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Planta-se a mentira, colhe-se 

desavenças

Orgulho compara-se a um 

espinheiro travado na 

ignorância

Os que mais criticam, fi cam 

relegados ao esquecimento

AÇÃO NOS BAIRROS  NA COAB IV COM 
O  VEREADOR  VITÓRIO DE SIMONI

Confi ra matéria completa do evento na página 08

O Museu Histórico “Aloísio 
de Almeida” conta um pouco 
da história dos soldados brasi-
leiros. Em homenagem ao Dia 
do Soldado, comemorado em 
25 de agosto, o Departamento 
de Cultura organizou uma ex-
posição com fotos, objetos e 
arquivos.

Os objetos são datados da 
Guerra do Paraguai, Primeira e 
Segunda Guerras Mundiais e Re-
volução de 1932. “Muitos destes 
homens doaram partes de suas 
vidas e outros tantos as deixaram 
no campo de batalha. A exposi-
ção conta para essa nova geração 
um pouco dessa rica história”, 
afi rma o diretor de Cultura, Abel 
Zeviani.

Evento acontece no dia 12 de 
setembro, na Praça 9 de Julho

Tem artigos para trocar? Apro-
veite! A Secretaria Municipal de 

Encontro aconteceu em 1º de Se-

tembro

Integrantes da Rede Social de 
Proteção da Criança e do Adoles-
cente se reuniram na terça-feira, 
1º de setembro, para conhecer as 
dependências do Colégio Agríco-
la “José Bonifácio”.

“A reunião abordou a situação 
dos alunos que estudam e se hos-
pedam nos dormitórios do câm-

Rede Social se reúne para conhecer Colégio Agrícola na Unesp
pus. Por se tratar de adolescentes 
é natural que surjam difi culda-
des. Para que possam agir dentro 
das normas legais, foi solicitado 
essa reunião com o intuito de 
expor as difi culdades e formar 
um grupo multi profi ssional que 
possa colaborar com a direção 
do colégio”, afi rma a secretária 
municipal de Assistência Social, 
Eliete Travaine Lopes.

De acordo com a secretária, na 
ocasião foram apresentados, além 
das acomodações, toda a grade 
curricular dos cursos técnicos, 
bem como a metodologia aplica-
da. “O Colégio Agrícola é uma 
entidade tradicional em nossa 
cidade. Anualmente, recebemos 
jovens de diferentes cidades, in-
teressados na formação oferecida 
gratuitamente”, acrescenta Eliete.

Exposição do Museu de Jaboticabal 
comemora o Dia do Soldado 

Acervo reúne fotos, objetos e arquivos históricos

O Museu Histórico “Alo-
ísio de Almeida” funcio-
na de segunda a sexta-feira 
das 8h às 12h e das 14h às 

17h. As escolas interessadas 
em realizar visitas em gru-
po podem agendar pelo (16) 
3203-1126. 

SAAMA acerta últimos detalhes 
da Feira da Barganha

Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente (Saama) realiza 
no dia 12 deste mês mais uma 
edição da Feira da Barganha. A 

iniciativa proporciona a troca e 
venda de objetos entre os parti-
cipantes.

 Não é necessário fazer ins-
crição. Basta ir até a Praça 9 de 
Julho, entre 9 horas e 13 horas 
e trocar tudo o que você puder 
imaginar: CDs, DVDs, roupas, 
sapatos, LPs, bolsas, livros e 
até móveis e eletrodomésticos. 
“A Feira da Barganha segue os 
conceitos de estímulo à redução 
do desperdício, reutilização e 
reciclagem de materiais. Qual-
quer pessoa pode participar e 
toda população está convida-
da”, afi rma o secretário muni-
cipal de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, Sérgio 
Nakagi.
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Você sente a boca secar, o corpo tre-
mer, o coração disparar, etc, toda vez que 
precisa falar com o chefe, fazer uma apre-
sentação em público, tomar uma decisão 
importante no trabalho? Ou então, é per-
feccionista demais, sempre se sente cul-
pado quando algo dá errado, é bonzinho 
demais, busca sempre o reconhecimento 
dos outros? Saiba que esses são alguns si-
nais de que sua autoconfi ança pode estar 
em baixa.

Autoconfi ança é o sentimento de se-
gurança em suas próprias capacidades, 
ela é importante para o sucesso profi ssio-
nal porque é base para comportamentos 
de iniciativa, proatividade, inovação, 
condução de processos de mudança, etc.

A falta de autoconfi ança pode ser ma-
nifestada pelas relações de dependência 
(tanto com parceiros como com relação 
à colegas de trabalho e chefi a), falta de 
iniciativa, perfeccionismo (porque o 
medo de errar é imenso, então checa-se 
várias vezes o mesmo trabalho para cer-
tifi car-se de que nada está errado), medo 
de assumir responsabilidades, medo de 
decepcionar o outro, medo de mudanças, 
necessidade de reconhecimento e aten-
ção alheia. A falta de autoconfi ança traz 
sentimentos de impotência, insegurança, 
dúvidas com relação ao seu próprio valor.

Por outro lado, autoconfi ança demais 
também pode ser negativa. Na verdade 
pessoas que demonstram autoconfi ança 

VOCÊ  É  AUTOCONFIANTE NO  TRABALHO?
Entenda quando a falta de autoconfi ança pode prejudicar seu sucesso profi ssional

em excesso escondem uma baixa autoes-
tima. Usam a máscara da arrogância para 
esconder a parte frágil da personalidade.

Tanto a falta como o excesso de auto-
confi ança são causados pela falta de au-
toconhecimento. Por conhecerem muito 
pouco de si mesmos, sentem-se insegu-
ros. A referência de ambos os casos são 
referências externas.

A autoconfi ança é um dos pilares da 
autoestima. A lógica é: se confi amos pou-
co em nós mesmos, então temos menos 
auto-respeito, portanto, gostamos menos 
de nós. A autoestima é formada na infân-
cia. Algumas crianças entendem que para 
serem amadas tem que ser boazinhas o 
tempo todo, fazer as vontades das outras 
pessoas (pais, professores, amigos, etc), e 
deixam de exercitar suas próprias vonta-
des e capacidades.

Assim, elas se tornam especialistas 
nas necessidades e potencialidades dos 
outros, e se esquecem de conhecerem 
suas próprias necessidades e habilidades.

Mas a parte positiva de tudo isso é que 
autoconfi ança tem solução. Abaixo, se-
guem algumas dicas para você aumentar 
a sua autoconfi ança, e consequentemente, 
sua autoestima:

•Aprofunde o autoconhecimento: co-
nhecer suas potencialidades e fragilida-
des é imprescindível para desenvolver a 
autoestima. Se você não souber do que 
tem medo e quais as armas internas que 
você tem para utilizar a seu favor, difi -
cilmente conseguirá sair do ciclo-vicioso 
da insegurança e auto-sabotagem. Esse é 
um caminho interno, é algo que só você 
pode fazer por você. A psicoterapia é in-
dicada porque o ajuda a enxergar pontos 
que você não consegue ver no momento, 
além de abrir para novas possibilidades.

•Valorize seus pontos fortes: pessoas 
com baixa autoestima costumam enxer-
gar apenas suas fragilidades, o que só 
alimenta o ciclo da baixa autoestima. 
Reconhecer o que você tem e faz de bom 
é imprescindível para aumentar o amor 
próprio, o auto-respeito e a autoconfi an-

ça.
•Exercite a gratidão: gratidão é base 

do sentimento de felicidade. Quem não 
consegue ser grato, jamais conseguirá 
ser feliz. Pessoas com baixa autocon-
fi ança costumam se queixar do que não 
possuem, mas não reconhecem e não 
agradecem pelo que são e pelo que têm. 
Um exercício simples e prático para de-
senvolver esse precioso sentimento é 
listar em um papel pelo menos 10 pontos 
positivos de si mesmo, podem ser habili-
dades, qualidades, etc. Se quiser, também 
pode incluir na lista coisas/objetos que 
você possui e gosta (ex.: casa, carro, li-
vros, etc). Todos os dias de manhã, você 
deve pegar sua lista e item por item, visu-
alizá-lo e agradecer com todo o coração, 
o fato de você ter tal habilidade ou objeto 
que te faz feliz.

•Cuide do visual: a autoconfi ança 
começa na imagem. Sinta-se seguro no 
visual. Arrume o cabelo, trabalhe uma 
maquiagem leve, vista-se adequadamen-

te. Comece a gostar da imagem que você 
vê no espelho.

• Execute pequenas metas: não 
dá para confi ar em quem diz uma coisa 
e faz outra. Você também se enquadra 
nessa afi rmação. Procure estabelecer 
pequenas metas, simples e práticas e 
execute-as. Não deixe para depois. Vença 
sua preguiça e medo todos os dias. Por 
exemplo, você pode estipular que lavará a 
louça de casa assim que terminar o jantar. 
Não deixará para depois. Ou, no trabalho, 
você poderá desafi ar-se a ser mais parti-
cipativo nas reuniões. Se você se vencer 
todos os dias, nada irá te vencer. A coe-
rência entre o que você diz e faz, ajuda a 
aumentar a confi ança em si mesmo.

• Exercite a iniciativa: aprovei-
te oportunidades para exercitar a iniciati-
va no trabalho. Ofereça ajuda, pergunte, 
interesse-se em aprender mais. Você se 
surpreenderá em como rapidamente per-
derá a timidez diante das coisas que é ca-
paz de realizar. Boa  sorte  para  você!

A sociedade brasileira vive um perí-
odo muito grave, pois se acumulam três 
crises : na Economia, nos Problemas So-
ciais e na Política. A gravidade da crise se 
agudiza por não existir ainda uma força 
aglutinadora que apresente uma saída em 
benefício das maiorias.

Do lado da classe dominante, dos ca-

REFLEXÃO - AS  DIFERENTES  SAÍDAS
pitalistas, há basicamente duas propostas: 
defendem, em seus meios de comuni-
cação, realinhamento da Economia aos 
Estados Unidos; estado mínimo, com re-
dução de gastos sociais e investimentos 
públicos, e diminuição do custo da mão 
de obra reduzindo os direitos trabalhistas.

Os setores mais reacionários da 
pequena burguesia, a classe média, 
que foi para a Rua em Março, defende 
como saída a derrubada da Presidenta 
Dilma. E isto apenas criaria um pro-
blema a mais.

O governo da Presidenta Dilma, 
por sua parte, esqueceu o programa da 
campanha, montou um Ministério Con-
servador, que representa interesses cor-
porativistas de uma falsa base de apoio 
partidário. Até agora não apresentou ne-
nhuma proposta de programa para saída 
das três crises. Reduziu o debate a um 
problema de défi cit do orçamento públi-
co. Ou seja, está errando até no diagnós-
tico e por isso não conseguirá encontrar 
as soluções para a verdadeira natureza 
da crise.        

