
Enfermeiro 
Médico Generalista – 20h 
Nutricionista 
Psicólogo 
 

INÍCIO DAS PROVAS: 9 horas – DOMINGO – 12/07/2015 

Denominação Local de Prova Endereço 

Auxiliar Administrativo 
“E.M.E.B. DR. EDGAR PALMAS 

TRAVASSOS” 
Praça Dr. Jorge Tibiriça, nº 92 – 

Centro – Jaboticabal/SP 
 

INÍCIO DAS PROVAS: 14h30 – DOMINGO – 12/07/2015 

Denominação Local de Prova Endereço 
Vigia 

“E.M.E.B. CORONEL VAZ” 
Rua General Osório, nº 215 – 

Centro – Jaboticabal/SP 

Auxiliar Administrativo II 
Educador II 
Técnico de Enfermagem 
Médico Generalista – 40h 

 
Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, através do 

site  www.consesp.com.br. ESSA COMUNICAÇÃO NÃO TEM CARÁTER OFICIAL, E SIM APENAS INFORMATIVO. 
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 

munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme Edital. 
Nos horários estabelecidos no Edital, o portão será fechado, não permitindo a entrada de candidatos 

retardatários. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Jaboticabal/SP, 06 de julho de 2015. 
 

WINSTON MASSARU MARUMOTO 
Presidente 

-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 ao conteúdo deste livro, 
que serve para um conhecimento mais 

perto do possível para que a pessoa em 
dúvida sobre a nossa imortalidade possa 
ter meios para ver que SOMOS TODOS 
UM COM DEUS e, assim, nós vivemos 
eternamente. A próxima matéria terá por 
título: “A LEI DA ENCARNAÇÃO E 
DESENCARNAÇÃO”.

LUZ & PAZ
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

O Vereador Vitório De Simoni 
conquistou R$ 500 mil reais para 
nossa cidade de Jaboticabal, atra-
vés do Deputado Federal Baleia 
Rossi. Em audiência com o De-
putado, o Vereador Vitório De Si-
moni ainda solicitou mais verbas 
para o município, como também 
para a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de nossa cidade,  
para reforma, construção e me-
lhorias do Hospital Santa Isabel. 

“Esse recurso de R$ 500 mil 
será muito importante para o 
melhoramento de nosso muni-
cípio. Espero que a atual Ad-
ministração Municipal possa 
utilizá-lo da melhor maneira 
possível e trazer ainda, melho-
res benefícios à população. O 
amigo de Jaboticabal, Deputado 
Baleia Rossi, mais uma vez de-
monstra o compromisso que tem 
com a nossa cidade”, fi nalizou 
Vitório De Simoni.

VITÓRIO DE SIMONI CONQUISTA R$ 500 MIL PARA 
JABOTICABAL  COM O DEPUTADO BALEIA ROSSI

O Programa Horta Educativa, que 
abrange mais de 20 escolas do município, 
possui um papel importante na saúde e 
na qualidade de vida dos alunos da rede 
pública de ensino. Levar uma alimenta-
ção saudável à mesa de cada munícipe é 
o objetivo principal do Fundo Social do 
Estado de São Paulo e Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento que estiveram 
em Jaboticabal no dia 30 de junho, no 
Salão Nobre da Escola Aurélio Arrôbas 
Martins (Estadão), capacitando professo-
res, coordenadores e cuidadores de hortas 
das cidades de Jaboticabal e Lins, tota-
lizando 26 escolas envolvidas. O evento 
contou com o apoio do Fundo Social do 
município, presidido por Cidinha Girio.  

Milena Massaro, diretora do Centro 
de Segurança Alimentar da Secretaria 
de Agricultura do Estado de São Paulo, 
destaca a importância de formar os edu-
cadores. “Essa formação é um tripé, que 
trabalha as questões de agricultura, meio 
ambiente e nutrição. É necessário que 
todos entendam a importância da alimen-
tação saudável e passem às famílias, e 
assim, provocar uma redução no consu-
mo de alimentos industrializados. Hoje 
temos crianças que estão adoecendo mais 
cedo do que há 15 anos, elas têm coles-
terol, sobrepeso, entre outros problemas. 
Os alimentos industrializados tomaram 
conta hoje. Com esse programa da horta 
queremos mudar esta ideia, e ações como 
estas são de extrema importância”, des-
taca.

Para a coordenadora do Programa 
Horta Educativa pelo Fundo Social do 

Programa Horta Educativa recebe capacitação pelo Fundo Social de São Paulo

Estado de São Paulo, Priscila Teles de 
Oliveira, o programa está sendo um su-
cesso no município. “Essa capacitação 
ajuda a verifi car o papel de diretores, 
professores, educadores e cuidadores da 
horta. Eles são fundamentais no sucesso 
do programa, que conta com total apoio 
da presidente do Fundo Social do Estado 
de São Paulo, Lu Alckmin.”

