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A vida é cheia de barreiras, mas trans-

poníveis. Não há nada que não possa ser 

ultrapassado com a cautela do respeito e 

da honestidade

Felicidade é uma chama contida 

nas pequeninas demonstrações do 

exemplo sério

Não se afl ija jamais ante às tormentas. 

O silêncio, a paciência e o tempo 

demonstram a razão

Dr. Edú Fenerich, Dra. 
Andréa Delegada e Wilsinho 

conseguem mais uma 
verba para Jaboticabal

O Deputado Estadual Vaz de 
Lima, honrando seu compro-
misso com Jaboticabal, destinou 
uma verba no valor de R$ 400 
mil que será utilizada para a re-
novação de massa asfáltica em 
alguns bairros da cidade.  Este 
foi um pedido da Vereadora Dra. 
Andréa Delegada, juntamente 
com os Vereadores Dr. Edú Fe-
nerich e Wilsinho Locutor. Pos-
teriormente, a Prefeitura Muni-
cipal anunciará as ruas que serão 

Neste sábado, dia 15, acontece 
o Dia D - Campanha Nacional de 
Vacinação contra Paralisia Infan-
til, com o slogan “Você é o Pro-
tetor do seu Filho”. A Campanha 
tem como objetivo atender todas 
as crianças menores de cinco 
anos na rede pública de saúde, 
das 8h às 17h. As crianças serão 
vacinadas contra a paralisia in-
fantil e também, caso necessário, 
será feita a atualização do calen-
dário vacinal. 

“O slogan deste ano é bem in-
teressante, pois traz a questão da 
responsabilidade dos pais em va-
cinar seus fi lhos, principalmente 
os menores de cinco anos, que são 
as crianças mais suscetíveis  aos 
riscos da doença. Já que temos 
vacina para protegê-las, não po-

Dia D é neste sábado
“Você é o protetor do seu fi lho”

A tarde da quinta-feira, dia 
6, foi de muita alegria e emo-
ção no Centro de Convivên-
cia do Idoso “Edson Martini” 
(Lazer na Terceira Idade) de 
Jaboticabal. O Dia dos Pais foi 
comemorado com uma missa 
celebrada pelo padre Gusta-
vo, que abençoou a todos os 
presentes. Após a celebração, 
houve o tradicional baile e, em 
seguida, a entrega dos presen-
tes aos pais.

 O prefeito Raul Girio e a 
primeira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 

Terceira Idade comemora Dia dos Pais com celebração de missa, baile e entrega de mimos
(FSS), Cidinha Girio, acompa-
nharam a celebração e a entrega 
de presentes.

“O trabalho que a Terceira 
Idade realiza é maravilhoso, 
com uma equipe competente 
que trata nossos idosos com 
muito carinho e atenção. Tive-
mos uma tarde especial, com a 
celebração da missa com padre 
Gustavo. Foi muito bom parti-
cipar de tudo isso. Gostaria de 
desejar um excelente Dia dos 
Pais aos nossos queridos pais 
de Jaboticabal, os nossos eter-
nos heróis”, destaca o prefeito 
Raul.

Para Cidinha Girio, é sempre 
um prazer estar na Terceira Ida-
de”. Todos se envolvem com 
os eventos da Terceira Idade. 
É muito contagiante estar aqui 
e participar de tudo. Aproveito 
a oportunidade para desejar um 
feliz Dia dos Pais, e que todos 
tenham um excelente domin-
go”.

A Terceira Idade realiza to-
das terças e quintas-feira diver-
sas atividades com idosos, além 
de comemorações, festas e 
viagens. É o município sempre 
fazendo o bem para os nossos 
idosos.

benefi ciadas.
Os vereadores agradecem a 

dedicação e o empenho do De-
putado e de toda a sua equipe de 
assessores para enviar esta verba 
a Jaboticabal, tendo em vista a 
grande necessidade de investi-
mento em infraestrutura.

Abaixo, foto de uma das vi-
sitas do Deputado Vaz de Lima 
ao município, acompanhado dos 
Vereadores Dra. Andréa, Dr. Edú 
Fenerich e Wilsinho.

demos perder esta oportunidade”, 
destaca a coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica de Jaboti-
cabal, Maura Guedes Barreto.

De acordo com Maura, a in-
tenção é vacinar o maior número 
de crianças neste dia 15.  “Mes-
mo que a criança esteja com fe-
bre ou com algum problema, é 
importante aproveitar a Campa-
nha“.

Confi ra os locais de vacina-
ção: CIAF I – Santa Luzia, CIAF 
III – Sorocabano, CIAF IV – Co-
hab II, CIAF V – Jardim Santa 
Rosa, CIAF VI – Jardim Santa 
Mônica e CIAF VII – Residen-
cial. 

Estratégia da Saúde da Famí-
lia  Tereza Ferreira Barbosa – En-
tre Cohab I e III.



José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Um parceiro amoroso sabe quando o 
outro não está presente e isso independe 
de tê-lo fi sicamente ao seu lado. O que ele 
percebe é uma paradoxal forma de ausên-
cia: o corpo comparece; a alma, não. A 
partir dessa constatação é comum que se 
repita uma sequência de fatos que desem-
boca em muito sofrimento e em uma ter-
rível quebra da confi ança em si mesmo. 
É praticamente impossível precaver-se de 
uma situação como essa, mas aqueles que 
se conhecem bem podem minimizar os 
seus efeitos.

Em geral, num primeiro momento, 
aquele que se sente abandonado teme ex-
plicitar a situação porque acha que isso 
pode levar embora de vez o ser amado. 
Com o passar do tempo, a certeza de que 
a qualidade do contato se esvai, faz com 
que ele resolva se abrir. Seu pedido ocul-
to é: “Diga-me que você não foi embora! 
Prove que meus olhos falham e que meu 
coração se engana”. O abandonado é o 
primeiro a revelar a situação porque sabe 
que o poder está nas mãos do abandona-

dor, do qual se sente refém. A esperança 
de ser capaz de sair do tenebroso cativei-
ro é que o leva a jogar luz sobre o que 
se passa. Ao medo de perder seu amor se 
sobrepõe o medo de sucumbir à exclusão, 
essa espécie de “morte”.

O abandonador, por sua vez, sabe que 
tem as rédeas. Acusado de abandono, 
nega. Como pode ser ausente alguém que, 
afi nal, “está lá”? Ele também se sente di-
vidido, mas procura preservar a história 
“ofi cial”. O abandonado silencia por um 
período. Mas o tempo o castiga com a re-
novação de seus temores e ele insiste em 
chamar o parceiro ao contato.

A negação persiste, não raro acom-
panha de requintes como a inversão da 
situação e tentativas de minar a autocon-
fi ança do parceiro. Este, então, vai buscar 
outras maneiras de aferir suas intuições: 
invade a caixa postal do celular e os e-
mails do parceiro, faz vistoria na carteira 
e no extrato do cartão de crédito. Por fi m, 
como se pode prever, identifi ca onde e 
com quem se encontra a alma dele. Sente-
se mal por ter atravessado barreira éticas, 
mas justifi ca seus atos como tentativas 
de salvaguardar o senso de saúde e inte-
gridade. Pensa assim: “Se ele não é ético 
comigo, então que se detone a ética entre 
nós e se instale a perversão: ao poder do 
sonegador, responderá o ‘legítimo’ poder 
do aviltado”.

O próximo passo consiste em o aban-
donado submeter o abandonador às evi-
dências da traição. É possível que tente 
humilhá-lo para causar nele a mesma dor 
de que foi vítima. Porém, a pessoas as-
sim, esquivas a humilhação não faz nem 
cócegas. O feitiço, então, acaba por vol-
tar-se contra o feiticeiro: o abandonado se 
sente responsável pela traição e se tortura 

A  DOR  DA  TRAIÇÃO
por isso. O abandonador sai ileso e ele, 
aos frangalhos.