Já entre os movimentos populares, 
sindicais e da esquerda social se multipli-
cam as propostas. Uma delas se reúne em 
torno do chamado Grupo Brasil, que se 
propõe a ser um Grupo de Debate Político 
das forças populares que represente uma 
saída para as crises. Temos acordado em 
torno de uma plataforma política, urgente 
e necessária, que poderia recolocar o Bra-
sil num novo rumo:

a. Defesa dos direitos dos trabalhado-
res: mudar as medidas de “ajuste fi scal’ 
que retirem direitos e impeçam um desen-
volvimento com distribuição de renda.

b. Defesa dos direitos sociais. Lutar 
contra a diminuição da maioridade penal, 
o extermínio da juventude das periferias 
e pela ampliação dos direitos, que estão 
em perigo pela campanha dos meios de 
comunicação burguesa e por iniciativas 
conservadoras no Congresso.

c. Defesa da democracia. Não aceitar 
nenhuma tentativa de golpe. E promover  
reformas profundas, como reforma polí-
tica, do Poder Judiciário e dos meios de 
comunicação, como instrumentos da de-

mocracia.
d. Defesa da soberania. O povo é o 

verdadeiro dono do petróleo do pré-sal e 
das riquezas naturais. Devemos impedir 
a ofensiva que visa entregar nosso petró-
leo e outros recursos às transnacionais. E 
lutar contra a transferência de bilhões de 
dólares ao exterior, de forma legal ou ile-
gal (vide caso do HSBC).

 a. Lutar por reformas estruturais e po-
pulares. Há diversas propostas já consoli-
dadas em torno da necessidade de refor-
ma política, da reforma urbana, agrária, 
tributária, educacional, etc.

 b. Defesa dos processos de integração 
latino-americano, como Unasul, Celac, 
Mercosul e Integração Popular, que estão 
sendo atacados pelas forças do capital in-
ternacional.

Esperamos suscitar o debate e pro-
mover uma grande mobilização nacional 
para sair da crise. Enquanto não conse-
guirmos essa unidade, o País continuará 
se arrastando em meio a dúvidas e confu-
sões de todo tipo. 

Refl exão sobre texto do Coordenador 
do MST  e da Via Campesina Brasil –

 João Pedro Stedile  

As vidas caminham  perdidas no tem-
po, na esperança  de um mundo melhor. 
Tudo depende de nós, dentro do livre ar-
bítrio, tomamos nossas atitudes para se-
guirmos um  caminho a  curto ou a  prazo.                

A necessidade nos obriga a estudar-
mos e adquirirmos uma cultura  avançada 
e evoluída, se quisermos  crescer espiri-
tualmente.         

Somos eternos  viajantes  que percor-
remos os planetas de acordo com a evo-
lução. Somos trabalhadores  em busca de 
trabalho, dentro da livre escolha de cada 
um.       

A CADA UM SERÁ DADO SE-
GUNDO SUAS OBRAS             

Os tempos levam  os trabalhos à cus-
ta de  um esforço, com muita dedicação, 
acobertado  pelas lições em busca de 
evolução.  Tudo progride, onde os so-
nhos são realizados. As vidas seguem 
caminhos repletos de esperanças, mo-
vidos pela fé e a caridade. Os trabalha-

OS CAMINHOS SE CRUZAM  E DAÍ  NASCE O MELHOR
dores  são chamados, mas poucos são os 
escolhidos.  A esperança nasce para nós  
encontrarmos a felicidade. A caminhada 
é longa para encontrarmos a verdade re-
pleta de lições da BOA NOVA, com en-
sinamentos voltados para a reencarnação,  
a vida do espírito no além túmulo.                  

VIVEREMOS ETERNAMENTE  
EM ESPÍRITO              

As vidas dos encarnados passam por 
sonhos e realidades. Tudo muda com as 
caminhadas pelos séculos vividos, em 
busca de crescimento.    

UM DIA SEREMOS FELIZES            
A felicidade se constrói, se conquista.  

Passamos por muitas encarnações,  por 
provas e expiações de planetas, de várias 
evoluções, encarnando e desencarnando, 
por planos diferentes, material e espiritu-
al, no corpo e no períspirito.                   

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS 
PROGRESSIVA  

A EVOLUÇÃO é um crescimen-
to espiritual que se consegue após um 
aperfeiçoamento, dentro da reforma ín-
tima,  adquirindo uma bagagem cultural 
através das reencarnações, acumulando 
créditos  e  passando de um grau para 
outro, dentro da hierarquia de valores.    

NA VIDA TUDO PASSA, ONDE O 
ESPÍRITO É ETERNO            

Caminhamos em busca da felicida-
de, sonhamos com os olhos do coração,  
passamos pelas lembranças da saudade, 
acordamos com os pensamentos voltados  
para a alegria de sentir e poder imaginar, 
que tudo está presente e nada no passa-
do, mas muito no futuro, eterno das vidas 
sucessivas.             

A REENCARNAÇÃO É UMA LEI 
VINDA DE DEUS. UMA FORÇA.         

E conhecereis a verdade e a verdade 
vós libertará (João 8.32). Isso saiu da pró-
pria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. 
Jesus falou isso para que todos que dese-

LIBERDADE
jam ser libertos; primeiro devem conhe-
cer a verdade, porque só a verdade pode 
libertar, não existe outro meio para uma 
pessoa ser liberta. Não adianta fi car ten-
tando outros caminhos, que não vão le-
var a nenhum lugar. Porque só Jesus tem 
a palavra da verdade. Ele sabe todas as 
coisas e supre cada uma das nossas neces-
sidades. O que realmente nós precisamos 
é nos entregar de corpo, alma e espírito 
nos braços do Pai Celestial e deixar que 
Ele nos leve na palma da sua mão, para 
um lugar seguro, onde nunca vamos pa-
decer ou sofrer. Porque Jesus está abrindo 
a porta e nos convidando para fazer parte 
da Família Real, onde podemos conhecer 
mais o Pai e ter comunhão com Ele, assim 
como um pai natural tem com o seu fi lho. 
Não fi que aí pensando que é impossível 
ter um relacionamento íntimo com Deus 
Pai, porque ele mesmo está fazendo este 
convite, para que todo aquele que crê no 
seu fi lho Jesus Cristo, passa a ser fi lho de 

Deus, porque só o fi lho tem direito à he-
rança do Pai. Quando Jesus esteve fi sica-
mente aqui na terra, Ele tentou de todas as 
maneiras do possível ao impossível, para 
apresentar o Pai Celestial e mostrar que o 
Pai é amor. Muitos O desprezaram por-
que Ele comia e bebia com os pecadores. 
Eles achavam que Jesus era um grande 
impostor, mas não o fi lho de Deus. Um 
dos Fariseus pediu a Jesus que fosse jan-
tar em sua casa, e Jesus aceitou o convite. 
Quando eles se acomodaram para comer, 
uma mulher, prostituta, soube que Jesus 
estava lá e trouxe um delicado frasco de 
alabastro com um perfume caro. Ela se 
ajoelhou atrás de Jesus, a seus pés, cho-
rando, até que os pés Dele fi caram molha-
dos com as lágrimas dela. Depois ela os 
enxugou com os cabelos, e os beijou, der-
ramando o perfume sobre eles. Quando o 
dono da casa, que era fariseu, viu o que 
estava acontecendo e quem era a mulher, 
disse consigo mesmo: “Isso prova que 
Jesus não é um profeta, porque se fosse 
Ele saberia quem está tocando Nele e que 
espécie de mulher ela é: uma pecadora 

(Lucas 7: 36aos 39). Essa mulher estava 
arrependida de todos os seus pecados que 
ela havia cometido. Jesus viu o coração 
dela como estava disposta a conhecer a 
verdade e naquele momento ela foi liber-
ta e teve uma nova vida. O fariseu, por 
outro lado, nem se importou em mandar 
lavar os pés do Senhor (que era um cos-
tume naquela época). Ele estava com 
Jesus, mas não o amou ao ponto de que-
rer conhecer a verdade. Muitos vivem 
como um fariseu, sempre julgando e 
condenando, ao invés de estender a mão 
e ajudar ao próximo, conhecer a verda-
de e a ser liberto, independentemente da 
religião que essa pessoa pratica. Vamos 
ser humildes e seguir os passos de Jesus. 
Só Ele tem a verdade para transformar 
e levantar os caídos. Conheça a verda-
de através da Palavra de 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. face-
book catedral_dopovodedeus@hotmail.
com

O demônio pode nos nos dar “presentes”

Pai e mãe que amam têm rédeas e não 
dão tudo que os fi lhos querem. Assim é o 
Senhor, porque nos ama precisa por réde-
as, limites, Ele sabe o que é bom e o que é 
mau. E por nos amar, proíbe certas coisas 
e não nos dá qualquer coisa, até mesmo 
aquelas que achamos boas, como, por 
exemplo, um curso na faculdade, um em-
prego, pois Deus sabe se isso nos levará à 
salvação ou à perdição. E, muitas vezes, 
Ele não dá não o que desejamos, porque 
é mau, mas porque Ele sabe muito bem o 

resultado disso. Você achava que era uma 
boa coisa, mas o Senhor sabe que não o é, 
por isso não lhe dá.

Então se você vai a algum pai de santo 
ou cigano para conseguir o que você quer, 
como o namoro, o emprego e você faz os 
trabalhos que eles mandam fazer, e são 
verdadeiros sacrifícios, normalmente uti-
lizam pólvora, bebidas, degolação de ga-
linha, coisas esquisitas, que até parecem 
nada. E esses sacrifícios são para os de-
mônios. Certos absurdos, mas as pessoas 
fazem, porque querem aquilo, e o prínci-
pe deste mundo dá o que elas pedem, não 
porque é o “todo-poderoso”, mas porque 
é o príncipe deste mundo e abre muitas 
portas, lhes dá o curso, o casamento que 
não estavam conseguindo… Ele faz por-
que gosta de fazer a caricatura de Jesus 
e, muitas vezes, a pessoa é curada, mas 
não por Deus, mas sim, pelo demônio. E 
São Paulo grita: “Não quero que tenhais 
comunhão com o demônio”!

Você faz aquilo que eles mandam, 
consegue o que queria e daí para frente 
você fez uma aliança com o demônio; e 
se você não leva isso muito a sério, ele 
leva. Você faz um pacto com ele, você 
tem uma dívida agora com ele. E se você 
não faz o que ele quer, ele o persegue e 
lhe tira tudo e dá doenças piores que você 
tinha anteriormente.