O município está sendo visto com 
bons olhos pelo FUSSESP, com índices 
visíveis nas reuniões da Comissão Regio-
nal e do Conselho Estadual de Segurança 
Alimentar (Consea SP).

“O município se destaca nos índices 
de desenvolvimento. A Horta Educati-
va é um programa de sustentabilidade e 
as ações educativas têm um peso muito 
grande na formação dos índices de ava-

liação dos municípios e o FUSSESP, re-
gistra tudo isso por município, no cadas-
tro nacional e nas agências da ONU. Em 
2014 eram 650 alunos de cinco escolas, 
neste ano de 2015, teremos mais 18 esco-
las com mais 1500 alunos, e poderemos 
chegar ainda, a 25 escolas e aproximada-
mente 2500 alunos”, explica Izilda Costa, 
coordenadora do projeto no município.

O coordenador  de Assistência Técnica 
Integral da Divisão Rural de Campinas, 
Oscar Mosca Diz, fi naliza destacando Ja-
boticabal como uma importante sede do 

programa. “É sempre bom encontrar com 
professores e profi ssionais em geral que 
atuam com ações voltadas para o trabalho 
educativo. Jaboticabal é um município que 
se destaca no estado, com experiência de 
desenvolvimento em relação aos outros 
anos. Tivemos um avanço no número de 
escolas. Quando se renova o projeto no 
município fi camos felizes porque o poder 
público aprovou, o projeto funcionou, e 
dará chance para novas crianças que estão 
vindo a ter o hábito da boa alimentação”, 
encerra.

MADE IN 
ARARAQUARA
 
O modelo 

Willian Manzini 
(25), foi descoberto 
pelo empresário e 
coach Edison Viei-
ra, e hoje  o talento 
é representado pela 
Agência CP Mo-
dels. O rapaz tem 
toda sua beleza e 
forma física muito 
bem distribuídas 
em um corpão es-
culpido sobre 1,88 
de atitude e deter-
minação. Dono de 
um rosto bem dese-
nhado, ainda con-
ta com um olhar 
hipnotizador, mu-
nido de carisma e 
desenvoltura. Além 
de ser brasileiro, 
Willian Manzini 
possui veias italia-
na e portuguesa - 
mistura que o faz 
querer trilhar por 
terras estrangeiras.

Está aí mais 
uma aposta para o 
mercado da moda, 
se preparando para 
acontecer.

De olho nele!!!

ABANDONO DE EMPREGO
Ilmo Sr.(a)
Adriana Romilda de Souza – CTPS . 72434/362-SP, CPF. 268.238.848-51  - RG. 

30.563.018-0
Nesta
Ref.: Abandono de emprego
 Tendo V.Sa deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 10/06/2015 

sem apresentar qualquer justifi cativa, vimos pela presente científi ca-lá, nos termos 
do dispositivo no art. 482, letra “I”, da CLT, que lhe fi ca consignado o prazo de 48 
horas, a contar da publicação desta, para que reinicie suas atividades ou justifi que, 
devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso 
contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia ao cargo, fi cando V.Sa 
demitida por Abandono do Emprego, na forma do dispositivo citado na Consolida-
ção das Leis do Trabalho.

 Atenciosamente,
Yamamoto E Yamamoto Jaboticabal Ltda EPP 

CNPJ. 59.612.366/0001-64
RUA SÃO SEBASTIÃO, 231 – HIGIENÓPOLIS

Jaboticabal, 10 de Julho de 2015.

Uma das mais tradicionais provas de 
pedestrianismo de nossa região chega à 
30ª edição. Trata-se da Corrida Athenas 
Paulista, que, nesta edição, teve uma par-

Participação da Corrida Athenas 
Paulista supera expectativas

Maria Zeferina participa da corrida que movimenta 

Jaboticabal neste domingo, dia 12 de julho

ticipação que superou as expectativas. A 
Fundação de Amparo ao Esporte (FAE), 
organizadora da prova, se surpreendou 
com o número de pessoas que fi zeram 
inscrições. Nos anos anterios a corrida 
contava com cerca de 210 atletas, neste 
ano as inscrições já atingiram 300 e a pro-
va contará com uma presença ilustre, da 
corredora Maria Zeferina Baldaia.

A largada será neste domingo, dia 12, 
às 8h30, com saída e chegada no Monu-
mento Athenas Paulista, na Via de Acesso 
Major Hilário Tavares Pinheiro. Os atle-
tas devem chegar entre 7h e 8h para reti-
rar o chip e a camiseta ofi cial do evento. 
Além da premiação em dinheiro, os pri-
meiros colocados recebem troféus e todos 
os participantes, medalhas.