O caráter “nelson-rodrigueano” desse 
drama revela o quanto as pessoas envol-
vidas são marionetes nas mãos de seus 
próprios inconscientes. O autoconheci-
mento é o único antídoto capaz de pro-
teger os envolvidos numa história assim. 
Permitirá àquele que trai que assuma 
seus atos e tenha coragem de encarar - e 
propor - o fi m do relacionamento, e a ví-
tima da traição que não se sinta culpada 
pelo próprio sofrimento e que preserve 
a confi ança em si mesma. O conheci-
mento do outro, principalmente em seus 
aspectos ocultos e sombrios, também é 

importante. Ainda que doa, a decepção 
traz como benefício o descortinar dessas 
facetas. Muito  melhor  para o casal, re-
almente assumir e  aceitar  que  ninguém  
pode  viver  ao lado  de outra pessoa sem 
Amor, porque o  AMOR existiu, mas se 
deve perguntar:  O que houve com todo  
aquele  amor que um dia juraram um ao 
outro? E logo vão descobrir as respostas, 
é só voltar, fazer  uma retrospectiva nas 
tuas atitudes e verá que não cuidou da-
quela plantinha frágil  que precisava de 
cuidados para viver, sobreviver, mais sem 
cuidados, de tristeza  ela morreu, e aí e 
agora? O jeito é cada  um procurar seu 
caminho e sua felicidade, porque aquela 
fonte se  esgotou,  secou. Procure ser me-
lhor da próxima vez. Felicidades desejo a  
ti, seja o qual deles for.

UM DOS DESEJOS DE NOSSA IN-
FÂNCIA foi habitar  um Palácio como 
o da Bela e da Fera, evidente que sem 
a Fera. Tinha tudo do bom e do melhor  
naquele Palácio. As luzes se acendiam à 
passagem da moça, a mesa estava sempre 
posta, havia Solidão e Silêncio, ninguém 
enchia o saco dela, a Fera providenciava 
tudo e ainda fazia o favor de não aparecer, 
não queria assustá-la.

Nós imaginávamos um Palácio mais 
modesto, seria a nossa própria casa, ape-
nas com um acréscimo: em todas as pare-
des haveria umas torneirinhas que despe-
jariam guaraná no copo. Éramos loucos 
por guaraná, fi cávamos tristes quando 
tomávamos um, confi nado numa garrafa 
banal, que mal dava para encher um copo. 

Queríamos mais, e muito, daí que 
sonhávamos com torneiras em todas as 
paredes, bastava abri-las e o guararná ge-
ladinho jorraria para matar a sede e nos 
tontear de prazer. A injúria do Tempo, 
somada ao desgaste dos anos, sepultou 
o delírio, mas fomos fi el à ele, não tive-
mos outros pela Vida afora. Esquecemos 

REFLEXÃO - A BELA, A FERA E A TECNOLOGIA 
a Bela e a Fera, o Palácio Encantado, as 
torneirinhas jorrando guaraná. 

Eis que, deixando de ler historinhas 
infantís,de repente descobrimos um subs-
tituto, bem verdade que às avessas: a In-
ternet. Ela não nos deslumbra como os 
contos de Grimm e Perrault, pelo contrá-
rio, nos aterroriza, mas tem alguma coisa 
de encantado. Toda vez que abrimos a 
caixa postal, é como se abríssemos a tor-
neirinha daquele Palácio que a memória 
não esqueceu, mas a Vida demoliu.  

Não recebemos o guaraná mágico 
para matar nossa sede e nos tontear de 
prazer. Recebemos mensagens propondo 
regime de emagrecimento, macetes para 
aumentar o tamanho do pênis, oferecem-
nos terrenos que não queremos comprar e 
viagens que não pretendemos fazer. Vez 
ou outra, pinga uma gota de afeto – mal 
dá para encher o copo e embromar a sede. 

Ouvimos dizer que a Internet está na 
Idade da Pedra, mais um pouco ela pode-
rá nos dar mais e melhor. Um dia abrire-
mos o computador e teremos o  guaraná 
que não merecemos.

Mesmo assim são BONS TEMPOS 
OS QUE VIVEMOS, em que tudo tem 
prazo de validade e tudo pode ser descar-
tável. Apesar de tanto e tamanho progres-
so tecnológico, muita coisa ainda preci-
sa ser inventada, e fatalmente o será; já 
disseram por aí que tudo que o Homem 
pensa mais cedo ou mais tarde pode ser 
realizado materialmente. A viagem à Lua, 
o Submarino, aquele termômetro dentro 
do peito do peru para apitar na hora em 
que estiver pronto – são muitas as inven-
ções do engenho humano, desde a roda 
dos Sumérios ao “Jingle Bells” tocado 
nos celulares durante as festas de Natal.

Evidente que faltam muitas coisas, 
como um bom detector de mentiras para 
garantir a Verdade em suas múltiplas va-
riedades, desde a desculpa da sogra doen-

te para não irmos àquela missa de sétimo 
dia aos depoimentos prestados nas CPIs 
do Congresso. Há um embrião científi co 
para captar mentiras, mas é rudimentar, 
difícil de operar e de interpretar. O sujei-
to fi ca amarrado por fi os e eletrodos que 
registram batimentos cardíacos, pressão 
sanguínea, dilatação das pupilas, sabe-
mos lá, são meio furados, de credibilida-
de duvidosa.

Da nossa parte fi camos admirados 
com uma das invenções do admirável 
mundo novo que muito nos benefi ciaram. 
Em criança, obrigavam-nos a engraxar 
os sapatos, era quase uma exigência da 
higiene corporal andar de sapatos engra-
xados. E as latas de graxa nos armavam 
ciladas, custavam a ser abertas, batia-se 
com elas em algum lugar duro, fi cavam 
amassadas e aí mesmo é que se recusa-
vam a abrir.

Até que um gênio, maior do que Le-
onardo, maior do que Edison, inventou 
uma pequena alavanca lateral na parte 
de cima da lata. Se Arquimedes garantiu 
que levantaria a Terra se tivesse um ponto 
de apoio no espaço onde pudesse colo-
car uma alavanca, nós nos sentimos um 
Arquimedes quando confrontamos a pri-
meira lata de graxa com a alavanquinha 
de metal ordinário que nos abriu, mais do 
que uma lata de graxa, o território mágico 
da tecnologia moderna.

Mesmo assim, desconfi amos que falta 
muita coisa a ser inventada. Temos um 
amigo que garante a facilidade com que 
poderemos viajar sem  avião, trem, car-
ro a pé. Aproveitando a rotação do nosso 
Planeta, uma aparelhagem qualquer que 
ainda será criada nos elevará a uma cer-
ta altura, e lá de cima esperaremos que 
a Terra gire até o ponto onde queremos 
saltar. Podemos sair de um ponto do Rio 
de Janeiro, por exemplo, ao meio-dia e 
meia e almoçar na Groelândia à uma da 

tarde, sem esforço, sem apertões e por 
baixo custo.

Tivemos um amigo, Professor e Críti-
co de Arte que, depois dos 50 anos, escre-
veu um Tratado propondo a revogação da 
Lei da Gravidade para os maiores de sua 
idade. Seria uma revogação proporcional 
ao número de anos acumulados: aos 50, a 
gravidade seria reduzida para 50%. Aos 
60, a redução seria 10%  maior. E assim, 
se o cara insistisse mesmo em viver, aos 
100 anos teria gravidade zero, como os 
Astronautas e os corpos que fl utuam no 
espaço.

O Paulo Francis, por exemplo, que 
andava pelos 60 e tantos anos, recla-
mava que ao tomar banho o sabonete 
sempre escorregava de suas mãos e era 
difícil resgatá-lo do ladrilho molhado, 
escorregadio como uma lesma oval e 
ensaboada. O bom Francis amaldiçoava 
a Lei da Gravidade com a mesma in-
dignação do Professor de Arte que nós 
citamos.

Daí que estamos pensando numa so-
lução de meio-termo, acreditamos que 
mais viável do que a pura e simples 
abolição da gravidade. Seria o sabonete 
magnético. Uma luva na mão esquerda 
com um elemento metálico e, dentro de 
cada sabonete, outro elemento metálico. 
Poderíamos esfregar nosso corpo de alto 
a baixo, suas saliências e profundezas, 
sem necessidade de cairmos de cócoras e 
fi carmos catando o sabonete como certos 
goleiros catam seus frangos.

A posteridade ainda nos fará justiça 
por termos tido esta ideia que nos veio 
durante o banho de dias atrás. O citado 
Arquimedes alí de cima também teve 
ideias enquanto tomava banho e saiu nu 
pelas Ruas de Atenas gritando Eureca! 
Eureca! Prometemos não fazer isso.                                

REFLEXÃO BASEADA EM TEX-
TO DE CARLOS HEITOR CONY –

Jornalista, Escritor e Imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras 

Criado por DEUS e amado por 
JESUS. Há muitas moradas na casa 
de meu PAI.  A casa do PAI  é o 
UNIVERSO. As diferentes moradas 
são mundos que circulam o infi nito. 
Os mundos são estágios para a evo-
lução. Passamos e repassamos em 
busca de dias melhores, de encontros 
com atrações e afi nidades dentro da 
família ou de semelhante, que atrai 
semelhante para chegarmos a um 
denominador comum de ideais e 
que nos levam à verdade.  As luzes 
nascem com o amor, que se constrói 
com o desejo de sermos  mensagei-
ros da BOA NOVA, onde cultivamos 
a vontade de vencermos a ignorân-
cia, como erva daninha que nos leva 
a caminhos  ingratos e desajustados.    