Seu irmão,

Não há como negar que o setor sucro-
energético vive uma das piores crises da 
sua história. O responsável por essa situ-
ação que abalou toda a cadeia produtiva 
do açúcar e do etanol é o governo federal, 
que após adotar uma política irresponsá-
vel de controle do preço dos combustíveis 
para segurar a infl ação, comprometeu o 
caixa da Petrobras sacrifi cando o etanol, 
agora reluta em adotar medidas efi cazes 
para reativar e incentivar o setor, que 
apresenta um diferencial competitivo do 
Brasil na produção de um combustível 
renovável.

Estamos presenciando um “desgo-
verno”. Ninguém sabe ao certo qual será 
a proposta para curto e médio prazo. O 
próprio ministro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga admite que devemos 
nos preparar para uma crise em 2025, 
quando o Brasil precisará importar mais 
de 20 bilhões de litros de gasolina para 
abastecer o mercado interno. Claro que 
foi contestado por membros do governo 
e depois recuou. Isso mostra incoerência, 

O resgaste do setor sucroalcooleiro
ausência de prioridades e que as medidas 
são pontuais.

O Governador Geraldo Alckmin, por 
meio da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, está empenhado na recupera-
ção e fortalecimento do setor sucroener-
gético, manteve o menor o percentual de 
ICMS sobre a venda do etanol hidratado 
que é 12%, deu isenção fi scal para o re-
trofi t de caldeiras e turbinas para incen-
tivar a cogeração, simplifi cou a cadeia 
tributária e desenvolve pesquisas para 
melhoria dos cultivares e da produtivida-
de agrícola da cana-de-açúcar.

Participamos da Fenasucro & Agro-
cana 2015 – 23ª Feira Internacional de 
Tecnologia Sucroenergética,  realizada 
em Sertãozinho entre os dias 25 e 28 
de agosto, para apoiar os produtores de 
equipamentos, incentivar inovações no 
desenvolvimento de pesquisas e apresen-
tar soluções de aumento de produtivida-
de, como as Mudas Pré-Brotadas (MPB), 
desenvolvidas pelo Centro Avançado de 
Pesquisa Tecnologia do Agronegócio da 
Cana, do Instituto Agronômico (IAC), da 
Secretaria.

Esse método de plantio de cana-de-
açúcar, feita com mudas de alta qualida-
de, livres de doenças e pragas, garante 
taxa de multiplicação muito maior do que 
através do plantio tradicional e melhora a 
qualidade do produto e aumenta a produ-
tividade nas lavouras em até 20%.

Enquanto o produtor utiliza de 18 a 20 
toneladas de cana para o plantio por hec-
tare no método tradicional, o plantio por 
MPB demanda dez vezes menos matéria-
prima.

Para fomentar esse modelo de plan-
tio sustentável, incorporamos a MPB na 

linha de fi nanciamento do Fundo de Ex-
pansão do Agronegócio Paulista (Feap), 
pelo qual o produtor poderá obter fi nan-
ciamento em até R$ 200 mil, com o prazo 
de seis anos, incluindo a carência de até 
dois anos. A taxa de juros de 3% ao ano, 
com bônus de adimplência de 25%.

Esse é o primeiro passo, mas a sobre-
vivência do setor sucroenergético está 
relacionada a capacidade das indústrias 
de aproveitar os resíduos da cana, prin-
cipalmente do bagaço e da palha para a 
produção do etanol de segunda geração. 
Aliada a essa possibilidade de retomada 
da biodigestão, está o aproveitamento de 
outros resíduos orgânicos para a produ-
ção de biogás e biometano, para substituir 
o combustível fóssil utilizado nas máqui-
nas de transporte das colheitas.

Da mesma forma, expandir a cogera-
ção de energia é importante para fortale-
cer o setor. Esta geração hoje ultrapassa 
9,3 GW por ano. Em 2014, o setor liberou 
14,31 mil MWh de energia excedente. 
Isso representa 3,18 GW médios de capa-
cidade destinado à geração de exceden-
tes, considerando as 4,5 mil horas médias 
de operação na safra. Com o volume atual 
de cana processada, a capacidade de gera-
ção de energia pode chegar a 22 GW de 
potência instalada.

No plano nacional defendemos ainda 
o aumento da Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico (Cide) que 
incide sobre a comercialização de gasoli-
na e outros derivados de petróleo e o gás 
liquefeito de petróleo (GLP), o que forta-
lecerá o diferencial do etanol em relação 
a gasolina.

Importantes passos foram, a inclusão 
no novo programa de efi ciência energéti-

ca (Inovar Auto) dos motores movidos a 
etanol; o incentivo à produção de energia 
elétrica pela biomassa da cana; a desone-
ração do PIS/Cofi ns para os produtores 
de cana e a imediata implementação do 
aumento da mistura do etanol anidro na 
gasolina de 25% para 27,5%. Mas há 
estudos que apontam que essa mistu-
ra poderia chegar até 30%, mantendo a 
qualidade de funcionamento dos motores 
bicombustíveis.

É indispensável que o Governo Fede-
ral diga de forma clara qual será a partici-
pação da bioeletricidade, energia oriunda 
da biomassa na matriz energética, assim 
deve programar leilões vocacionados 
para esta contratação e garantir regras de 
conexão.

Enfi m, há caminhos, há propostas e 
objetivos. A irresponsabilidade do gover-
no federal com seus improvisos precisa 
urgentemente ceder lugar a medidas mais 
estruturadas e planejadas para ajudar o 
país vencer a estagnação econômica em 
que mergulhou.

 Em um mundo no qual há uma luta 
hercúlea contra a emissão de gases que 
provocam o efeito estufa, que interfi ram 
nas mudanças climáticas, entre outras 
coisas, e no qual a busca por novos parâ-
metros para uma economia de baixo car-
bono ganha maior notoriedade, o etanol é 
o grande diferencial do Brasil, pois pre-
serva o nosso meio ambiente, garantindo 
mais oportunidades para que São Paulo e 
o Brasil permaneçam na vanguarda desse 
combustível renovável.

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

P/ Anderson Luiz Renzi
 Acredite, mas nada de tomadas. Em 

um futuro próximo, talvez você venha a 
recorrer a um vaso de plantas para car-
regar a bateria de seu smartphone ou seu 
tablet.

Chamado “E-Kaia”, um dispositivo 
criado por três jovens engenheiras do 
Chile, só precisa de uma planta bem cui-
dada para obter energia sufi ciente para 
recarregar baterias, e vem sendo consi-
derado uma alternativa sustentável aos 

P/ Anderson Luiz Renzi

Parece mentira mas não é. Chilenas desenvolvem
dispositivo que usa planta para carregar celular

usuários de smartphones e tablets. 
Por mais estranho e impossível que 

pareça, na prática, é preciso “ligar” o 
dispositivo enterrando-o em um vaso ou 
canteiro.

Como o E-Kaia ainda está em proces-
so de registro de patente, suas criadoras 
não revelam muitos detalhes de seu fun-
cionamento.

O mecanismo funciona como um cir-
cuito que gera 5 volts e 600 miliamperes 
e se conecta ao celular ou o tablet por 
meio de um cabo USB.

Durante o processo de fotossíntese, a 
planta produz matéria orgânica que trans-
forma energia da luz em energia química. 
Ao redor das raízes, os micro-organismos 
se encarregam de processar essa energia que 
a planta utiliza para crescer e também para 
gerar elétrons como produtos secundários.

O dispositivo captura os elétrons que 
a planta não precisa – e por isso ela não é 
afetada – para gerar a energia que o equi-
pamento precisa.

Isso permite que em uma hora e meio 
seja possível dar uma carga completa em 
um celular ou um tablet.

Uma das Criadoras do E-Kaia Eve-
lyn Aravena, afi rmou à imprensa “a ideia 
agora é deixar o dispositivo mais bonito, 
para torná-lo mais comerciável e também 
para que seja portátil e resistente”.

Cooperativa de Credito Credicitrus faz saber que, na qualidade de Credora Fiduciária, promoverá a venda, 

do imóvel adiante descrito, no local supramencionado, nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º Leilão a ser realizado 

em 15/09//15 ás 14 hs, na Al. Lorena, 800 - 2º andar São Paulo/SP, e, se necessário, 2º Leilão a ser realizado em 

18/09/15 ás 14 hs, no mesmo endereço. IMÓVEL: Um prédio residencial localizado na Rua Joaquim Gonçalves 

Gonzaga nº 252 com seu respectivo terreno constituído do Lote nº 10 com 220,00m² na cidade de Taiaçu na comarca 

de Jaboticabal em São Paulo. Matricula nº 15.540 do Registro de Imóveis de Jaboticabal- SP.. Valor: R$ 
150.000,00. Se necessário a realização do 2° Leilão, o valor do imóvel será de R$ 47.311,58. IMÓVEL 
OCUPADO. Imissão na posse por conta do arrematante. Forma do Lanço: Pela internet ou fisicamente, no 

endereço declinado acima, em igualdade de condições. O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetuado 

até 01 dia útil após o leilão. Mais informações: Tel.: (11) 4950-9400 e Fax: (11) 2163-7801. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. 

Leiloeiro Oficial – Paulo Francisco Casale Lauro – JUCESP 842..

SUPERBID.NET - (11) 4950-9400
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SÃO PAULO É O CLUBE QUE MAIS PERDEU 
JOGADORES NA JANELA DE TRANSFERÊNCIAS
Sete jogadores deixaram o Tricolor, enquanto Inter negociou seis nomes ao exterior. 

Dupla Fla-Flu fi ca sem cinco peças cada. Prazo para negociações terminou na terça

São Paulo FC em pé (da esquerda para a direita): o goleiro Rogério Ceni, Souza, Lucão, Rafael 
Toloi, Denilson e Paulo Henrique Lima, o Ganso. Agachados: Alexandre Pato, o argentino Centurión, 
Wesley, Reinaldo e Bruno.

Neymar e Messi valem mais do que 
oito seleções da Copa América

Principais destaques do Barcelona 
campeão da Liga dos Campeões, Neymar 
e Messi serão também as duas maiores 
estrelas da Copa América do Chile. Os 
dois jogadores mais caros do torneio, 
entre os 276 convocados, valem juntos 
176 milhões de euros (ou quase 620 mi-
lhões de reais), de acordo com o site ale-
mão transfermarkt, especializado em em 
transferências e valores dos passes dos 
jogadores de futebol do mundo todo.