 O percurso é de sete quilômetros e 
a prova faz parte das comemorações do 
aniversário de Jaboticabal.

Para mais informações, o telefone de 
contato da Fundação de Amparo ao Es-
porte é (16) 3202-0587.

CONVERSA COM JESUS
(Orar durante 9 dias seguidos)
Ó meu Jesus. Em vós depositei toda minha confi ança.
Vós sabeis de tudo, meu Pai.
És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fi zestes o paralítico andar, o morto 

voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça).
Vós que vistes minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino Amigo, como pre-

ciso alcançar (pedir a graça com fé).
Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria para viver. De vós espero tudo com fé e confi ança.

(pedir a graça com fé)
Fazei, Divino Jesus, que antes de terminar esta conversa que terei Convosco, durante 9 dias, 

possa alcançar esta graça que peço com fé (pedir a graça).
Como gratidão mandarei publicar 1.000 orações iguais a esta, para que outras pessoas que 

precisam de vós, aprendam a ter fé e confi ança na vossa misericórdia.
Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias do amanhecer. Jesus, tenho 

confi ança em vós. Cada vez mais aumenta minha fé. AMÉM.
Obrigado por tudo Senhor! 
Agradeço por uma grande Graça Alcançada

(Maria Aparecida da Silva)

ORAÇÃO À MENINA IZILDINHA
Menina Izildinha, Anjo do Senhor, minha bondosa irmãzinha. Junto a Vós faço humilde-

mente meu pedido, cheia de Devoção e Fé, para que me concedas a Graça (Fazer o pedido).
Que o Pai, seu Divino Filho Jesus e Maria vos cubram de bençãos e poder para que possais 

diminuir o sofrimento a todo aquele que invoque o vosso abençoado Nome. Prometo pagar-vos 
com boa Fé e crença no Pai, em Jesus, em Maria e em Vós. Serei resignado às provações que 
sejam impostas por Deus como remissão das minhas faltas. Tornar-me-ei despido de vaidade, de 
orgulho e de inveja, como estarei sempre pronta a perdoar o mal que de outros receba e dedicar 
fraternal amor ao próximo.

Que o Pai favoreça a saúde e felicidade de meu lar. Que pelo trabalho honesto do meu 
esforço, obtenha o necessário para a minha manutenção e de meus entes queridos. Que o Pão 
ganho assim com o suor de meu rosto, não baste só para o nosso lar, mas sim, para que possamos 
repartir com os verdadeiros pobres e necessitados que encontramos em nosso caminho ou batam 
à nossa morada em busca de auxílio.

(Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria).
(Maria Aparecida da Silva)

Oração ao Poderoso Santo Expedito
Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao 

Nosso Senhor Jesus Cristo, socorra-me nesta hora de afl ição e desespero. Meu San-
to Expedito, Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos Afl itos, 
Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, 
Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atenda meu pedido 
(fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, 
proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja minha família, atenda ao 
meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranqüilidade. Meu Santo Expe-
dito, serei grata pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé.

Muito obrigado.
(Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o sinal da cruz)

(Maria Aparecida da Silva)

Oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós
Virgem Maria, Mãe do belo amor. Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um fi lho 

afl ito. Mãe, cujas mãos não param nunca de servir seus amados fi lhos,  pois são movidas pelo 
amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração,  volta o teu olhar compassivo 
sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. 

Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrada por causa 
destes nós. Maria, Mãe que Deus, encarregou de desatar os nós da vida dos seus fi lhos. Confi o 
hoje a fi ta da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu 
precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. 

Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a Teu Filho e Meu Libertador, 
Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó...

Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo o sempre. 
Vós sois a minha esperança. 
Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas 

débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. 
Ouve minha súplica. 
Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio!
Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim.
(Diga à Mãe qual é o nó que está amarrando a sua vida).
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o sinal da Cruz.

(Maria Aparecida da Silva)
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 Concessionária contrata:
– GERENTE DE PÓS VENDAS: Exp. na função p/ atuar no acompanhamento da equipe de 

serviços, ofi cina e garantia. Alavancar vendas e gerar resultados desenvolvendo toda a área de Pós 
Vendas.

– VENDEDORES: Exp. em vendas de automóveis novos/usados e atendimento ao público.
– ESTAGIARIA: Exp. em atendimento ao cliente – Cursando Ensino Médio / Administração / 

Publicidade e Propaganda 
Salario Compatível, Convênio Médico, Odontológico, Farmácia, Seguro de Vida, e Vale trans-

porte.

Enviar CV com a vaga de interesse, no e-mail: 
rhcontrata.selecao@gmail.com 