 A TRAJETÓRIA SEGUE 
RUMO A ENCARNAÇOES SU-
CESSIVAS, QUE SEGUIMOS A 
ROTA PARA A PERFEIÇÃO, COM 
SEUS LIMITES E  PODERES 
QUE, VEM DE DEUS, DIANTE 
DE LEIS E OBRIGAÇÕES,  FE-
CUNDADAS NOS DEVERES E 
OBRIGAÇOES A SEREM CUM-
PRIDAS.Nos mundos superiores, o 
homem não procura elevar-se acima 
do homem, mas acima de si mesmo, 
aperfeiçoando-se. Mundos de provas 
e expiações, o  PLANETA TERRA 
está enquadrado nesse estágio de 
evolução. Mundos de regeneração, 
servem de transição entre os mundos 
de provas, expiações e mundos feli-
zes. Mundos inferiores estão abaixo 

EM CADA MUNDO GERA UMA EVOLUÇÃO
da escala progressiva. Existem inu-
meráveis escalões. Nos mundos mais 
atrasados, os seres que habitam - são 
de certo modo mais rudimentares. Os 
mundos evoluem com o tempo, onde 
os habitantes procuram criar condi-
ções de entendimento, conhecimen-
tos de natureza criativa, onde tudo 
melhora, quando há interesse em 
estudar e aprender os ensinamentos 
que ajudam no desenvolvimento na-
tural, de um aprendizado que cons-
trói e purifi ca o espírito. Vivemos em 
cada mundo, uma trajetória de vidas 
sucessivas, para galgarmos degraus 
de alto poder espiritual, para cres-
cermos e vencermos as trevas e nas-
cer à luz. Com o decorrer do tempo, 
passamos de um mundo para outro, 
dentro da categoria de crescimento, 
que alcança um limite, nascendo a 
esperança de dias melhores, dentro 
da  vontade de sermos felizes e vito-
riosos, nas realizações de amar e ser 
amado, perdoar e ser perdoado, por-
que é nascendo que viveremos eter-
namente em espírito. Somos eternos 
viajantes dos mundos  diversos, cria-
dos por DEUS. Cada um dentro de 
espaço, dentro do UNIVERSO.             

KARMA COLETIVO E TRANS-
FORMAÇÕES       

Os mundos passam por um  
KARMA  COLETIVO, dentro das 
transformações que se operam com o 
tempo, dentro das destruições, atra-
vés da necessidade da natureza para 
a evolução, através de mudanças de 
climas e de terremotos,  outros meios 
de sofrerem modifi cações. Tudo que 
acontece onde os habitantes pas-
sam por desencarnes coletivos, para  
efeito de  resgates e pagamentos de 
dívidas contraídas em vidas passa-
das, dentro da lei de causa e efeito. 
KARMA COLETIVO E  O INDIVI-
DUAL.                                      

A EVOLUÇÃO CRESCE NA 
PASSAGEM DE UM MUNDO 
PARA OUTRO, DEPENDENDO 
DA NECESSIDADE DE CADA 
UM DE NÓS. 

OS MUNDOS SÃO ETERNOS - 
CRIADOS POR DEUS. 

Nossa Senhora faz um pedido para nós 
Nossa Senhora sempre estava em constante oração

Nossa Senhora pede que rezemos, 
todos os dias, a oração do Rosário 
(quatro terços), meditando os misté-
rios gozosos, dolorosos, luminosos e 
gloriosos. A meditação vai desde os 

mistérios da anunciação do Anjo Ga-
briel a Nossa Senhora até a coroação 
da Santíssima Virgem como Rainha 
do Céu e da Terra.

Por que rezar o Rosário inteiro? 
Não seria sufi ciente rezar um terço? 
O Rosário é um “treinamento” que 
levará você à oração com o coração.  
Não é verdade que, quanto mais você 
anda, mais adquire fôlego e facilida-
de para andar? É assim também com 
qualquer outro esporte: quanto mais 
você treina, melhor fi ca!

Se você, no entanto, não reza nem 
o terço todo dia, comece pelo ter-
ço. Mas veja: quem faz caminhada 
ou corrida sabe que a distância e o 
tempo são fundamentais. Percorrer 
uma pequena distância em um tem-
po curto não resolve nada, é perda de 
tempo. O Rosário é treinamento para 
adquirir “fôlego” na oração.

Seu irmão,

Como tem pessoas que gostam de 
fi car se escondendo tudo, sem saber que 
tudo um dia virà à tona, seja nesta vida ou 
na outra, Jesus disse: Que no dia do juí-
zo tudo será revelado, seja bom ou ruim, 

NÃO SE ESCONDA 
até os segredos mais ocultos vai aparecer. 
Não há nada que se possa esconder de 
Deus. Cada coisa a respeito de cada um 
de nós está descoberta e escancarada aos 
olhos penetrantes do nosso Deus, a quem 
devemos prestar contas de tudo o que fi -
zemos ou deixamos de fazer. Deus conhe-
ce o nosso sentar e o nosso levantar. O 
profeta Jonas tentou se esconder, quando 
o Senhor disse: Apronte-se e vá à grande 
cidade de Nínive e anuncie a seus habi-
tantes que Eu vou destruir esta cidade por 
causa de sua grande maldade: seus peca-
dos são tão horríveis que chegaram até a 
minha presença. Jonas, porém, preferiu 
fugir e se esconder da presença de Deus, 
pensando que o Senhor iria desistir dele. 
Jonas foi até o mar, ao porto de Jope, 
onde encontrou um navio que ia para Tár-
sis. Comprou sua passagem e embarcou 
para se esconder do Senhor. Mas, durante 
a viagem, de repente, o Senhor fez soprar 
um forte vento que agitou o mar e formou 
uma grande tempestade, tão violenta que 
o navio estava quase se partindo ao meio. 

Com muito medo, os marinheiros, deses-
perados, gritavam pedindo ajuda aos seus 
deuses, e para o navio fi car mais leve, 
eles jogaram a carga ao mar. Enquanto 
tudo isso acontecia que, Jonas, que havia 
descido ao porão, dormia um profundo 
sono, o capitão desceu e o despertou di-
zendo: o que há com você? Como é que 
você fi ca dormindo numa hora dessas? 
Levanta-se e fale com o seu Deus, para 
ver se Ele tem piedade de nós e não nos 
deixe morrer. Enquanto isso, os mari-
nheiros estavam lançando sorte para 
ver quem tinha ofendido os deuses e a 
sorte caiu sobre Jonas. Foram até ele e 
perguntaram: o que foi você fez? Quem 
é você? Eu sou hebreu, e adoro o Deus 
Eterno e estou me escondendo Dele. Os 
marinheiros fi caram apavorados e grita-
ram dizendo: mas porque você fez uma 
coisa dessas? O que vamos fazer para 
esta tempestade parar? Joguem-me ao 
mar, e ele fi cará calmo. Eu sei que sou 
culpado. Eles fi caram com medo e ten-
taram remar, mas nada adiantava. Então 
jogaram Jonas ao mar e tudo voltou ao 
normal. Deus preparou um grande pei-

xe que engoliu a Jonas e depois de três 
dias no ventre do peixe, Jonas orou ao 
Senhor arrependido. Deus ordenou que 
o peixe vomitasse Jonas em terra fi rme. 
Jonas foi e pregou para todos os mora-
dores de Nínive e todos se converteram 
ao Senhor. É impossível se esconder de 
Deus. Ele vê tudo e sabe tudo. Não faça 
como Jonas que fi cou com medo do 
povo de Nínive, porque eles eram co-
nhecidos como bárbaros, que matavam 
todos os profetas de Deus que iam até 
eles. Foi por isso que Jonas não quis ir 
até lá. Mas quando o Senhor manda al-
guém fazer alguma coisa, é porque Ele 
já preparou todo o caminho, depois Jo-
nas viu que Deus realmente estava com 
ele. Não se esconda, apenas confi a que 
o Senhor está com você, aonde você for. 
O Senhor sempre vai abrir as portas para 
você passar, Ele é o Seu Deus.  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.          fa-
cebook catedral_dopovodedeus@hot-
mail.com

Não é novidade que o Brasil passa 
por uma grave crise econômica e polí-
tica. Isto exige irmos além de soluções 
imediatas, é necessário repensar o País.