O argentino Messi, avaliado em 105,6 
milhões de euros, é o jogador mais valio-
so do torneio. O brasileiro Neymar é o 
segundo, com o valor estipulado em 70,4 
milhões de euros. O valor dos dois cra-
ques (176 milhões de euros), é maior do 
que oito seleções inteiras da competição 
(Uruguai, Equador, Peru, México, Vene-
zuela, Paraguai, Jamaica e Bolívia). Só 
Messi vale mais do que todos os jogado-
res de Bolívia, Jamaica, Paraguai e Vene-
zuela juntos. O campeão Uruguai, desfal-
cado de Luis Suárez, suspenso pela Fifa 
ainda por conta da mordida em Chiellini 
na Copa do Mundo, vale menos do que os 

dois atacantes do Barça.
A Argentina, que tem ainda jogadores 

bem avaliados, como Di María, Agüero, 
Higuaín e Tevez, vem com o elenco mais 
caro dessa Copa América (496,2 milhões 
de euros), seguido pelo Brasil (434 mi-
lhões de euros). Juntas, essas duas sele-
ções valem mais do que a soma dos elen-
cos de todas as outras dez participantes 
(930,2 milhões de euros contra 852 mi-
lhões de euros das demais).

As seleções mais valiosas da Copa 
América 2015 (em milhões de euros)

1º – Argentina – 496,2
2º – Brasil – 434
3º – Colômbia – 261,4
4º – Chile – 178,1
5º – Uruguai – 170,8
6º – Equador – 52,9
7º – Peru – 48,4
8º – México – 47,2
9º – Venezuela – 38,8
10º – Paraguai – 33
11º – Jamaica – 13,8
12º – Bolívia – 7,6
Os jogadores mais valiosos da Copa 

América 2015 (em milhões de euros)
1º – Messi-ARG (105,6)
2º – Neymar-BRA (70,4)
3º – Di María-ARG (57,2)
4º – James Rodríguez-COL (52,8)
5º – Agüero-ARG (44)
Edinson Cavani-URU (44)
7º – Falcao García-COL (39,6)
Alexis Sánchez-CHI (39,6)
9º – Arturo Vidal-CHI (36,9)
10º – Higuaín-ARG (35,2)
11º – Thiago Silva-BRA (30,8)
12º – Jackson Martínez-COL (28,2)
Juan Cuadrado-COL (28,2)
14º – David Luiz-BRA (26,4)
Willian-BRA (26,4)
Godín-URU (26,4)
17º – Fernandinho-BRA (24,6)
18º – Philippe Coutinho-BRA (22)
Roberto Firmino-BRA (22)
Marquinhos-BRA (22)
21º – Tevez-ARG (20,2)
22º – Miranda-BRA (19,4)
Erik Lamela-ARG (19,4)
24º – Garay-ARG (17,6)
Javier Pastore-ARG (17,6)

A janela de transferências para o 
futebol internacional fechou em vários 
países europeus na última segunda-fei-
ra. Na Inglaterra e na Ucrânia, ela ter-
minou na terça-feira. Durante o período 
de negociações, o São Paulo foi o clube 
brasileiro da Série A que mais perdeu 
jogadores para o exterior: foram sete 
no total. Na sequência aparece o Inter-
nacional, com seis nomes negociados, 
seguido pela dupla Fla-Flu, que fi cou 
sem cinco peças cada. Avaí, Figueiren-
se, Joinville e Sport são os únicos da 
Primeira Divisão que não negociaram 
atletas na janela (confi ra abaixo todas 
as vendas e empréstimos do mercado).

O Tricolor Paulista deixou de con-
tar com Paulo Miranda (RB Salzburg, 
da Áustria), Denilson (Al Wahda, dos 
Emirados Árabes), Souza (Fenerbahçe, 
da Turquia), Jonathan Cafu (Ludogo-
rets, da Bulgária), Boschilia (Monaco, 
da França) e Rafael Toloi (Atalanta, da 
Itália), além do zagueiro Doria, que re-
tornou ao Olympique de Marseille e foi 
novamente emprestado pelo time fran-
cês, agora para o Granada, da Espanha. 
Situação semelhante à do volante Felli-
pe Bastos, que estava no Grêmio, mas 
pertencia ao Vasco e foi negociado em 
defi nitivo pelo Gigante da Colina com 
o Al Ain, dos Emirados Árabes. O São 
Paulo poderia ter perdido também Ale-
xandre Pato. O atacante estaria sendo 
negociado pelo Corinthians, dono dos 
seus direitos federativos, com o Totte-
nham, da Inglaterra, mas disse que fi ca 
no Tricolor. 

O Inter, por sua vez, perdeu Arán-
guiz (Bayer Leverkusen, da Alema-
nha), Nilmar (Al Nasr, dos Emirados 
Árabes), Allan Souza (Liverpool, da 
Inglaterra), Cláudio Winck (empres-
tado ao Verona, da Itália), Maurides e 
Leandro (emprestados ao Arouca, de 
Portugal).

Com a chegada de reforços, como 
Sheik e Guerrero, o Rubro-Negro ca-
rioca negociou cinco atletas: Arthur 
Maia (Kawasaki Frontale, do Japão), 

Eduardo da Silva (Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia), Mugni (Newell’s Old 
Boys, da Argentina), Victor Cáceres 
(Al Rayyan, do Catar) e Anderson Pico 
(emprestado ao Dnipro, da Ucrânia). O 
Tricolor carioca teve o mesmo número 
de baixas: Bryan Oliveira (LA Galaxy, 
dos Estados Unidos), Kenedy (Chelsea, 
da Inglaterra), Gerson (Roma, da Itá-
lia), Wagner (Tianjin Teda, da China) e 
Ronan (Porto, de Portugal).

No período da janela, Lucas Lima, 
do Santos, recebeu sondagem do Lyon, 
da França, mas segue no Peixe. Alvo 
do Porto desde o ano passado, o joga-
dor foi recentemente convocado para 
a seleção brasileira para os amistosos 
contra Costa Rica, dia 5 de setembro, e 
Estados Unidos, dia 8. 

Confi ra os jogadores que deixaram 
os clubes da Série A na janela de trans-
ferências.

ATLÉTICO-MG - 3: Jô (Al-Shabab, 
dos Emirados Árabes), Maicosuel (Al 
Sharjah, dos Emirados Árabes) e Gui-
lherme (Antalyaspor, da Turquia).

ATLÉTICO-PR - 2: Ederson 
(Kashiwa Reysol, do Japão, na imagem 
acima) e Natanael (Ludogorets-BUL).

AVAÍ - 0: Nenhum jogador saiu na 
janela.

CHAPECOENSE - 2: Edmilson 
(Cerezo Osaka, do Japão) e Abuda (Ga-
ziantepspor, da Turquia).

CORINTHIANS - 1: Mendoza 
(Chennaiyin, da Índia)

CORITIBA - 1: Giva (Unió Esporti-
va Llagostera, da Espanha).

CRUZEIRO - 1: Henrique Dourado 
(Vitória de Guimarães, de Portugal).

FIGUEIRENSE - 0: Nenhum joga-
dor saiu na janela.

FLAMENGO - 5: Arthur Maia (Ka-
wasaki Frontale, do Japão), Eduardo da 
Silva (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia), 
Mugni (Newell’s Old Boys, da Argen-
tina), Victor Cáceres (Al Rayyan, do 
Catar) e Anderson Pico* (emprestado 
ao Dnipro, da Ucrânia).

FLUMINENSE - 5: Bryan Olivei-

ra (LA Galaxy, dos Estados Unidos), 
Kenedy (Chelsea, da Inglaterra), Ger-
son (Roma, da Itália), Wagner (Tianjin 
Teda, da China) e Ronan (Porto, de Por-
tugal). Gerson já está acertado para sair 
do país, mas segue no futebol brasileiro 
até o fi m do ano.

GOIÁS - 1: Erik (Fenerbahce, da 
Turquia). Atacante já está acertado para 
sair do país, mas segue no futebol bra-
sileiro até o fi m do ano.

GRÊMIO - 2: Rhodolfo (Besiktas) 
e Fellipe Bastos (Al Ain, dos Emirados 
Árabes).

NTERNACIONAL - 6: Aránguiz 
(Bayer Leverkusen, da Alemanha), Nil-
mar (Al Nasr, dos Emirados Árabes), 
Allan Souza (Liverpool, da Inglaterra), 
Cláudio Winck* (emprestado ao Vero-
na, da Itália), Maurides* e Leandro* 
(emprestados ao Arouca, de Portugal).

JOINVILLE - 0: Nenhum jogador 
saiu na janela.

PALMEIRAS - 2: Valdívia (Al 
Wahda, dos Emirados Árabes) e Lean-
dro Pereira (Club Brugge, da Bélgica).

PONTE PRETA - 2: Pablo (Borde-
aux, da França) e Renato Cajá (Sharjah 
FC, dos Emirados Árabes).

SANTOS - 2: Cicinho (Ludogorets, 
da Bulgária) e Emerson* (Roma, da 
Itália).

SÃO PAULO - 7: Paulo Miranda 
(RB Salzburg, da Áustria), Denilson 
(Al Wahda, dos Emirados Árabes), 
Souza (Fenerbahçe, da Turquia), Jona-
than Cafu (Ludogorets, da Bulgária), 
Boschilia (Monaco, da França), Rafael 
Toloi (Atalanta, da Itália) e Doria (Gra-
nada, da Espanha).

SPORT - 0: Nenhum jogador saiu 
na janela.

VASCO - 3: Gilberto (Chicago Fire, 
dos Estados Unidos), Yago (Minnesota, 
dos Estados Unidos) e Montoya (Vitó-
ria de Guimarães, de Portugal).

Fonte: http://globoesporte.globo.
com/futebol/noticia/2015/09/sao-pau-
lo-e-o-clube-que-mais-perdeu-jogado-
res-na-janela-de-transferencias.html

O JOGO
Precisando se recuperar das duas 

derrotas seguidas, o Fluminense entrou 
no jogo tentando voltar ao G-4 em um 
confronto direto conta o líder Corin-
thians. Porém, jogando com travas de 
borracha na chuteira, os jogadores do 
Tricolor tiveram difi culdades em se 
manter em pé e aos 4 o Timão aprovei-
tou. Após Edson e Jean se atrapalharem, 
Jadson serviu Marciel, que limpou a jo-
gada e bateu com categoria para abrir o 
placar na Arena. 

O Flu tentou não se abater com o gol 
sofrido e aos 10 teve boa chance com 
Gerson. Gustavo Scarpa levantou boa 
bola para área buscando o camisa 30, 
que desviou de cabeça com perigo ao gol 
de Cássio. Porém, foi a única chance do 
Tricolor no primeiro tempo. A partir daí, 
só deu Corinthians. Aos 12, Marciel teve 
mais uma boa chance, mas parou em Ca-
valieri que começou a aparecer e fazer o 
seu nome na partida.

