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Pode-se inclinar perante aos 

desastrosos, jamais aceitá-lo 

socialmente

Gentileza é uma atitude que 

gera nobreza e sensibiliza

Caridade é harmonia, conquista, 

consideração e respeito

A Concha Acústica abriu suas 
portas para receber neste sába-
do a Orquestra de Sopros e Per-
cussão de Serrana. O evento foi 
gratuito e aconteceu mesmo de-
safi ando a possibilidade de chu-
va, o que comprova que o jabo-
ticabalense leva a cultura a sério. 
Neste sentido, a população já tem 
novos eventos para marcar na sua 
agenda. Fique de olho no que o 
que o Departamento de Cultura 
organizou para ser apresentado 
na Concha Acústica nas próxi-
mas semanas.

 Data: 9 de dezembro - 
Quarta Feira - 20 horas 

Evento: 20ª Noite de Belém de 
Jaboticabal O que é: uma emo-
cionante apresentação de Natal 
em homenagem ao nascimento 
de Jesus

Realização: Prefeitura de Ja-
boticabal

Ingresso: evento gratuito
Data: 11 de dezembro - Sex-

ta-feira - 20 horas

Concha Acústica tem uma super 
programação nas próximas semanas

Evento: Festival “Uma Via-
gem no Fundo do Mar”

O que é: uma apresentação de 
dança

Realização: Estúdio de Dança 
Fabíola Garcia

Ingresso: R$ 15,00
Data: 13 de dezembro - Do-

mingo - 16h30
Evento: Le Grand Cabaret 

Mundi (Dia dos bandoleiros! 
Espetáculo “Inigualáveis Cola 
Show’s” com As Inigualáveis 
Irmãs Cola – malabares e arte 
de rua (Ribeirão Preto); Barran-
co Quarteto – Jazz (Monte Alto) 
Manoucheria – Jazz Manouche 
(São Carlos); SaltimBalkans – 
Balkan, Electro Swing, Musica 
Popular Brasileira e arte cir-
cense. (Ribeirão Preto) O que 
é: evento que surge a partir da 
junção de músicos, artistas de 
rua, grupos itinerantes e vários 
artistas independentes da região, 
que tem como identifi cação e 
premissa articular o universo 

das culturas nômades e ciganas, 
das musicalidades do mundo e 
da magia circense, buscando le-
var ao público a atmosfera dos 
cabarés de variedades por meio 
de ações em espaços diversifi -
cados. 

Realização: Coletivo Cabaret 
Mundi

Ingressos antecipados a R$ 
5,00 

Data: 18 de dezembro - Sex-
ta Feira - 19 horas

Evento: Natal Musical ‘Músi-
ca é Natal para Sempre” O que 
é: apresentação de música dos 
grupos da Igreja Presbiteriana de 
Jaboticabal. Realização: Igreja 
Presbiteriana de Jaboticabal

Apoio: Prefeitura de Jabotica-
bal

Ingressos: gratuito 
Data 19 de dezembro - Sába-

do - 16h30
Evento: Dia do black, funk, 

soul e rock progressivo! Espe-
táculo “Mamunipulacion” com 

Marcelo Mamute – malabares 
e arte de rua (Ribeirão Preto); 
Dresden – Rock progressivo (Ri-
beirão Preto); Black Soul Phoda 
– Soul, funk, groove (Ribeirão 
Preto)

O que é: evento que surge 
a partir da junção de músicos, 

artistas de rua, grupos itine-
rantes e vários artistas inde-
pendentes da região, que tem 
como identificação e premissa 
articular o universo das cul-
turas nômades e ciganas, das 
musicalidades do mundo e 
da magia circense, buscando 

levar ao público a atmosfera 
dos cabarés de variedades por 
meio de ações em espaços di-
versificados. 

Realização: Coletivo Cabaret 
Mundi

Ingressos antecipados a R$ 
5,00 

Os cuidados com o bebê co-
meçam no início da gestação 
e toda informação vale a pena 
quando o assunto é saúde e 
bem-estar. Com esta iniciativa, 
a equipe do Ciaf VII “Alice Ka-
mla” e o Senac Jaboticabal pro-
movem até o mês de dezembro 
uma ação denominada “Encon-
tro com as gestantes”, com o 
objetivo de orientar e promover 
a saúde para as gestantes e cui-
dados com o bebê.