Alguns olham para a crise econômica 
e observam a taxa da infl ação crescente, 
o recuo da produção nacional e o aumen-
to do desemprego, causando sofrimento 
às famílias e podendo até levar o País a 
uma convulsão social.

Porém, além desta constatação emer-
gencial, devemos atentar para a situação 
da indústria, que está perdendo, ano 

Ir além da conjuntura
após ano, sua participação na formação 
do Produto Interno Bruto. Isto refl ete 
diretamente na diminuição da qualidade 
de nossa pauta de exportações, quando 
as commodities primárias ocupam um 
espaço maior em relação aos produtos 
processados, consequência do processo 
de desindustrialização.

O governo federal teimosamente in-
siste que a crise atual é fruto de uma con-
juntura externa, e se omite em promover 
reformas estruturais. Ampliando direitos 
de uma forma crescente, sem acumular 
as riquezas necessárias para tanto, sem 
políticas consistentes de inovação, va-
mos desabando a nossa produtividade.

O setor energético administrado com 
intenções eleitoreiras, deixou de ser uma 
possibilidade estratégica (Economia Ver-
de) para se tornar um cruel fator de enca-
recimento dos custos de produção.

No caso da energia, o realinhamen-
to de preços foi postergado ao máximo, 
de tal forma que a sinalização equivo-
cada, via preços artifi cialmente baixos, 
fez com que a população consumisse e 
os estoques físicos dos reservatórios de 
nossas hidrelétricas se esvaíram, o que 
contribuiu para agravar a crise hídrica.

A contenção dos preços de combus-
tíveis onerou de forma irresponsável a 
Petrobrás, aumentando expressivamente 

seu endividamento, comprometendo sua 
programação de investimentos e arrastou 
para o abismo o nosso Etanol.

Estas medidas populistas que agra-
varam a crise econômica, somadas a 
negligência do governo permitiram que 
as premissas da estabilidade econômica 
fossem corroídas.

É premente a necessidade de refor-
mulação do projeto econômico e indis-
pensável a pluralidade política neste 
debate e na construção do consenso ne-
cessário.

Essa crise econômica se desdobrou 
na instância política e num claro ques-
tionamento que hoje emerge das ruas. 
Tema nas manifestações populares dos 
dias 11 de junho e em 16 de agosto, o im-
peachment ou não da presidente Dilma e 
as novidades da lava jato. Porém, assim 
como na economia, as razões pelo qual 
devemos levantar a voz são mais com-
plexas e precisam também de respostas 
estruturais.

A crise é agravada pela falta de li-
derança política da Presidência da Re-
pública, pelo vazio de Poder existente. 
Isso fi cou nítido na (des)articulação po-
lítica junto ao Congresso, alianças sem 
nenhum fundamento, obtida a troco de 
benefícios localizados para se ter uma 
frágil maioria parlamentar.

A reforma política foi apequenada e 
nenhuma modifi cação para valer foi ado-

tada.
Esta conjuntura política vem se 

instalando desde o primeiro manda-
to da Presidente Dilma e encontra 
fundamento na baixa vocação para o 
diálogo, seja com as próprias forças 
políticas que compõem a base do go-
verno, seja com setores da sociedade 
civil organizada.

A manutenção do poder a qualquer 
preço, está comprometendo as institui-
ções republicanas. Por isso além da con-
juntura necessitamos de uma redefi nição 
estrutural do sistema político.

De uma forma ampla, precisamos 
refundar a forma de governar, em que 
as composições políticas não sejam 
motivadas exclusivamente pelo ponto 
de vista da manutenção de uma gover-
nabilidade artifi cial, mas esteja funda-
mentada em um programa de reformas 
estruturantes para o País.

Para reverter esta situação de incer-
tezas do cenário macroeconômico que 
ameaça as conquistas sociais, o País ne-
cessitará de políticas públicas estáveis 
e duradouras e, ainda, da construção de 
grandes consensos que impliquem não 
no mascaramento das divergências, mas 
que sejam capazes de se tornar ponto de 
aglutinação na formatação de um projeto 
de longo prazo. É assim que nós pode-
mos ir adiante e pensar em um futuro 
melhor para o Brasil.

Ficou célebre uma charge estam-
pada na “REVISTA CARETA 1930” 
glosando em diálogo entre o Dr. Ge-
túlio Vargas e o ministro Oswaldo 
Aranha. Nessa época políticos gaú-
chos e mineiros dominavam o poder 
político.

- Qual seria o melhor castigo para 
os “alienados”.

P/ PROFESSOR BENÊ

QUESTÃO SOCIAL -  ASSUNTO POLÍTICO
TRANSFORMADO EM CASO DE POLÍCIA

Aranha: Como trataremos os pre-
sos - “a chimarrão”?

Getulio: Dê-lhe de tudo, mas não 
“mate”

Vargas: Intitulava-se “pais dos 
pobres” enquanto a mutidão dos 
“PASSA-FOME” completava “... e 
a mãe dos ricos em compensação”. 
Esta situação, de um outro jeito de-
pendendo de cada governo chegou 
ao nossos dia: ao povo pobre, miga-
lhas! Aos ricos, garantia de um parai-
so terrestre!

Lá do alto do corcovado, um 
CRISTO cimentado parece bradar: 
hoje mesmo vivereis comigo no pa-
riso, tenham fé!

Apareceu por aí um “LAVA 
JATO” para eliminar toda podridão 
política, que dá más ares de “briga 
entre moleques para invadir primeiro 
o quintal da vizinhança”.

Que nossa consciência de “CI-
DADANIA” substitua “panelaços 
inúteis”, os vazios estandalhaços que 
fortalecem um inútil e prejudicial “ 
partidarismo político”.
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FEACOOP supera previsão e 
chega aos R$ 307 milhões faturados. 
Feira de Agronegócios Coopercitrus 
Sicoob Credicitrus, realizada em Be-
bedouro, SP, superou todas as expec-
tativas. 

           Em um ano de resultados 
ruins em todos os setores da eco-
nomia do país, a Coopercitrus Co-
operativa de Produtores Rurais, na 
contramão do que vem acontecendo 
no Brasil, realizou uma FEACOOP 
que vai entrar para a história. “Re-
almente a Feira de 2015 foi excep-
cional. Vários fatores contribuíram 
para o sucesso da FEACOOP: a 
demanda por fertilizantes estava 
comprimida, preços e condições 
de pagamentos muito bons, força 
dos parceiros comerciais, institui-
ções fi nanceiras e apoio irrestrito 
da Sicoob Credicitrus, além do tra-
balho de equipe da Coopercitrus e, 
o principal, a confi ança dos nossos 
cooperados”, comenta José Vicente 
da Silva, diretor presidente da Co-
opercitrus. 

José Vicente explica a situação 
do agronegócio brasileiro e a neces-
sidade de o produtor rural continuar 
investindo na propriedade. “O agro-
negócio também passa por proble-
mas, embora sejam muito menores 
que os outros setores da economia. O 
produtor rural acredita na sua ativi-
dade e está convicto que para obter 

FEACOOP supera previsão e chega aos R$ 307 milhões faturados 
Feira de Agronegócios Coopercitrus Sicoob Credicitrus, realizada 

em Bebedouro, SP, superou todas as expectativas 
resultado precisa investir em tecno-
logia, insumos modernos, agricultu-
ra de precisão, enfi m, tudo o que a 
Coopercitrus prega e executa para os 
produtores associados”.  

             A Feira, que aconteceu de 
3 a 6 de agosto, em Bebedouro, SP, 
contou com a presença de mais de 
10 mil visitantes das mais diversas 
atividades rurais, 160 expositores e 
55 ônibus de cooperados vindos das 
fi liais da cooperativa nos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais.  Recebeu 
ainda a visita do secretário de agri-
cultura e abastecimento do Estado de 
São Paulo, Arnaldo Jardim, para uma 
reunião com lideranças do agronegó-
cio que debateram alternativas para 
o setor.

            Vitrine tecnológica, ano a 
ano a FEACOOP apresenta soluções 
tecnológicas para que o produtor ru-
ral conquiste uma produção susten-
tável. É incentivadora de boas práti-
cas agrícolas e de novas alternativas 
rentáveis, como é o caso da dinâmica 
apresentada sobre o recolhimento e 
enfardamento de palha da cana-de-
açúcar para a geração de energia. 
“Para a Coopercitrus é o reconheci-
mento de um trabalho que não co-
meçou agora, vem de muitos anos 
trilhando na formação de equipe, 
gestão dos negócios e confi abilidade 
dos nossos parceiros e cooperados”, 
fi naliza o diretor presidente.