O goleiro ainda voltou para salvar o 
Flu aos 27 e aos 35 em duas ótimas opor-
tunidades desperdiçadas por Malcom. 

Fluminense tem gol mal anulado e perde para 
o Corinthians por 2 a 0 fora de casa

Tricolor chega à sétima derrota nos últimos nove jogos no 

Brasileirão e vai passar mais uma rodada fora do G-4

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Renato, Henrique, Antônio Carlos e Gustavo Scarpa; Edson, 
Jean, Cícero (Vinícius, aos 29’ do 2ºT) e Gerson (Osvaldo, aos 21’ do 2ºT); Marcos Junior e Wellington 
Paulista (Michael, aos 12’ do 2ºT). Técnico: Enderson Moreira.

Dois minutos depois, Danilo também 
teve uma chance clara, mas colocou para 
fora. Para se consagrar de vez, o camisa 
12 Tricolor voltou a intervir aos 40 e sal-
vou outra oportunidade clara de Malcom. 

Após ser dominado no primeiro tem-
po, o Fluminense tentou melhorar sua 
situação na segunda etapa e aos 10 te-
ria conseguido se o bandeira não tivesse 
errado muito feio. Após cobrança de es-
canteio de Scarpa, Edson desviou e Cí-
cero apareceu livre dentro da área para 
dominar e mandar para o gol. Porém, o 
auxiliar invalidou o gol por impedimen-
to inexistente, já que o meia do Flu está 
pelo menos dois metros em posição le-
gal.

Depois do gol anulado, o jogo fi cou 
franco com chances de lado a lado, mas 
sempre com as oportunidades sendo des-
perdiçadas na cara do gol. Porém aos 25, 
Jadson em cobrança de falta primorosa 
achou Ralf livre na área para apenas es-
corar e ampliar o placar na Arena. Com 
a vantagem consolidada, o Timão apenas 
adminstrou sua vantagem. Aos 44, o Tri-
color ainda teve uma última chance de 

diminuir, mas Cássio evitou a fi nalização 
de Marcos Junior e garantiu mais uma vi-
tória do líder.

FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 2x0 FLUMINENSE
Estádio: Arena Corinthians (SP) 
Público e Renda: Pagantes 29.328/R$ 

1.553.141,50 
Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC) 
Gols: Marciel (Corinthians, aos 4’ do 

1ºT), Ralf (Corinthians, aos 25 do 2ºT) 
Cartões Amarelos: Renato, Antônio 

Carlos e Marcos Junior (Fluminense) 
Cartões Vermelhos: - 
CORINTHIANS: Cássio, Fagner, 

Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; 
Ralf, Marciel, Jadon (Rildo, aos 28’ do 
2ºT) e Danilo; Malcom (Rodriguinho, aos 
42’ do 2ºT) e Vagner Love (Romero, aos 
31 ‘ do 2ºT). Técnico: Tite

FLUMINENSE: Diego Cavalieri, Re-
nato, Henrique, Antônio Carlos e Gusta-
vo Scarpa; Edson, Jean, Cícero (Vinícius, 
aos 29’ do 2ºT) e Gerson (Osvaldo, aos 
21’ do 2ºT); Marcos Junior e Wellington 
Paulista (Michael, aos 12’ do 2ºT). Técni-
co: Enderson Moreira.

Goiás 1 x 0 Palmeiras: Goiás sai da zona 
de rebaixamento e tira Verdão do G4

O Goiás venceu o Palmeiras por 1 a 0 
na noite de quarta-feira no estádio Serra 
Dourada. O resultado tirou a equipe goia-
na da zona de rebaixamento e derrubou 
o time paulista do quarto para o sexto 
lugar, superado pelo Atlético-PR e pelo 
São Paulo. O atacante Bruno Henrique 
marcou o único gol do jogo 

Muito equilibrado, o primeiro tempo 
acabou empatado sem gols, com as ten-
tativas ofensivas das duas equipes ter-
minando frustradas por fi nalizações para 

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel (Alan Patrick) 
e Zé Roberto (Leandro); Robinho, Valdivia e Kelvin; Leandro Pereira (Cristaldo)  Técnico: Oswaldo 
de Oliveira.

fora ou defesas dos goleiros Renan e Fer-
nando Prass.

Na segunda etapa, o Goiás voltou 
melhor e exigiu mais participações de 
Prass, até que aos 17 minutos fi nalmente 
conseguiu abrir o placar. Bruno Henrique 
recebeu lançamento de Davi na esquerda, 
fez bela jogada individual deixando João 
Pedro no chão e chutou sem chances de 
defesa para o goleiro palmeirense.

O técnico Marcelo Oliveira tentou 
mudar o cenário com as entradas de João 

Paulo, Rafael Marques e Alecsandro nos 
lugares de Egídio, Thiago Santos e Lucas 
Barrios respectivamente, mas o Goiás 
conseguiu administrar a vantagem até o 
fi nal da partida e garantir a vitória que ti-
rou o time da zona de rebaixamento.

GOIÁS: Renan; Everton, Felipe Ma-
cedo, Alex Alves e Rafael Forster; Pa-
trick, Rodrigo, Péricles (Wiliam Kozlo-
wski) e Arthur (Robert); Erik (Wesley) 
e Bruno Henrique  Técnico: Hélio dos 
Anjos.

Gols de Internacional 6 x 0 Vasco 
Colorado goleia e afunda ainda mais lanterna

O Internacional deu uma sonora 
goleada no Vasco por 6 a 0 na noite de 
quarta-feira no estádio Beira-Rio, em 
jogo válido pela 22ª rodada do Brasi-
leirão, e contribuiu com o afundamento 
cada vez maior do lanterna do campeo-
nato. O Vasco agora tem apenas 13 pon-
tos, muito distante dos outros elementos 
do Z-4, já que o 19º, Joinville, soma 20. 
Já o time gaúcho pulou para 31 pontos. 

Os gols foram marcados por Ernando, 
Nilton, Valdívia, Eduardo Sasha e Lisan-
dro López (dois) e serviram para curar o 
ânimo do torcedor colorado, que estava 
abalado após a derrota por 3 a 0 para o 
Avaí na rodada anterior. O resultado ne-
gativo na Ressacada havia interrompido 
uma sequência de três vitórias do time 
vermelho.

GOLS: Ernando, aos 10, e Eduardo 

Sasha, aos 39 minutos do primeiro tem-
po; Lisandro López, aos 8, Valdívia, aos 
12, Nilton, aos 17, e Lisandro López, aos 
45 minutos do segundo tempo.

INTERNACIONAL:Muriel; William, 
Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo 
Dourado, Nilton, Alex (Anderson) e Edu-
ardo Sasha; Valdívia (Rafael Moura) e 
Vitinho (Lisandro López) Técnico: Argel 
Fucks. 

VASCO: Jordi; Serginho (Bruno Ferreira), Rodrigo, Luan e Christianno; Guiñazú, Julio dos San-
tos, Rafael Silva (Lucas), Andrezinho (Riascos) e Jorge Henrique; Nenê  Técnico: Jorginho
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

ORAÇÃO AO 
DIVINO 

ESPÍRITO 
SANTO

A pessoa deverá fazer esta 
oração três dias seguidos, sem 
dizer o pedido. Dentro de três 
dias, terá alcançado a graça, 
por mais difícil que seja. Publi-
car assim que receber a graça. 

Oh! Divino Espírito Santo, 
Vós que me esclareceis em 
tudo, que iluminais todos 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 te-
nham feito. A Vós que estais 
comigo em todos os instantes 
de minha vida, eu quero humil-
demente agradecer por tudo o 
que sou, por tudo o que tenho, 
e confi rmar mais uma vez a in-
tenção de nunca me afastar de 
Vós, por maiores que sejam a 
ilusão ou a tentação material, 
com a esperança de um dia me-
recer 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 Unimed Jaboticabal e o Hospital e 
Maternidade Santa Isabel inauguraram no 
dia 3 de setembro, no hall do Jaboticabal 
Shopping, a exposição fotográfi ca Mães 
que Amamentam. O objetivo da mostra é 
sensibilizar futuras mamães e suas famí-
lias sobre a importância do ato de ama-
mentar para o desenvolvimento cognitivo 
e afetivo do bebê.

Além de imagens de mães que ama-
mentam, a exposição traz painéis infor-
mativos sobre o impacto positivo do alei-
tamento materno exclusivo para a saúde e 
nutrição das crianças.

Trata-se ainda de uma oportunidade 
para esclarecer muitos dos mitos que cer-
cam a amamentação, como a crença na 
existência do “leite fraco”, da queda dos 
seios como resultado da amamentação, 
e, ainda, da impossibilidade de mães que 
trabalham fora, amamentarem.

As imagens são da fotógrafa Mariana 
Rosa. Os textos foram produzidos pela 
Fábrica da Palavra, a partir da consulto-
ria dos especialistas da Unimed, Unicef 
e Ministério da Saúde. A iniciativa busca 
sensibilizar a sociedade e empresas so-

Unimed e Hospital e Maternidade Santa Isabel realizam 
exposição Mães que Amamentam no Jaboticabal Shopping

bre a importância da amamentação, pois 
a mulher que amamenta falta menos ao 
trabalho, uma vez que seu fi lho adoece 
menos. Além disso, o bebê continua rece-
bendo o leite materno, que possui anticor-
pos que previnem doenças.

Além desses benefícios, o aleitamento 
reduz os índices de obesidade infantil, de 
infecções digestivas e respiratórias e de 
alergias alimentares. Estudos mostram 
que o leite materno é capaz de reduzir em 
13% as mortes por causas evitáveis em 
crianças menores de 5 anos. A amamenta-
ção também ajuda o útero a recuperar seu 
tamanho normal, diminuindo o risco de 
hemorragia e de anemia. As chances de 
se adquirir diabetes ou desenvolver cân-
cer de mama e de ovário também dimi-
nuem signifi cativamente para mulheres 
que amamentam.

A recomendação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é que o aleita-
mento materno comece já na sala de parto 
e que seja exclusivo e em livre deman-
da (o bebê mama a quantidade que quer, 
quando quer) até o 6º mês e se estenda até 
2 anos ou mais.

Júlio Cézar Durigan
Com surpresa lemos no jornal Estado 

de São Paulo (5/8) que a Unicamp, ao 
congelar o salário de 912 professores da 
ativa e aposentados, em função do teto 
salarial estabelecido para o Estado de São 
Paulo, estaria reduzindo a sua folha de 
pagamento mensal em R$ 2 milhões. A 
matéria dava certa ênfase à economia que 
tal medida produziria dentro do contexto 
da crise econômica.