As orientações são oferecidas 
durante uma roda de conversa 
com as gestantes, orientadas pe-
los alunos do curso Técnico de 
Enfermagem do Senac.

Estão marcados três encontros, 
o primeiro aconteceu no dia 26, 
quinta-feira, abordando o tema 

Encontro com as 
gestantes do Ciaf VII

“Pré-natal, vacinas e prevenção 
de doenças”. O segundo encon-
tro será no dia 7 de dezembro, 
segunda-feira, e abordará “Aleita-
mento materno e cuidados com as 
mamas”. O encerramento será no 
dia 10, quinta-feira, com o tema 
“Cuidados com o recém-nasci-

do”, das 9h às 10h30.
Os alunos oferecerão, na 

oportunidade, kits para gestantes 
e café da manhã.

Para mais informações, o Ciaf 
VII fi ca localizado na Rua São 
João, 3051. Telefone – 3202-
4200.

A Prefeitura de Jaboticabal e a 
Sala de Situação da Dengue vêm 
atuando de forma disciplinar no 
combate ao mosquito da dengue, 
intensifi cando as ações e alertan-
do a população para a prevenção.

Várias Secretarias fazem parte 
da Sala, entre elas, Saúde; Obras; 
Negócios Jurídicos; Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambien-
te (Saama); Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (Secel), sendo 
presidida pela secretária de Ne-
gócios Jurídicos, Mirela Fischer 
Senô. A última reunião aconteceu 
na quarta-feira, dia 25, na qual 
discutiram sobre a prevenção e 
as próximas ações a serem feitas.

É importante que a população 
se conscientize para que não haja 
uma nova epidemia, como acon-

Sala de Situação da Dengue articula novas ações 
para proteger a população contra a Dengue

teceu no ano de 2010. De acordo 
com a coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto, os números já 
são preocupantes. “Foram re-
gistrados desde o mês de julho, 
período em que começa o “ano 
da dengue”, 18 casos confi rma-
dos. O ano da dengue é iniciado 
sempre na 27ª semana do ano, ou 
seja, o que se iniciou em julho de 
2015, termina em junho de 2016. 
Desde o início de 2015, em janei-
ro, houve um total de 489 notifi -
cações suspeitas”, destaca.

Neste período do ano, os 18 
casos registrados desde julho 
já podem ser considerados alar-
mantes e a população deve fi car 
atenta. É imprescindível que os 
munícipes colaborem com pe-

quenos atos que podem fazer a 
diferença lá na frente, como lim-
peza de terrenos, lavar bebedou-
ros de animais pelo menos uma 
vez na semana, não deixar água 
parada, entre outros. Uma sim-
ples tampinha de refrigerante é 
um possível criador de larvas.  

Uma das ações da qual a Sala 
está empenhada, acontece no dia 
5 de dezembro, sábado, das 9h às 
13h, na Praça 9 de Julho, com a 
Campanha do Lixo Eletrônico, 
que irá recolher diversos equi-
pamentos, como pilhas, baterias, 
monitores, fax, telefones, tele-
visores, celulares, CDs, DVDs, 
computadores, impressoras, pla-
cas, equipamentos de informática, 
fi os, cabos, videogames, fi tas, câ-
meras fotográfi cas, entre outros. 

Na quinta-feira, dia 26, os alu-
nos que integram o Parlamento 
Jovem 2015 da Escola do Le-
gislativo, participaram de uma 
viagem cultural em São Paulo.  
Visitaram o Museu da Língua 
Portuguesa, a Pinacoteca e a As-
sembléia Legislativa, acompa-
nhados de professores e funcio-
nários da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

No Museu da Língua Portu-
guesa, os jovens parlamentares 
assistiram a um vídeo que mos-
tra a evolução da língua ao lon-
go do tempo e as mudanças na 
forma de comunicação humana. 
Além disso, tiveram contato com 
vários conteúdos e recursos de 
aprendizagem de forma interati-
va e tecnológica.

Após a visita ao museu, os 
alunos foram à Pinacoteca, e 
em seguida à Assembléia Legis-
lativa, onde conheceram as de-
pendências do local, e tiveram 
a oportunidade de assistir a uma 
Sessão Plenária.  

O Parlamento Jovem é uma 
das atividades da Escola do Le-
gislativo, que visa desenvolver 
programas políticos educacio-
nais por meio da integração entre 
a Câmara Municipal de Jabotica-

Parlamento Jovem 2015

bal e a sociedade. Além de apro-
ximar os estudantes do cotidiano 
da Câmara Municipal.