Renato Sisdeli, Rubens Nogueira 
e Lucas Peterossi, do departamento 
de Tecnologia da Informação da 
Prefeitura de Jaboticabal, estiveram 
em São Paulo acompanhando uma 
super feira, que coloca Jaboticabal 
entre as cidades que visam se ca-
pacitar para fazer análises de seu 
desenvolvimento. Trata-se da Con-
nected Smart Cities, que aconteceu 
de 3 a 5 de agosto.  

“As grandes e modernas cida-
des são, talvez, as mais importantes 
realizações do homem, por serem 
responsáveis, inclusive, por grande 
parte do desenvolvimento humano. 
O crescimento e modernização das 
cidades, porém, não se restringe ao 
seu tamanho, mas sim a uma série 
de fatores que determina o quanto 

Saaej faz mais um ponto
Já não bastasse o Aterro Sanitário 

de Jaboticabal ter recebido nota 10 na 
Cetesb, agora o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal (Saaej) 
está comemorando mais uma boa no-
tícia: Jaboticabal está entre as raras 
cidades com os índices de fl uoreta-
ção da água dentro do padrão correto, 
de acordo com análise efetuada pelo 
Conselho Regional de Odontologia 
de São Paulo. José Augusto Fagun-
des Gouvêa, presidente do Saaej, e a 
química Laudicéia Giacometti Lopes, 
bem como toda equipe da autarquia, 
fi caram muito felizes com a notícia.

De acordo com a publicação, o 
CROSP-SP, o Centro Colaborador do 
Ministério da Saúde em Vigilância 
da Saúde Bucal (CECOL/USP) e o 
Laboratório de Bioquímica da Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba da 
Unicamp (FOP/Unicamp) concluíram 
as análises do mais amplo levanta-
mento já realizado no mundo sobre a 
fl uoretação das águas. O estudo verifi -
cou as águas de mais de 98% dos 645 
municípios de São Paulo, e concluiu 
que 30% estão com níveis inadequa-
dos de fl úor, ou seja, três em cada dez 
amostras coletadas não atendem ao 
parâmetro de obtenção do máximo de 
benefício anticárie com o mínimo de 
risco de fl uorose dentária.

A matéria do CROSP fala que o 
fl úor vem sendo usado no mundo há 
60 anos e é recomendado pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), 
pela Organização Pan Americana de 
Saúde e pelo Ministério da Saúde. O 
CROSP também defende a sua apli-
cação na dosagem correta, pois seu 
excesso ou falta são prejudiciais. “A 
correta quantidade de fl úor aplicada 
na água combate a formação de cá-
rie. Teores de fl úor baixos não redu-
zem cárie. Teores altos, por sua vez, 
são igualmente prejudiciais, podendo 
levar a uma fl uorose”, defende o pre-
sidente do CROSP, Cláudio Miyake. 
Se considerado o padrão adotado pela 
Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, balizado pela resolução SS-250 
(de 1995), as concentrações em uma 
faixa de 0,6 a 0,8 são tidas como apro-
priadas. Abaixo ou acima deste recor-
te, são inadequadas e podem favorecer 
a formação de cárie ou propiciar a fl u-
orose, respectivamente.

Na análise, pelo padrão SS-250, 
71,5% das amostras de água estão 
adequadas, 14,5% estão abaixo da con-
centração recomendada e 14% estão 

acima. Quando as águas com concen-
tração abaixo do ótimo são analisadas 
pelo referencial do CECOL/USP em 
termos de benefício/risco, 4,9% foram 
classifi cadas como mínimo/baixo e 
9,2% como insignifi cante/insignifi can-
te. Logo, 9,2% das amostras de água 
não conferem proteção à cárie, quer 
seja para crianças como para adultos.

As cidades que em todos os pontos 
e nos três tempos de coleta apresen-
taram concentrações de fl uoreto sem 
benefício anticárie foram: Altinó-
polis, Analândia, Boa Esperança do 
Sul, Guatapará, Ipeuna, Luis Antonio, 
Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, 
Pirajuí e Rio das Pedras. Já, os muni-
cípios com concentração de fl uoreto 
preocupante em termos de fl uorose 
foram: Cesário Lange e Pereiras. Se-
gundo a pesquisa, problemas de irre-
gularidade da fl uoretação em alguns 
pontos de coleta de algumas cidades 
e em alguns períodos também foram 
encontrados e serão objeto de análise 
posterior. Já, de acordo com o estu-
do, São Paulo, Campinas e Sorocaba 
estão com os índices de acordo, mas 
isso não ocorre somente em municí-
pios de grande porte, cidades como a 
nossa Jaboticabal, Dourado, Fartura e 
Macatuba também estão com a quan-
tidade adequada.

Essa é a primeira vez que um es-

tudo desse tamanho é realizado no 
mundo, o censo da fl uoretação da 
água de uma população de 45 milhões 
de pessoas. No Brasil, as análises até 
então eram restritas apenas aos mu-
nicípios com mais de 50 mil habitan-
tes. Em São Paulo, isso resultava em 
pouco mais de 100 locais, deixando 
80% das cidades de fora. “Sem esse 
estudo, teria sido impossível saber o 
resultado de algumas cidades, e isso 
era preocupante, pois sabemos por 
experiência que quanto mais baixo o 
Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e menor a população, a saúde 
bucal é mais precária e o uso correto 
do fl úor é ainda mais necessário”, afi r-
ma o presidente do CROSP.

O Conselho informou que nas últi-
mas quatro décadas os níveis de cárie 
dentária registraram um declínio im-
portante no estado de São Paulo, prin-
cipalmente em crianças. Entre as me-
didas de prevenção responsáveis pela 
melhora da situação estão os cremes 
dentais fl uoretados e a fl uoretação das 
águas. Antes da adição de fl úor aos 
cremes dentais e à água, uma criança 
de 12 anos tinha, em média, oito den-
tes atingidos pela doença. Atualmente 
esse número não ultrapassa dois den-
tes. A matéria, que saiu nas publica-
ções do Conselho, também está no site 
www.crosp.org.br

Prefeitura de Jaboticabal sempre buscando se atualizar

A Estratégia de Saúde da Famí-
lia “Aurélio Niero”, o CIAF V e a 
Faculdade São Luis, por meio das 
alunas do curso de Enfermagem, 
promoveram a Semana Nacional 
do Aleitamento Materno. O objeti-
vo do evento é a conscientização, 
a orientação e a valorização do im-
portante ato de amamentar.

Foram discutidos assuntos como 
as fases do aleitamento materno, 
cuidado com as mamas, posições 
para amamentar, mitos e verdades 
sobre amamentação e vínculo mãe 
e fi lho.

A palestrante, Dra. Elizabeth 
Perrone, ministrou a palestra so-
bre a “Formação dos dentes de-
cíduos e cuidados e prevenção de 
cáries”. Já a Dra. Laura Balberde 
apresentou o tema “Importância 
do Tratamento Odontológico na 
amamentação.

O evento foi coordenado pelas 
agentes comunitárias Samandra 
Veluma e Eliane Teresinha, que 
agradeceram ao prefeito Raul Gi-
rio, à secretária da Saúde, Renata 
Assirati, à coordenadora da Aten-
ção Básica, Maria Elizete Becaro, 
e à Maria Aparecida Chioda, da 
Aaprocom, pelo apoio que tiveram 
para promover esta iniciativa.  

Jaboticabal realiza Semana 
Nacional do Aleitamento Materno

a cidade é inteligente e o quanto os 
cidadãos são conectados com ela. O 
Connected Smart Cities acredita que 
uma smart city é aquela que cresce 
de forma planejada por meio de aná-
lises do desenvolvimento de alguns 
indicadores básicos, como econo-
mia, mobilidade, governo, meio 
ambiente, urbanismo e qualidade de 
vida”, destacaram os organizadores 
do evento.