Esta medida poderia ser entendida 
como uma importante decisão de aus-
teridade administrativa se não fosse a 
profunda injustiça que ela carrega no seu 
bojo. Os prejudicados são professores 
universitários que, com muito trabalho e 
abnegação, galgaram na sua carreira os 
mais altos níveis. Defenderam quatro te-
ses (mestrado, doutorado, livre-docência 
e titular), orientaram dezenas de alunos 
na graduação e na pós-graduação e de-
senvolveram pesquisas importantes para 
o país. O reconhecimento a este trabalho 
honesto de uma vida é o corte dos salários 
no meio das suas existências, sem consi-
derar que possuem famílias e compro-
missos assumidos, tais como a compra da 
casa própria, o estudo dos fi lhos e o plano 
de saúde, entre outros gastos.

Vale a pena salientar que mais da 
metade dos salários desses professores é 
composta por quinquênios e sexta-parte, 
atribuídos por lei. Os reajustes salariais 
que receberam ao longo do tempo foram 
decididos pelo CRUESP (Conselho de 
Reitores das Universidades Paulistas) por 
época dos dissídios. Os professores uni-
versitários nunca tiveram infl uência sobre 
o que poderiam vir a ganhar, ao contrário 

Solução Equivocada
do que acontece atualmente em algumas 
esferas administrativas, e não comple-
mentam seus ganhos de forma dissimula-
da, como ocorre em outras.

É importante considerar também que, 
além do prejuízo fi nanceiro que terão por 
meio do corte de seus salários, segue-se o 
inconcebível desgaste moral e psicológi-
co de serem considerados “marajás” por 
boa parte da população menos avisada, 
em um país onde grassam os escândalos 
de corrupção e de salários aviltados.

Apenas cinco estados da federação 
ainda adotam o salário do governador 
como teto, entre eles o de São Paulo, 
acarretando profunda injustiça por falta 
de isonomia com os profi ssionais das uni-
versidades federais. Esta situação de pro-
fundo constrangimento fi ca potencializa-
da pelo que as três universidades públicas 
paulistas (Unesp, USP e Unicamp) repre-
sentam para a ciência e para a formação 
de bons profi ssionais no Estado e no país.

Os gastos com pessoal (ativos e ina-
tivos) nas universidades públicas pau-
listas são elevados, e o impacto é alto, 
sobretudo, quando a atividade econômi-
ca está baixa, com redução signifi cativa 
na arrecadação do ICMS. No entanto, 
deve-se considerar que os recursos hu-
manos são fundamentais para manter e 
aumentar a qualidade das atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e administra-
ção das universidades públicas paulistas. 
A economia de recursos do Estado pode 
e deve ser feita sem penalizar os esforços 
e o salário de quem pensa, cria, orienta e 
dignifi ca a carreira universitária e o fun-
cionalismo público estadual. Júlio Cézar 
Durigan é Reitor da Unesp.

Foi realizado domingo do dia 23, 
no Ginásio de Esportes Edno Pereira 
dos Santos (Jatobá), a IX Copa Huang 
Hu Piao, organizada pelo mestre Ag-
naldo Voltarel, na qual a academia da 
ONG Amor Solidário foi campeã com 
o mestre Valcir Albieri e os atletas da 
ONG. Foram 12 medalhas de ouro, 8 
de prata e 4 de bronze.

Presença do professor e verea-
dor João Roberto, do Grã  Mestre 
Oswald Gola e do presidente da 
Federação Mestre Homerontino, 
também dos professores e instruto-
res da cultura Li Tchuo Pá. Agrade-
cimentos a todos que colaboraram e 
prestigiaram esse evento, aos atletas 
da Unesp, ao mestre Valcir Albieri, 
alunos da ONG Amor Solidário, em 
especial ao vereador João Roberto, 
sempre presente.

As classifi cações foram as seguin-
tes:

Medalhas de Ouro: Adrielly S. 
Lima – categoria baby; Kauan H. 
Morales – categoria baby; João Vi-
tor Bedore – categoria baby; Mateus 
A. Munoz - baby; Poliana Fernandes 
Marcelino – categoria infantil; Augus-
to Breno de O. Silva Braga - categoria 
infantil; Andriel Teixeira Souza - cate-
goria juvenil; Caroline Beatriz Araújo 
- categoria juvenil; Vinicius Bacarin 

- categoria juvenil; Claudemir Costa 
- categoria adulto; Kelly dos Santos 
Lima - categoria adulto; Ygor Albieri 
- categoria adulto.

Medalhas de Prata: Ângelo Rober-
to Rocha Junior - infantil; Augusto 
Breno de O. Silva Braga –  infantil; 
Eshilley Beatriz Macedo – infantil; 
Caroline Beatriz Araújo - juvenil; Gui-
lherme Garzon – juvenil; Gustavo Ro-
drigues – juvenil; Claudemir Costa – 
adulto, Fábio Antônio Vianna Santos 
– adulto, e Maria E. Vieira.

Medalhas de Bronze: Gustavo Da-
niel Vieira – infantil; Lívia Maria San-
ches – infantil; Diego Rafael Constant 
– adulto e Paulo Pereira Faustino - 
adulto.

A ONG Amor Solidário também 
participou da 60ª Festa do Peão de 
Barretos. Pelo 5º ano, foi mostra-
do um pouco do trabalho no Palco 
Culturando, um espaço promovido 
pela AGCIP, para que artistas re-
gionais possam mostrar seu traba-
lho. Este ano foi apresentado as 
oficinas de Jazz, Karatê, Kung Fu, 
Música e Zumba. Agradecimentos 
à organização da AGCIP pela opor-
tunidade, aos professores e alunos 
que se empenham em continuar 
mantendo a cultura viva e apostan-
do no futuro.

IX Copa Huang Hu Piao
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Drª VANESSA TALITA DE CAMPOS completará mais um ani-
versário no dia 07 de setembro. É advogada e fi lha de Walter Luiz 
de Campos - integrante da equipe de vendedores de veículos da Ford 
Báltico de Jaboticabal. A aniversariante receberá homenagens de to-
dos os familiares e em especial das irmãs, professoras Kenia Mara e 
Chelsea Maria - esposa  do prof. Márcio Martins. FELICIDADES!

MÁRCIA FONSECA E MÁRCIO JOSÉ DA CUNHA comemo-
raram no último dia 04, BODAS DE AÇOS. Onze anos de união 
e a participação do fi lho LUÍS FERNANDO. Num casamento é 
preciso fi rmeza e estabilidade, porisso o aço foi escolhido para re-
presentar esta data. É o segredo da longevidade e fonte de energia, 
intensidade da união, amor incondicional, um momento mágico, 
de serenidade, expectativas, realizações e resistência. PARABÉNS 
AO CASAL!

Tem new face chegando no pedaço, estou falando da linda Natiele 
Xavier, mais uma aposta Station Models dando os primeiros passos e 
sendo preparada para acontecer. Com apenas 16 anos a bela já está 
com uma grande proposta sendo analisada. A estudante é natural de 
Colina/SP, mas vive na cidade de Jaboticabal. Sua beleza é toda tra-
balhada sobre 1,74 de altura, e conta com um rosto bem expressivo e 
impactante. O sonho da bela é se tornar modelo e atriz. Por isso que há 
exatamente 03 anos ela mergulhou fundo no teatro, e aos poucos vem 
conquistando seus objetivos.

Gente... ela é linda, super simpática e desenvolta. Com certeza fará 
muito sucesso!

Agradecimento: Rony Miranda(empresário e coach de modelos)

NOVA APOSTA PARA O MERCADO DA MODA

Locução: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumincelli
O mulher
Se ainda está magoada
Você tem toda razão.
Mas nunca se esqueça...
Que é a minha grande 

paixão.
Passe o tempo que pas-

sar,
Vou esperar pelo seu per-

dão.
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

DEIZINHO BELLODI, desejos de felicidades, paz, serenidade e 
muitas alegrias no dia 07 de setembro. Feliz Aniversário!

REGIANE RAMIRO ROMBOLA... que neste dia 05 de setem-
bro, você possa conquistar os desafi os com brilhantismo, celebran-
do a data magnífi ca com muita saúde. PARABÉNS!

ANDRÉ CAMPOS, desejamos uma trajetória de emo-
ções, conquistas e esperanças concretizadas. PARA-
BÉNS pelo dia 08 de setembro! 

THIAGO FARIA... que o brilho do dia 09, traga momentos agra-
dáveis e únicos, lhe dando forças para vencer obstáculos. Felicida-
des, confi ança e o resplandecer de novas experiências. Muitos Anos 
de Vida!

EDUARDO ATHAYDE, que o seu dia 11 de setembro seja de 
sorrisos radiantes e a nova etapa recheada de saúde, novas oportu-
nidades e a concretização dos sonhos. FELICIDADES!

ALEXANDRE GAGLIANONE... surpreenda-se no dia 11 com 
mensagens, presentes, sucesso e uma trilha de vida repleta das mais 
plenas realizações. Feliz Aniversário!

VENDEDOR 

A M.Ferretti, Distribuidora de Higiene e Limpeza com 27 
anos de mercado , CONTRATA Profissional de vendas que 
atue no ramo de supermercados e atacados em Jaboticabal  

e Região. 
Exigência: 1) Conhecimento e ótimo relacionamento, 

2) Condução própria,  
3) Conhecimento em informática  

Enviar Currículo  rh@mferretti.com.br    
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Os pedestres que passam pela 
rua Arminda Morgato, no São Judas 
Tadeu II, tem mais conforto e segu-
rança. A Prefeitura de Jaboticabal 
construiu 60 metros de calçada em 
uma área pública do município.

“Essa é uma antiga reivindi-
cação dos moradores do local. O 
trabalho dos funcionários da Se-
cretaria Municipal de Obras e Ser-
viços Públicos fi cou muito bom, 
garantindo uma pequena obra, mas 
importante para todos que passam 
por aquela rua”, afi rma o prefeito 
Raul Girio.

Além da obra, a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos realizou 
a pintura de solo nas proximidades 
da EMEB Carlos Nobre Rosa.

Outras partes da cidade já rece-
beram ações parecidas. Foram cons-
truídas calçadas no Parque 1º de 
Maio, Parque dos Laranjais, Nova 
Aparecida e Jardim São Marcos.

A melhoria do ensino é 
prioridade em Jaboticabal. 
Para garantir uma formação 
de qualidade aos alunos da 
rede municipal, o Sistema 
Uno promoveu um dia de ca-
pacitação para os professores 
municipais.

 “Garantir formação de 
qualidade aos professores 
é um dos pilares para uma 
boa educação. Atualizados 
e estimulados em sala, as 
aulas rendem muito mais 
e os alunos adquirem o co-
nhecimento necessário para 
o restante de sua vida”, 
afirma o prefeito Raul Gi-
rio.