Os Jovens Parlamentares, 
estudantes do primeiro ano do 
Ensino Médio de escolas públi-
cas e particulares de Jaboticabal, 
representam as instituições: Co-
légio Nossa Senhora do Carmo; 
EEPSG “Prof. Antônio José Pe-
droso”; Colégio Maria; Colégio 
Poligenes; EEPSG “Profa. Dona 
Aurora Ferraz de Vianna dos 
Santos”; Colégio “Moura La-
cerda”; EEPSG “Aurélio Arro-
bas Martins (Estadão)”; Colégio  
“Novo Anglo” e Centro Educa-

cional Sesi Jaboticabal.
Os estudantes que fi zeram a 

composição do Parlamento Jo-
vem 2015 são: Júlia Laurindo 
Perillo,  Beatriz Vieria Barone, 
Thalita Araujo Marques Larissa 
Fernandes, Ana Luísa Fogaça 
Nogueira, Mariane Monteiro, 
Cinthia Fernanda de Souza Pe-
reira, Gabriela da Silva Ramos, 
Felipe Moreira, Bruna A. Ben-
to da Silva, Lucas A. da Silva, 
Carlos Daniel Martins Corrêa, 
Nislaine Michele de Melo Fieri, 
Júlia Motta Moreno, Eduardo 
Gadelha Toso, Jeniffer Michelly, 
Beatriz Meloni e Victor Vantini
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

A Morte é um ponto fi nal ou  é o 
início de uma longa jornada ao des-
conhecido? Quem poderá responder? 

REFLEXÃO - NINGUÉM
Conseguirá um dia a humanidade li-
bertar Deus das religiões e o homem 
de Deus?

Estava divagando quando a ins-
crição sobre a campa do túmulo me 
chamou  a atenção. Refeito do susto, 
tentei  descobrir se havia alguma ou-
tra inscrição. Nada. Não havia mais 
nada inscrito além da palavra “Nin-
guém” e a data “26 de 10. 1886”. 
Como assim “Ninguém”, que jazia 
alí há quase 128 anos?

 No Cemitério da Paz, que fi ca na 
parte elevada da cidade de São Roque 
- SP, não consegui nenhuma resposta. 
Pergunto aos passantes a quem per-
tence o túmulo, ninguém sabe infor-

mar. Vou conseguir a resposta dias de-
pois. O “Ninguém” é ninguém mais, 
ninguém menos que Antônio Joaquim 
da Rosa, o Barão de Piratininga.

Era grande comerciante, senhor 
de terras e amigo de Dom Pedro II, 
que, em visita a São Paulo, resolveu 
desviar-se do caminho para pernoi-
tar em sua casa, em 26 de Feverei-
ro de 1846. O Barão de Piratininga 
(1821-1886) era intelectual e autor 
de três livros: A Assassina, A Fei-
ticeira, A Cruz de Cedro. Apesar 
de homenageado por um busto de 
bronze na Praça da cidade, poucos o 
conhecem e absolutamente ninguém 
conseguiu explicar a razão do “Nin-

 É promessa de Jeus a Sua segunda 
vinda

A vinda de Jesus é iminente
Hoje, o Senhor está nos fazendo 

despertar, porque precisamos acordar 
enquanto é tempo. Abramos os olhos, 
porque a vinda de Jesus é iminente. 
Quando chegar a hora, Ele virá como 
um ladrão, quando ninguém estiver 
esperando por Ele; e até aqueles que 
estão preparados serão pegos de sur-
presa.

Há, no entanto, um povo, gente nossa, 
uma grande quantidade de pessoas des-
preparadas para a vinda do Senhor. Eles 
não sabem dessa verdade e não esperam 
por Jesus. Para que eles se preparem e 
tenham motivação para deixar o peca-
do, precisam saber que Jesus, o Filho de 
Deus, pode vir a qualquer momento. E 
enquanto Ele não vem, nós é que vamos 
até Ele.

Com minha bênção.
Seu irmão,

É preciso saber quando uma etapa 
da vida chega ao fi nal. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o 
tempo necessário, perdemos a ale-
gria e o sentido das outras etapas que 
precisamos viver. 