O Connected Smart Cities envol-
ve empresas, entidades e governos 
em um evento que tem por missão 
encontrar o DNA de inovação e me-
lhorias para cidades mais inteligen-
tes e conectadas umas com as outras, 
sejam elas pequenas ou megacida-
des. “Para atingir este objetivo, uni-
mos empresas de serviços e tecnolo-

gia de ponta, especialistas, governo e 
pessoas engajadas com a otimização 
das cidades do Brasil, buscando ins-
piração em soluções implantadas nas 
mais inteligentes cidades do mundo 
e trazendo novas ideias”, assevera-
ram os organizadores. A plataforma 
Connected Smart Cities englobou 
as seguintes vertentes: o desenvol-
vimento de um Ranking de Smart 
Cities do Brasil; um Prêmio que 
reconhece as melhores iniciativas 
desenvolvidas para a melhoria 
de cidades; um Fórum que trouxe 
especialistas para a discussão dos 
principais temas relacionados ao 
desenvolvimento urbano; e uma 
Expo que contou com a exposição 
de empresas patrocinadoras do pro-
jeto.
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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

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

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

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

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)- A TERCEIRA VISÃO – ANO III 

DA NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
Pelo fato de ser o nosso Planeta, local 

cósmico de provas e expiações, é que sur-
gem as polêmicas sobre a realidade espiritu-
al, pois se todos fôssemos cotejados por um 
conhecimento “maior”, o esclarecimento 
de “per si”, intrinsecamente, desobstruiria 
essa polêmica, como irá, obviamente, mais 
cedo ou mais tarde, acontecer a dissipação 
dessas dúvidas a respeito do espírito, o que 
dependerá somente da vontade de cada um. 
Este momento, entretanto, somente acon-
tecerá, ao nos depurarmos pela concepção 
acerca de nós mesmos.

Convictos agora (praza Deus que 

TERRA: PLANETA DE PROVAS E EXPIAÇÕES

sim), da existência de nós como ES-
PÍRITOS, de certo será fácil analisar e 
concluir que existem outros ESPÍRITOS 
MAIS EVOLUÍDOS, TANTO NA ES-
FERA ESPIRITUAL QUANTO NAS 
ESFERAS FÍSICAS DE OUTROS PLA-
NETAS, dotados de um maior conheci-
mento e que se encontram, portanto, em 
ESFERAS SUPERIORES. E nós podere-
mos (e vamos) chegar lá também. Basta 
tirarmos o diploma no fi nal dos estudos, 
ou seja, CONCLUIR SATISFATÓRIA-
MENTE O ESTÁGIO NESTE PLANE-
TA TERRA. Que é exatamente o que está 
acontecendo neste início do século XXI.

Pois bem. Os Espíritos Superiores 
em relação ao conhecimento da maioria 
da humanidade contemporânea, já pas-
saram inúmeras vezes pelo estágio que 
estamos passando no momento. Inclui-
se também até os mais sábios dos cien-
tistas e fi lósofos da Terra, com algumas 
exceções, é claro, pois em nosso meio 
sempre houve e sempre haverá ESPÍRI-
TOS SUPERIORES ABNEGADOS (tal 
qual poderemos ser um deles, um dia, 
ou seja, o que hoje chamamos de SAN-
TOS), para ajudar o progresso espiritual, 
tecnológico e científi co, deste ou de ou-
tros mundos.

A partir destas explicações primá-
rias, poderemos então iniciar os estudos 
– propriamente ditos - sobre os assuntos 
da espiritualidade, sem traumas nem dú-
vidas, lendo as obras ditadas por SERES 
ESPIRITUAIS SUPERIORES e PSICO-

GRAFADAS por ESPÍRITOS ENCAR-
NADOS, que nada mais são que nós mes-
mos, seres humanos que nos encontramos 
em corpo físico. Assim sendo, qualquer 
um de nós, basta querer e se habilitar a 
praticar. DEUS PERMITE QUE PRATI-
QUEMOS A PSICOGRAFIA.

ADENDO - Convém aqui deixar 
muito bem esclarecido aos que adotam a 
prerrogativa generalizada de que “ESPÍ-
RITOS” são DIABOS ou somente o SA-
TANÁS, é muitíssimo lamentável, pois 
essa generalização não só é desumana, 
mas também porque estamos menospre-
zando nossos irmãos dotados de maior 
conhecimento do que o nosso. 

É como se desrespeitássemos uma 
autoridade constituída pela nossa socie-
dade, o que seria uma falta de educação 
grosseira. Além de um desrespeito, um 
desacato, passível até de punição jurídi-
ca. E quem não se sente envergonhado ao 
desrespeitar seu superior hierárquico?

É certo que no mundo espiritual exis-
tem sim, e também, tal qual aqui na Ter-
ra, (é bom lembrar) os espíritos impuros, 
aos quais, aí sim, determinadas religiões 
os chamam de “satanás”, e que existem 
realmente (é claro que não o “satanás” 
idealizado naquela fi gura de chifres e 
com tridente), espíritos esses que também, 
muitas facções espiritualistas os manipu-
lam. Portanto, esta assertiva generalizada 
é absurda, por parte daqueles que não co-
nhecem ou frequentam centros espíritas, 
imaginando que esses locais são como um 

antro onde só se manipulam espíritos tidos 
e como se fossem todos – somente do mal. 

Devemos separar bem as coisas. Exis-
tem os centros espíritas ou outros cultos 
espiritualistas afi ns, que se ligam também 
com espíritos do mal, por deliberação 
própria ou necessidade de combater as 
maledicências, mas é certo também, que 
há os Centros Espíritas que só aceitam 
ensinar o BEM AO PRÓXIMO, inter-
cambiando-se com ESPÍRITOS OBREI-
ROS DO BEM, que justamente auxiliam 
na doutrinação dos espíritos do mal, ou 
mais propriamente, espíritos impuros.

Por isso, repetimos: DEVEMOS TER 
SEMPRE EM MENTE QUE DEVE HA-
VER UMA VISÃO BEM ADEQUADA 
PELA SEPARAÇÃO ÓBVIA DE QUE 
AO SE FALAR EM ESPÍRITOS NÃO 
OS RELACIONEMOS SOMENTE 
COMO SENDO SERES DO MAL, MAS 
SIM, QUE HÁ TAMBÉM, OS ESPÍRI-
TOS DO BEM, ou seja, SERES SUPE-
RIORES DE LUZ.    

Esta matéria é um trecho extraído do 
Livro: “A CHAVE DA PORTA DO CÉU” 
de autoria de José Augusto de Paula em 
edição digital. Na próxima matéria dare-
mos sequência ao conteúdo deste livro, 
que serve para um conhecimento mais 
perto do possível para que a pessoa em 
dúvida sobre a nossa imortalidade pos-
sa ter meios para entender que SOMOS 
TODOS UM COM DEUS e, assim, nós 
vivemos eternamente. A próxima matéria 
terá por título: “SERES SUPERIORES 
DE LUZ”.

LUZ & PAZ

“Mauro Barbosa 74431773800 torna público que recebeu da 
CETESB concomitantemente as Licenças Prévia e de Instalação 
nº 52000522 e requereu Licença de Operação para a atividade de 
“vasos de cerâmica ou barro cozido; fabricação de”, sito à Rua Pio 
Frederico Politi, nº 31, Bairro Capalbo Neto, município de Jaboti-
cabal (SP)”.

Vitório De Si-
moni esteve on-
tem na Assem-
bleia Legislativa, 
em São Paulo, 
com o deputado 
Léo Oliveira, para  
solicitar recursos 
para  a cidade de 
jaboticabal . Em 
breve, estaremos 
dando ótimas no-
ticias.

“MACCHERONI E FILHO LTDA - ME, torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação-Renovação Nº 
52001729, válida até 28/07/2018, para a atividade de “Produtos 
de Marmoraria; fabricação de”, sito à Avenida major Hilário Ta-
vares Pinheiro, Nº 2.655, Sorocabano, Jaboticabal/SP

 Projeto oferece atendi-
mento clínico com médico 
generalista, enfermeiros, 
dentista e psicólogos, além 
de agentes comunitários

 As Secretarias Municipais 
de Saúde e Assistência Social 
promovem mais uma ação 
na avenida Carlos Berchieri. 
O Ônibus da Saúde vai pro-
mover uma série de atendi-
mentos nas proximidades da 
ponte de Coplana.

A campanha não atende 
apenas pessoas em situação 
de rua, mas também pro-

Ônibus da Saúde promove nova ação na Avenida Carlos Berchieri
move o controle de doenças 
passíveis de transmissão, por 
contato ou por via aérea. Nos 
casos necessários, o paciente 
é encaminhado para as unida-
des básicas de saúde.

“A população que trafe-
ga por aquela região vem 
recebendo atendimento pe-
riódico. A Prefeitura de Ja-
boticabal trabalha para tirá-
las das ruas, garantindo um 
futuro digno para aqueles 
que aceitam a ajuda ofereci-
da”, afirma o prefeito Raul 
Girio.