 As ofi cinas são divididas 
por temas específi cos ano/sé-
ries, para todos os professores 
da rede (Educação Infantil. 
Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II e gestores). 

ORDEM DO DIA - SESSÃO OR-
DINÁRIA DO DIA 08 DE SETEM-
BRO DE 2015

1- 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Emenda 

Constitucional nº 07/2015
Ementa: Dá nova redação ao caput 

do Artigo 20, cria o Artigo 20-A, revo-
ga o § 2º do Artigo 31 e transforma em 
parágrafo único o § 1º do artigo 31, 
todos da Lei Orgânica do Município 
dá outras providências.

Autoria: Vereadores da 16ª legis-
latura.

2 - Discussão e votação
Propositura: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66/2015
Ementa: Institui Diploma Come-

morativo aos 25 anos da Delegacia de 
Defesa da Mulher - DDM de Jaboti-
cabal.

Autoria: Luiz Augusto do Amaral 
e Andrea Cristiane Fogaça de Souza 
Nogueira

EM VIRTUDE DO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA, 07, A SESSÃO 
ORDINÁRIA SERÁ REALIZADA NO DIA 08, TERÇA-FEIRA

3 - Discussão e votação
Propositura: Projeto de Decreto 

Legislativo nº 67/2015
Ementa: Aprova as Contas da Pre-

feitura Municipal de Jaboticabal, refe-
rente ao exercício de 2013, e dá outras 
providências.

Autoria: Comissão de Finanças e 
Orçamento

4 - Discussão e votação
Propositura: Projeto de Resolução 

nº 11/2015
Ementa: Dá nova redação aos Ar-

tigos 99 e 105 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal e dá outras pro-
vidências.

Autoria: Vereadores 16ª Legislatu-
ra - 2013/2016

5 - 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei Com-

plementar nº 33/2015
Ementa: Dá nova redação a disposi-

tivo da Lei Complementar nº 15, de 29 
de novembro de 1.993, alterado pela Lei 

Complementar nº 158, de 20 de janeiro 
de 2.015, e dá outras providências.

Autoria: Executivo Municipal
6 - 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei nº 

417/2015
Ementa: Dispõe sobre a apli-

cação de multa ao cidadão que for 
flagrado jogando lixo nos logra-
douros públicos, fora dos equipa-
mentos destinados para este fim e 
dá outras providências.

Autoria: João Roberto da Silva
7 - 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei nº 

432/2015
Ementa: Dispõe sobre a revogação 

da Lei nº 3.191, de 26 de setembro de 
2003.

Autoria: Executivo Municipal
8 - 1ª Discussão e votação
Propositura: Projeto de Lei nº 

433/2015
Ementa: Institui a Política.

Novo calçamento benefi cia moradores do São Judas Tadeu II

Foram construídos 60 metros de calçada

Sistema UNO realiza formação para professores da rede municipal 

Atividades aconteceram na EMEB Coronel Vaz
“Os professores estão prepa-
rados para garantir a excelên-
cia dentro de sala de aula. As 

capacitações são realizadas 
sistematicamente, entre outras 
atividades propostas durante o 

ano”, explica o secretário mu-
nicipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, César Esper.

A Via de Acesso Major Hilário Tavares 
Pinheiro, a principal entrada de Jabotica-
bal, vai fi car mais bonita e quem agradece 
é o meio ambiente. A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente (Saama) executou o Piloto de 
Floresta Urbana, que é um projeto que 
compreende o plantio de mudas nativas, 
entre as quais o ipê branco. O plantio foi 
realizado na última quarta-feira, dia 2, e 
contemplou um perímetro de 124 metros.

O plantio faz parte da Diretiva Arboriza-
ção Urbana do Município Verde / Azul. São 
plantados 100 metros de via pública com gra-
mado e plantio de mudas nativas. Em 2014 
foram feitos na entrada da Via de Acesso 
Major Hilário Tavares Pinheiro 125 metros. 
“Esse ano continuamos com mais 124 
metros de ipê branco. Com  esta iniciati-
va, melhoramos a qualidade de vida e se-
guimos as diretivas do município”, desta-
ca o secretário da Saama, Sérgio Nakagi.

Piloto de Floresta Urbana planta mais 124 

metros na Major Hilário Tavares Pinheiro

A Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, iniciou no dia 13 de agos-
to os encontros dos Grupos de Pais, que 
acontecem nas escolas estaduais Prof. 
Antônio José Pedroso e Aurélio Arro-
bas Martins (Estadão). Os encontros 
acontecem às quintas-feiras, das 18h30 
às 20h, uma vez por semana, e em cada 
escola.

O objetivo é discutir questões liga-

Grupos de Pais podem discutir sobre 

situação de fi lhos nas escolas
das ao desenvolvimento das crianças e 
dos adolescentes e a relação entre pais 
e fi lhos. Qualquer interessado pode par-
ticipar.

O Grupo conta com a participação 
da diretora do departamento de Proteção  
Social Especial, Vânia Fornagieri Fer-
nandes, e Roger de Lucca, psicólogo do 
Centro de Referência Especial em Assis-
tência Social (Creas).

“O Grupo de Pais possibilita um 

espaço de discussão, refl exão e interlo-

cução das experiências trazidas pelos 

pais de crianças e adolescentes”, ressalta 

Vânia.

A Secretaria Municipal de Assistên-

cia Social disponibiliza os profi ssionais e 

todo o trabalho é realizado por meio de 

uma iniciativa da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

(Secel),  Diretoria Regional de Ensino 

(DRE) e Rede Social. 
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MARCOS ROGÉRIO THOMAZINI - ME Torna público que 
recebeu da CETESB de forma concominante a Licença Prévia e a 
Licença de Instalação Nº 52000499 e requereu a Licença de Ope-
ração para TIJOLOS CERÂMICOS OU DE BARRO COZIDO-
EXCETO REFRATÁRIO; FABRICAÇÃO DE, no SÍTIO SÃO 
DOMINGOS S/N - ZONA RURAL - PITANGUEIRAS/SP.

“Usina Santa Adélia S/A torna público que recebeu da CE-
TESB concomitantemente as Licenças Prévia e de Instalação nº 
52000530, para a atividade de “posto de combustível”, sito à Ro-
dovia SP-326, km 332, zona rural, município de Jaboticabal (SP)”.

A TRIÂNGULO DO SOL 
AUTO-ESTRADAS S/A tor-
na público que REQUEREU 
à Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – CE-
TESB a RENOVAÇÃO da 
Licença Ambiental de Opera-
ção n. 185/05 de 14/09/2005 
para a Duplicação da Rodovia 
Carlos Tonani – SP 333 / Km 
83+020m ao Km 123+500m, 
entre os municípios de Sertão-
zinho, Barrinha e Jaboticabal, 
com validade de 10 anos.

ML SANTI ALIMEN-
TOS LTDA - ME torna 
público que requereu da 
CETESB a renovação  de 
Licença de Operação p/ 
Indústria de Amendoim 
Descascado Fabricação de; 
serviço à AVENIDA PRO-
FESSOR DAYTON ALEI-
XO DE SOUZA, 1100, 
PARQUE  DO TREVO, 
JABOTICABAL/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO-
Praça do Café s/nº - Aparecida - 14.870-230 - Fone (16) 3203-
3211 - Jaboticabal/SP - E-mail: jabotic3@tjsp.jus.br - Horário 

de Atendimento ao Público: das 12:30 às 19:00 horas. 

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico Nº 0004932-17.2012.8.26.0291 - Classe - As-
sunto Usucapião - Propriedade - Requerente: Pedro Alessandro 
Iughetti e outro - 3ª Vara

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedi-
do nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO N° 0004932-
17.2012.8.26.0291.

O (A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jabotica-
bal, Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos 
Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a (o) Angelina Therezinha Perrone Martins, RG 
4.903.222 - SSP/SP, Afonso Carregari Martins, RG 4.903.221 
- SSP/SP, Maria do Carmo Perrone Giampietro, RG 4.107.769 - 
SSP/SP e seu marido Acebiades Giampietro, RG 5.950.586 SSP/
SP, Luiz Perrone Netto, CRÓ/RJ 591 e sua mulher Ilka Maria 
Giampietro, RG 06473 - AMF, Felipe Alfredo Perrone Filho, RG 
2.832.091 SSP/SP, sua mulher Valmira Lopes Cavalcanti Perroni, 
RG 9.919.967 SSP/SP, Maria José Perroni Iuguetti, RG 5.020.736 
SSP/SP, seu marido Bruno Iuguetti, RG 2.985.178 - SSP/SP, Edna 
Apparecida Perrone Rodrigues Fontoura, RG 4.722.767 SSP/SP, 
Roseane Rodrigues Fontoura, RG 22.470.001- SSP/SP, Roselee 
Rodrigues Fontoura, RG 12.116.062 - SSP/SP, Ricardo José Rodri-
gues Fontoura, RG 7.506.578 - SSP/SP e sua mulher Cristina Ar-
gentieri Fontoura, RG 5.142.924 SSP/SP, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Pedro Alessandro Iughetti, Andréa Costa Cesar 
Iughetti ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando usucapião 
de um terreno situado nos fundos do imóvel da Avenida Líbero 
Badaró, 500, matrícula 7.732, alegando posse mansa e pacífi ca no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
fl uir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presu-

mirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. 

Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 
18 de agosto de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TER-
MOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MAR-
GEM DIREITA

MURILO MANGILI PUZOTTI EPP torna público que recebeu 
da CETESB a renovação da licença de operação Nº 52001755, 
válida até 27/08/2018, para Peças e Acessórios para Bicicletas e 
Tricicolos não Motorizados; fábrica à Rua Minervino Pedroso, 
nº111, PQ Industrtial, Jaboticabal/SP.

SEMENTES ESPERANÇA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA., torna público que recebeu da CETESB 
a Licença de Operação - Renovação nº 52001752 ,válida até 
28/08/2019 para fabricação de doce de amendoim à Rua Antonio 
Guerreiro, nº 50, Distrito Industrial Bruno Verardino,  Jaboticabal 
– SP..

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença de Operação  nº 52001766, válida até 31/08/2017    
para serviço de  fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia Briga-
deiro Faria Lima nº 2200 Km. 342 + 55 metros – Jaboticabal - SP.

MAURO BARBOSA 74431773800 torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação N° 52001753 , válida até 
28/08/2019, para Vasos de Cerâmica ou Barro Cozido; fabricação 
de à RUA PIO FREDERICO POLITI, 31, CAPALBO NETO, JA-
BOTICABAL/SP.