Encerrando ciclos, fechando por-
tas, terminando capítulos, não impor-
ta o nome que damos. O que importa 
é deixar no passado os momentos da 

ENCERRANDO O CICLO!!!
vida que já se acabaram. 

Você pode passar muito tempo se 
perguntando por que alguma coisa 
aconteceu. 

Pode dizer a si mesmo que não 
dará mais um passo enquanto não 
entender as razões  por  certas coisas 
terem acontecido em sua vida, ou de 
como coisas boas serem subitamente 
transformadas em pó. 

Mas tal atitude será um desgaste 
imenso para todos: amigos, fami-
liares e companheiro (a), pois todos 
estarão encerrando capítulos, viran-
do a folha, seguindo adiante e todos 
sofrerão ao ver que você está parado. 

As coisas passam, e o melhor que 
fazemos é deixar que elas realmente 
possam ir embora. 

Tudo neste mundo visível é uma 
manifestação do que nos é invisí-
vel, e o desfazer-se de certas lem-
branças signifi ca também abrir es-
paço para que outras tomem o seu 
lugar. 

Antes de começar um capítulo 
novo, é preciso terminar o antigo: 
diga a si mesmo que o que passou, 
jamais voltará. Lembre-se de que 
houve uma época em que podia viver 
sem aquilo, sem aquela pessoa. Nada 
é insubstituível, um hábito não é uma 
necessidade. Pode parecer óbvio, ou 
pode mesmo ser difícil, mas é muito 
importante encerrar os ciclos. 

Não por causa do orgulho, por 
incapacidade, ou por soberba, mas 
porque simplesmente aquilo já não 
se encaixa mais na sua vida. Sacu-
da a poeira. Deixe de ser quem era e 
se transforme em quem é: uma nova 
pessoa, em novo ciclo de vida!!! 
Pois...

Aprendi que, por pior que seja um 
problema ou uma situação, sempre 
existe uma saída. 

Aprendi que é bobagem fugir das 
difi culdades.

Mais cedo ou mais tarde, será 
preciso tirar as pedras do caminho 

para conseguir avançar. 
Aprendi que, perdemos tempo 

nos preocupando com fatos que mui-
tas vezes só existem na nossa mente. 

Aprendi que, é necessário um dia 
de chuva, para darmos valor ao Sol.

Mas se fi carmos expostos muito 
tempo, o Sol queima. 

Aprendi que, heróis não são aque-
les que realizaram obras notáveis.

Mas os que fi zeram o que foi ne-
cessário, assumiram as conseqüên-
cias dos seus atos. 

Aprendi que, não vale a pena se 
tornar indiferente ao mundo e às pes-
soas.

Vale menos a pena ainda, fazer 
coisas para conquistar migalhas de 
atenção. 

Aprendi que, não importa em 
quantos pedaços meu coração já foi 
partido.

O mundo nunca parou para que 
eu pudesse consertá-lo... 

VIVA INTENSAMENTE CADA 
MOMENTO DE SUA VIDA!!! E 
seja muito Feliz!!!

Nos olhos, no olhar ou no pensamen-
to, nascem alegrias, tristezas, que propi-
ciam ações  e  reações, que se divergem 
e se espalham pela natureza, brilhando e 
iluminando horizontes que se perdem no 
imenso universo.

No andar, caminhando por lugares 
que deslumbram imensos sonhos, que di-
vagam  sempre, amando onde os tesouros 
e segredos  estão   guardados no coração.

Saber amar é perdoar com amor
No encontro das promessas do sim 

DIVERGÊNCIAS
ou do não, do bom ou do mal, nas in-
decisões, onde tem que existir acertos e 
desacertos, surgindo indecisões, criando 
duvidas e um trabalho maior a executar 
no rol dos problemas  que surgem no de-
correr  da vida material e espiritual.

Viver é sentir Deus no coração
No erro ou no acerto, nasce a lágrima 

ou a alegria, se juntando para formar um 
todo e nascer a esperança. No mundo das 
ilusões talvez surjam oportunidades para 
se lembrarem que existe o amor, produto 
da semente, amizade e do bem distribuí-
do em caridade, num afeto e num carinho 
que se transborda de felicidade.

Sonhar é realizar
Só uma luz ilumina quando existir 

perdão. Só uma verdade cala a mentira. 
Só uma palavra de consolo do ombro 
amigo reergue o caído e consola o doen-
te, trazendo para a vida  e mostrando um 
caminho seguro de paz e realmente que 
produza uma força para vencer  as difi cul-
dades e se iluminarem com seu próprio 
esforço dentro do livre arbítrio.