 
A Prefeitura de Jaboticabal iniciou 

a reforma completa da quadra da Ponte 
Seca. O projeto prevê o conserto do telha-
do, troca de portas, reforma dos banhei-
ros, da cozinha, substituição do portão 
principal e pintura geral.

“A quadra da Ponte Seca sofreu com o 
vandalismo. Foi um grande desafi o para a 
Prefeitura encarar e resolver o problema. 
Após a reforma completa, as crianças da 
EMEB Manoel Gonçalves terão uma área 
especial para a recreação e a população 
poderá utilizar a quadra com toda segu-
rança que merecem”, afi rma o prefeito 
Raul Girio.

“Nosso objetivo é transformar a 
quadra em um anexo da EMEB Manoel 
Gonçalves. Vamos restringir o acesso que 
passa a ser controlado pelo vigia do local. 
Vamos manter a quadra longe do vanda-
lismo, levando tranquilidade principal-
mente aos moradores próximos ao local”, 
ressalta o secretário de Obras e Serviços 
Públicos, Vergílio Greggio. 

Começa reforma da quadra da Ponte Seca 
Após reforma, quadra será incorporada à EMEB Manoel Gonçalves

ENCONTRO DE LIDERANÇAS
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

LINDA E 
TALENTOSA
A bela da semana 

se chama Mylena 
Alves, uma aposta 
CP Models (Arara-
quara/SP). A jovem 
começou aos 04 
anos  de idade como 
modelo e hoje ainda 
mais determinada 
ela se prepara para 
acontecer no mun-
do artístico. Myle-
na (17), tem olhos 
azuis, é do signo 
Capricónio e tem 
descendência es-
panhola e italiana. 
Atualmente faz tea-
tro e interpretação 
para video e TV na 
CP Models e Agên-
cia Sagarana. A 
loira já estrelou em 
desfi les, campanha, 
comercial e progra-
ma de TV, além de 
uma peça teatral.

Decidida no que 
gosta profi ssional-
mente, ela fi rma os 
passos e segue até 
alcançar seu objeti-
vo: ser uma grande 
atriz.

Vamos fi car de 
olho nela!

Agradecimento: 
Edison Vieira

Foto: Carlo Lo-
catelli

O Fotógrafo do modelo Daniel Agnesini da edição anterior é: Jonathan Wilkins

Você é uma gata
Que arranhou 

meu coração. 
Não consigo um 

remédio... 
Para curar esta 

paixão.
Ooo, vichiii, 
vichiii, vichee!!!

DÉBORA ANDRADE... parabéns, mui-
tas felicidades e muitos anos de vida, com 
muita paz e saúde no dia 18.

ANDRÉ LIMA... que a alegria acompa-
nhe você no dia 18 e em todos os momen-
tos. Felicidades!

JULIANA FIGUEIREDO, desejamos que to-
dos os seus sonhos se realizem e seus desejos 
sejam alcançados. Parabéns pelo aniversário 
transcorrido dia 14!

WART VEDOVELLI... desejamos mui-
tos anos de felicidades prá você! Parabéns 
pelo dia 14.

Feliz aniversário ANDERSON BETIOLI. 
Que o dia 20, seja só mais um de bons anos que 
virão. Parabéns!

NISLEI DE AGUIAR, que você encon-
tre a paz e a felicidade no dia 18,  que é 
uma data mais que especial. Parabéns!

Felicitações para HENRIQUE QUINTINO 
ALVES, que completou 17 anos no dia 05 de 
agosto. Filho de Édna e Antônio. São os votos 
de paz e saúde. Uma homenagem de seus pais.

PÁGINA 05A GAZETASÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2.015



Por: Anderson Luiz Renzi

Uma pesquisa realizada pela Mo-
torola, mostrou que os usuários estão 
bastante apegados aos seus smartpho-
nes, chegando a levar os dispositivos ao 
chuveiro e optando por salvá-los antes 
do animal de estimação, em caso de in-
cêndio. 

O estudo foi realizado com 7 mil 

Vício em Tecnologia:  60% dos usuários tem por 
hábito dormir segurando o smartphone

pessoas do Brasil, Estados Unidos, Rei-
no Unido, China, Índia, Espanha e Mé-
xico e constatou-se, que 60% das pesso-
as dormem frequentemente segurando 
seus celulares. 57% dos entrevistados 
confessaram que possuem o hábito de 
levar o dispositivo para o banheiro, e 
quase 20% afi rmaram que usam o celu-
lar até na hora de tomar banho.

O apego é tanto, que mais da me-
tade das pessoas - 54% - declararam 
que, em caso de incêndio, salvariam o 
smartphone antes de resgatar o animal 
de estimação da família. 22% dos en-
trevistados contam que preferem fi car 
sem sexo por um fi nal de semana, do 
que sem um smartphone  - e 40% de-
les confessaram que revelam segredos 
ao dispositivo que não compartilham, 
nem com seus melhores amigos.

Acreditem se quiser, apesar de es-
tarem cada vez mais dependentes dos 
smartphones, os usuários ainda não 
estão satisfeitos com seus dispositivos. 
61% dos entrevistados declararam que 
não estão contentes com os aparelhos 
que possuem.

Atualmente, um dos assuntos mais 
comentados no âmbito empresarial bra-
sileiro são as difi culdades que grandes 
e pequenas empresas estão enfrentando 
no setor econômico. E para driblar essa 
situação, o que fazer? Um meio de su-
cesso são as chamadas “estratégias de 
mercado”, que serão abordadas por pro-
fi ssionais da área na Semana de Gestão 
de Negócios que acontece entre os dias 
17 e 20 de agosto, das 19h30 às 21h30, 
no Senac Jaboticabal. A participação 
é gratuita e os interessados podem se 
inscrever pelo www.sp.senac.br/jaboti-
cabal. 

Na programação, palestras aborda-
rão os seguintes temas: EcoEfi ciência 
e Logística Reversa na Atualidade, e-
Social 2.1, Sistema Previdenciário e 
Empreendedorismo e Competências 
para o Sucesso. “Precisamos discutir 
o aprimoramento dos conhecimentos 
sobre logística reversa, sistema pre-

Semana de Gestão e 
Negócios oferece palestras 

gratuitas no Senac Jaboticabal
videnciário, e-social e o trabalho em-
preendedor para o desenvolvimento 
de competências que contribuam para 
o sucesso no mercado de trabalho. Na 
Semana, os participantes terão visão 
ampla sobre os atuais assuntos do se-
tor, o que ajuda no aprimoramento de 
novas técnicas e iniciativas para que o 
mesmo evolua”, explica Danilo Leal, 
coordenador da área de administração 
e negócios do Senac Jaboticabal.

Mais informações no telefone (16) 
3209-2800 ou pessoalmente na unidade.

Serviço
Semana de Gestão e Negócios
Data: de 17 a 20 de agosto
Período: das 19h30 às 21h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

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

sp.senac.br/jaboticabal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A
ANDERSON ANDRÉ TEIXEIRA

(Prenotação 145.019 de 24/03/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ SABER a Anderson André Teixeira, RG nº 264547123-
SSP/SP, CPF nº 163.975.068/19, brasileiro, servidor público mu-
nicipal, residente e domiciliado em Taquaritinga-SP, na Rua Luiz 
Vieira de Carvalho, número 527, Vila de Santi, que  nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imo-
biliário nº 844440591512, fi rmado em 09 de maio de 2014, garan-
tido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 
23.951, que grava o imóvel situado na Rua Professor Valdir Pedro 
Morano, nº 700, apartamento 305, bloco “C”, nesta cidade, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas 
números 07, 08, 09, 10 e 11, apurado pela credora fi duciária até o 
dia 14/05/2015, no valor total de R$2.640,19 (dois mil, seiscen-
tos e quarenta reais e dezenove centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localiza-
do à Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a 
Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$313,41 (trezentos e treze reais 
e quarenta e um centavos), referente às custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:
             

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IGOR 
TIAGO LEPPOS THOMAZ

(Prenotação 145.656 de 13/05/2015)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone (0l6) 3202-3015.