BIOENERGIA BARRA LTDA torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001665, vá-
lida até 12/08/2020, para Cogeração de Energia Elétrica à RUA 
BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 322, ZONA RURAL, 
GUARIBA/SP.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 

NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
Estamos evidenciando nas matérias 

desta coluna que somos espíritos imor-
tais. As elucidações se encontram no livro 
A Chave da Porta do Céu e agora vamos 
abordar sobre as fases vibratórias da mais 
alta para a mais baixa.

O Ser Espiritual -  conforme sua depu-
ração (pela lapidação) - vai se despojando 
de suas impurezas (vibrações pesadas), 
da mais baixa para a mais alta que se vai 
conseguindo através das jornadas em cor-
po físico e extra físico (astral) através do 
corpo perispiritual em cada um dos Pla-
netas onde se encarnam e reencarnam su-
cessivamente.

Nós somos tais quais um diaman-
te. Assim como a gema só se consegue 
obtê-la a partir da lapidação, igualmente 
também no decorrer de nossa caminhada 
no Universo, vamos nos despojando das 
vibrações mais pesadas, que são basica-
mente, pela seguinte ordem: O CARBO-
NO, O AZOTO, O OXIGÊNIO. Portanto, 
é através da nossa própria evolução que 
vamos galgando os degraus e obtendo 
conhecimentos. Os conhecimentos SÃO 
ACUMULADOS E JAMAIS PERDI-
DOS. Tudo registrado na memória “mne-
mônica” (é a nossa memória imortal, onde 
todos nossos atos fi cam registrados, ou 
seja, em todas as jornadas de vida física 
ou astral) que se encontra alojada no nos-
so “CORPO ASTRAL”. 

Assim o espírito, necessita de uma 
lapidação dos seus atos e ações... Que 
culminará com uma disciplina cujo ápi-
ce será a plena vivência em forma de 
“AMOR PURO, ANGELICAL”.

E o processo de lapidação do espíri-
to é a constante vivência nos dois planos 
existentes em todos os orbes do Universo, 
referentes ao “mundo físico”: na região 
ETÉRICA (ZONA ESPIRITUAL) e na 
REGIÃO QUÍMICA (ZONA MATE-
RIAL) - ENCARNAÇÃO EM CORPOS 
FÍSICOS.

Aqui fazemos uma observação quem 
deseja saber mais sobre e ampliar seus 
estudos sobre os mundos - que são sete 
- podem ser encontradas no livro MEN-
SAGENS DO ASTRAL - de RAMATÍS 
- através do “QUADRO DEMONSTRA-
TIVO DOS SETE MUNDOS” -  pg. 266) 

Convém elucidar que “as formas e 
constituição do corpo físico variam de 
acordo com a atmosfera de cada planeta”.

Portanto, os “PLANOS SUPERIO-
RES” constituídos pela “ORDEM CRÍS-
TICA” - (que por sua vez PLASMAM o 
PENSAMENTO de “DEUS”) -  moldam 
o corpo físico de modo que este possa se 
adaptar perfeitamente ao meio ambiente 
em que vai se hospedar, ou seja, de acor-
do com as condições físico-espirituais de 
cada planeta, no qual serão colocados os 
espíritos (criados por DEUS ou TRANS-
LADADOS de outros orbes) e onde de-

senvolverão um ciclo completo de vida e 
trabalho.    

É o que se passa conosco atualmente 
neste planeta Terra.

Estamos exatamente no limiar do apo-
calipse, ou seja, terminando mais um ciclo 
de existências. Estamos na zona de entrada 
de um novo ciclo, dentro deste “PLANO 
DE VIDA DE PROVAS E EXPIAÇÕES”, 
por isso ainda ser a Terra, uma Planeta 
Hospital-Escola, em cuja jornada, passa-
mos por diversas experiências. 

Quando atingirmos um determinado 
grau de espiritualização então seremos 
transladados para outros planetas. Ou 
muitos poderão voltar a reencarnar no 
Planeta Terra se fi zerem jus a esse mere-
cimento, pois nos próximos séculos a hu-
manidade terrícola já terá alcançado a paz 
e a sabedoria da saudável saúde mental. 

Convém salientar que nem todos deste 
ciclo irão permanecer por aqui, mas sim, 
serão transladados para planetas de me-
lhores ou piores condições, tudo de acor-
do com os seus merecimentos, de acordo 
com sua índole e afi nidades, como é o 
caso do Planeta X ou Nibiru.

Daí JESUS ter dito que “NO FIM 
DOS TEMPOS” seriam “JULGADOS OS 
VIVOS E OS MORTOS”.

Isto signifi ca que no momento da fi -
nalização do ciclo desta humanidade (já 
estamos na fase transitória) através do 
evento apocalíptico, o julgamento abran-
gerá todos os espíritos habitantes do Pla-
neta Terra:  

•Quer estejam vivendo ENCARNA-
DOS (em corpo humano) - que jesus usou 
a expressão de “OS VIVOS” 

•Quer estejam DESENCARNADOS 
(os ESPÍRITOS propriamente ditos, que 
vivem no Plano Astral constituído de es-
feras vibratórias mais densas (umbral) 
ou mais leves (colônias espirituais), que 
JESUS se expressou como sendo “OS 
MORTOS”. 

Convém salientar que naquela época 
ainda o processo espiritual era desconhe-
cido pela própria precariedade do estágio 
primário de entendimento em que nos en-
contrávamos, daí JESUS ter mencionado 
que viria a nova revelação, ou seja, seriam 
dadas as explicações sobre a realidade de 
nossa vida espiritual.

E que seria separado o “TRIGO do 
JOIO”, isto é, os “BONS dos MAUS” ou 
os da “DIREITA e os da ESQUERDA DE 
CRISTO”.

Portanto, quem até hoje conquistou ou 
pelo menos se esforçou em caminhar mais 
para o lado voltado para as atitudes de 
amor - paz -  esperança - caridade e fé, irão 
merecer um lugar de vibrações condizentes 
com essas atitudes e, os contrários a estes 
sentimentos serão atraídos para as zonas 
que coadunem com suas atitudes negati-
vas, de vibrações inerentes à sua conduta 
contrária às leis de DEUS, ou seja, os que 
perlustram os caminhos do ódio, da guerra, 
da vaidade, da imoralidade, etc. 

Entretanto, devemos deixar bem claro 
que esses “esquerdistas” jamais serão re-
baixados, pois a benevolência de DEUS 
que é infi nita lhes dará tantas oportunida-
des quantas forem necessárias para se en-
caminharem para o lado “DIREITO”, ou 
seja, de TUDO QUE É DO BEM.

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 possa ter meios para 
entender que SOMOS TODOS UM COM 
DEUS e, assim, nós vivemos eternamente. 
A próxima matéria terá por título: “CON-
CEITO DE RELIGIÃO”.

LUZ & PAZ

FASES VIBRATÓRIAS DA MAIS ALTA PARA A MAIS BAIXA

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E 
FORMAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA DOS INSCRITOS PARA O PROCESSO DE 
ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, QUATRIÊNIO 2016/2020.  

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
JABOTICABAL, através do presente CONVOCA os candidatos com as inscrições 
DEFERIDAS para participarem do Processo de Escolha em data Unificada para Conselheiros 
Tutelares do Município de Jaboticabal, quatriênio 2016/2020, sendo: 

   

DATA HORÁRIO AÇÃO 
11/09/2015 9h00 às 12h00 – 14h00 às 17h00 Curso de Capacitação e 

Formação 
12/09/2015 9h00 às 12h00 – 14h00 às 17h00 Curso de Capacitação e 

Formação 
13/09/2015 8h00 às 11h30 Prova Objetiva  

 
LOCAL – ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE JABOTICABAL – ENDEREÇO 
– VILA PAULISTA Nº 29 – BAIRRO APARECIDA (ATRÁS DO FÓRUM). 
 
 

Jaboticabal, 04 de setembro de 2015. 
 

Maurílio Benedito Delfino 
Presidente 
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Aconteceu no último dia 29, 
na Praça da COHAB IV, a rea-
lização do Projeto AÇÃO NOS 
BAIRROS, com a marca do Vere-
ador  Vitório De Simoni. O obje-
tivo principal é levar à população 
de nossa cidade, atendimentos 
que benefi ciem a todos, prestan-
do serviços em SAÚDE, Desig-
ner de Sobrancelha, Avaliação 
Odontológica, Consultoria Jurí-
dica, Abertura de MEI, Corte de 
Cabelo Masculino e Feminino, 

AÇÃO NOS BAIRROS - PROJETO IDEALIZADO PELO VEREADOR  VITÓRIO DE SIMONI 
Maquiagem, diversão para as 
crianças com brinquedos e en-
trega de livros, pipoca e algodão 
doce,  diversão para as crianças e  
show musical (dupla sertaneja) 
para as famílias. “Foi uma ale-
gria poder realizar este evento; 
agradeço à população pelo cari-
nho e receptividade que recebi. 
Fiquei muito feliz em levar bene-
fícios aos moradores. Agradeço 
aos parceiros pela colaboração no 
projeto”, enfatizou VITÓRIO.

Participe da promoção DISNEY - # EuVou-

DeQuality no Facebook da QUALITY TU-

RISMO.

1) Seja criativo e envie uma selfi e com o tex-

to CONSTANDO NA FOTO: DISNEY - #Eu-

VouDeQuality, coloque sua foto no Facebook 

da Quality turismo e peça para seus amigos 

votarem.

2) Peça para seus amigos votarem e pronto!

A FOTO MAIS VOTADA GANHA KIT EX-

CLUSIVO DISNEY

Regulamentos da Promoção:

1). Será autorizada apenas o envio de uma 

foto por participante.

2). O Kit Disney será entregue em um pra-

zo limite de 10 dias após o fi nal do concurso 

(27/09/2015). O vencedor deverá se apresen-

tar na Quality Turismo (R. Mimi Alemagna, 

128) com um documento com foto.

3). Qualquer pessoa residente no Estado de 

São Paulo pode participar da competição, ex-

ceto funcionários Quality e Forma Turismo.

4). Serão válidos apenas votos e partici-

pações de pessoas que curtiram a página da 

Quality Turismo.

5). O não cumprimento de qualquer regra 

Quer ganhar um KIT EXCLUSIVO DISNEY de presente??
citada acima implicará na desclassifi cação 

do ganhador, sendo o prêmio repassado ao 

segundo colocado, e assim subsequentemen-

te. 

Esta promoção/concurso não é patrocinado, 

avaliado, administrado, nem se encontra as-

sociado de modo algum ao Facebook. A infor-

mação coletada é proporcionada por Quality 

Turismo e não pelo Facebook.