FAZ  SABER a Igor Tiago Leppos Thomaz, RG nº 
41.235.973-X-SSP/SP, CPF nº 227.254.488/67, brasileiro, sol-
teiro, maior, motorista, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Alameda Homero Borsari, número 750, Vale do Sol, que  nos ter-
mos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa 
Econômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nancia-
mento imobiliário nº 155551728311, fi rmado em 10 de novembro 
de 2011, garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 13 
na matrícula nº 8.101, que grava o imóvel situado na Alameda 
Homero Borsari, nº 750, Vale do Sol, nesta cidade, vem lhe no-
tifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, apurado pela credora fi duciária 
até o dia 23/03/2015, no valor total de R$14.064,82 (quatorze mil, 
sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sujeito à atuali-
zação monetária, aos juros de mora e as despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) 
que vencer(em) no prazo desta intimação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado à 
Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, 
no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-
feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencio-
nado e mais o valor de R$161,03 (cento e sessenta e um reais e 
três centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir des-
ta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado, fi ca assegurado à credora 
fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perde a V.Sª. a propriedade do imóvel em favor 
da Caixa Econômica Federal.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 28 de 
julho de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei di-
gitar e subscrevi.

O OFICIAL:

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 
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É muito curioso que nos dias atu-
ais, onde principalmente os universi-
tários pregam com tanto entusiasmo 
a defesa do meio ambiente e susten-
tabilidade, palavra que virou moda. 
Como se falar e defender essa ideia 
fosse algo que fi zesse passar uma 
imagem de bondade e que todos de-
vem seguir. Porém, não é de hoje que 
na Avenida Carlos Berchieri, próxi-
mo ao centro da cidade, que varios 
estudantes se reúnem nos semáforos, 
fazendo uma brincadeira aparente-
mente inocente, na qual eles se ves-
tem com roupas chamativas e pintam 
uns aos outros, pedindo qualquer 
quantia de dinheiro, segundo eles 
para “ajudar o bixo”.

Bixo é uma expressão formada 
para se referir aos estudantes que re-
centemente passaram no vestibular, 
e para isso comemoram fazendo da 
forma que eu disse acima.

Mas, ajudar o “bixo” em que?
Basta ver a situação que a avenida 

marginal fi ca depois que os “bixos” 
vão embora.

Garrafas de bebida alcoólica no 
chão, dentro do rio, copos descartá-
veis também dentro do rio. Muitas 
vezes garrafas com bebida ainda 
dentro da garrafa vazando rio abaixo. 
Sem falar no risco de acidente que 
correm e que fazem os motoristas 
correr, entrando na frente dos veí-
culos, muitas vezes com o semáforo 
já aberto. Forçando motociclistas a 
fazerem manobras radicais para não 
se envolverem em acidentes. Car-
ros tendo que diminuir a velocidade 
no cruzamento em cima da ponte, 
podendo causar colisão traseira, so-
brando a culpa para o coitado do mo-
torista que vem atrás, que pode estar 
com pressa para chegar no trabalho, 
ou outras situações importantes. O 
egoísmo dos “bixos” vai longe.

Poluem e causam possíveis aci-
dentes, para pedir dinheiro para com-
prar bebida alcoólica, sem falar no 
comportamento deles quando estão 
embriagados.

São o nosso futuro, e eleitores. Tá?

A rede pública de saúde já ini-
ciou a vacinação contra a varicela 
(catapora). Crianças a partir de 
15 meses serão vacinadas. Desde 
2013 o componente da varicela foi 
acrescentado à vacina tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola), for-
mando a tetra viral. De acordo com 
a coordenadora da Vigilância Epi-
demiológica, Maura Guedes Bar-
reto, as vacinas serão aplicadas nas 
creches e pré-escolas. 

A varicela é uma doença febril 
aguda benigna da infância que cau-
sa erupções cutâneas chamadas de 
vesículas e que são altamente conta-
giosas. O risco aumenta  em crianças 
menores de seis anos em fase esco-
lar. “Estamos reforçando a importân-
cia da prevenção contra a catapora. 
Há anos no município começamos a 
fazer o trabalho de vacinação especí-
fi co para as crianças que frequentam 
as creches ou pré-escolas. Reduzin-
do a transmissão impedimos o surto 
da doença”, destaca Maura.

Segundo ela, o departamento 
orienta para a importância da higie-
ne pessoal, como manter as unhas 
aparadas e limpas, banho diário, 

Crianças a partir de 15 meses serão 
vacinadas contra a catapora

entre outros. As lesões da catapora 
causam coceiras e para evitar con-
taminação não  podem ser tocadas.  

Neste período, deve-se evitar 

brincar em locais com areia ou 
terra. “A catapora é benigna, mas 
as suas complicações, como pneu-
monia ou septicemia (infecção da 

corrente sanguínea), podem levar a 
casos graves ou até mesmo a óbito, 
por isso, é necessária a prevenção”, 
conclui Maura.

BIXO, BICHO
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Arnaldo Jardim, secretá-
rio de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São 
Paulo, participou do encer-
ramento do XII Encontro so-
bre a cultura do Amendoim. 
O evento foi realizado nos 
dias 13 e 14 de agosto (quin-
ta e sexta-feira) no Centro de 
convenções da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), 
Câmpus de Jaboticabal, e 
contou com extensa progra-
mação. A coordenação é do 
professor Pedro Luís da Cos-
ta Aguiar Alves, diretor da 
Faculdade de Ciências Agrá-
rias e Veterinárias (FCAV). 

A palestra de abertura foi 
apresentada por Luiz Antô-
nio Vizeu, presidente da Câ-
mara Setorial do Amendoim, 
ligada à Coordenadoria de 
Desenvolvimento dos Agro-
negócios, da Secretaria de 
Agricultura. Na sequência, 
Renata Martins, pesquisa-
dora do Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA/Apta) 
falou sobre a produção de 
Amendoim e as áreas em re-
novação. De acordo com a 
pesquisadora, as previsões 
e estimativas para o plantio 
das águas 2014/15, quando 
comparadas aos resultados 
do ano anterior, apontam in-
cremento na produtividade e, 
consequentemente na produ-
ção. “Essa deve ser a maior 
safra paulista de amendoim 
desde os anos 1970 e, tam-
bém, 60% superior à produ-
ção média anual da última 

Secretaria de Agricultura marca presença no 
XII Encontro sobre a cultura do Amendoim

no 
Faculdade 
e Veterinárias, Unesp/FCAV – 
Câmpus 
nia 
car
da 
Luís 
Prof. 
do, 
dato 
07/08/2019.

composta pelo Magnífi co Reitor 
da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, Prof. 
Dr. Julio Cezar Durigan, pelo Ex-
celentíssimo Prefeito Municipal 
de Jaboticabal, Prof. Dr. Raul José 
Silva Girio, pelo Prof. Dr. Marce-
lo dos Santos Pereira, Diretor da 
Faculdade de Engenharia do Câm-
pus de Guaratinguetá e Presidente 
do Fórum de Diretores da Unesp, 
pelo Prof. Dr. José Cláudio Caras-
chi, Vice-Coordenador Executivo 
do Câmpus Experimental de Ita-
peva, representando o Prof. Dr. 
Mauro Hugo Mathias, Presiden-
te do Fórum de Vice-Diretores, 
pela Profa. Dra. Maria Cristina 
Thomaz e pelo Prof. Dr. Marcílio 
Vieira Martins Filho, respecti-
vamente Diretora e Vice-Diretor 
cessantes e pelos Professores Dr. 
Pedro e Dr. Ferraudo, Diretor e 
Vice-Diretor empossados.

co 
de 
docentes 
bros 
funcionários 
tes 
Unesp, 
e Vice-Diretores cessantes e em-
possados, 
municipais 
Universitárias.

pleta 

década”, concluiu Renata 
Martins. 

Ignácio José de Godoy, 
pesquisador do Instituto 
Agronômico (IAC/Apta), 
de Campinas, apresentou 
palestra sobre os Cultivares 
de Amendoim e diversidade 

de ambientes. Princípios da 
agricultura conservacio-
nista para a produção de 
Amendoim foi o tema da 
apresentação de Denizart 
Bolonhezi, pesquisador da 
Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 

(Apta), Polo Ribeirão Pre-
to. 

No segundo dia, Prisci-
la Fratin Medina, também 
pesquisadora do Instituto 
Agronômico, descreveu a 
experiência do IAC sobre 
a Qualidade de semente de 

Amendoim. O evento con-
tou a participação de pes-
quisadores convidados das 
universidades de Brasília 
(UnB) e da Argentina (INTA 
- Instituto Nacional de Tec-
nologia Agropecuária) e tem 
uma forte interface com o 

mercado. Arnaldo Jardim 
discursou sobre a importân-
cia do evento e foi convida-
do pelo diretor da UNESP 
-  Professor Pedro Luís da 
Costa Aguiar Alves a fazer 
a entrega da premiação dos 
trabalhos.
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