Tudo na vida são esperanças
Tudo são fl ores plantadas no canteiro 

das vidas eternas, alimentadas pelo amor 
de Deus e guiadas por Jesus, no abraço 
eterno de mãe Maria. na luz vinda e diri-
gida para caminhos de criadores do bem, 
do amor e da felicidade.  

Deus é sempre fi el, ainda que nós 
fôssemos infi éis, Ele permanece fi el. 
Nosso Deus é muito bom e nos ama 
incondicionalmente. Esse amor não 
tem explicação.Deus amou e continua 

SEMPRE FIEL
amando. O amor Dele não tem fi m. 
Muitos se sentem sozinhos e desampa-
rados, pensando que Deus se esqueceu 
deles e não os ama mais, mas isso é 
mentira, porque Deus é amor. Ele nunca 
desistiu de você, mesmo quando você 
não acreditava Nele e fazia tudo o que 
parecia bom aos seus próprios olhos e 
não pedia nenhuma opinião, mas Ele 
sempre estava alí, para lhe proteger de 
qualquer perigo. Ele não dorme e nem 
pisca. Os Seus olhos, Seus ouvidos e o 
Seu coração estão sobre você todos os 
dias. Ele disse: Eu nunca te deixarei, 
nem te desampararei, sempre estarei 
ao seu lado, meu fi lho, você nunca vai 
estar sozinho, porque o Eterno Deus 
cuida de você e te ama. Quando Josué 
estava se sentindo solitário e desam-
parado por causa da morte de Moisés, 
servo do Senhor, Josué pensou que se-
ria o fi m, fi cou muito deprimido e não 
queria mais seguir em frente. Então o 

Senhor Deus falou para ele: Moisés, 
meu servo, é morto; levanta-te, pois, 
agora, passa este Jordão, tu e todo este 
povo, à terra que Eu dou aos fi lhos de 
Israel. Todo o lugar que pisar, a planta 
do vosso pé, vo-lo tenho dado, como 
Eu disse a Moisés. E ninguém fi cará 
em pé diante de você, todos os dias da 
sua vida; como fui com Moisés, assim 
serei contigo; não te deixarei, nem te 
desampararei. Esforça-te e tem bom 
ânimo, porque tu farás a este povo, 
herdar a terra que Eu jurei a seus pais. 
Tão somente, esforça-te e tem muito 
bom ânimo para teres o cuidado de 
fazer conforme toda a Lei que meu 
servo Moisés te ordenou; dela não te 
desvies, nem para a direita, nem para 
esquerda, para que prudentemente 
te conduzas por onde quer que você 
andar (Josué 1:1-7). Josué obedeceu 
e foi muito abençoado, porque ele 
viu que Deus o amava muito e estava 
disposto a lutar por ele, e o tempo de 
Moisés já tinha acabado. Hoje é a sua 

vez de se levantar e seguir em frente. 
Deus está com você, o amor Dele está 
no seu coração, para lhe dar a força 
que você precisa para vencer qual-
quer batalha. Confi a no Senhor como 
Josué confi ou. Ele nunca perdeu uma 
batalha, porque ele sabia que Deus 
é sempre fi el e o seu amor dura para 
sempre. Aqueles que fazem a vonta-
de Deus, permanecem para sempre, 
na felicidade Eterna. Deus ama tanto 
você, que deu tudo o que Ele tinha, 
que era o Seu único fi lho (Jesus), por 
amor a você. Você não precisa fazer 
nenhuma promessa ou voto a Deus, 
porque Ele te ama independentemen-
te de qualquer coisa. O Seu amor é 
Eterno. Receba este amor em seu co-
ração e seja muito feliz. Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Diáriamente 
na GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00, Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

O mundo está voltado para a Con-
venção da Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP 21), a ser 
realizada em Paris. É importante um 
acordo justo, ambicioso e dinâmico 
que promova a ação e gere resultados 
que representem avanço no enfrenta-
mento deste desafi o climático que im-
pacta diretamente a vida das pessoas.

Nesse contexto, é fundamental des-
tacar que a agricultura não é inimiga do 
meio ambiente! Por orientação do Go-
vernador Alckmin, trabalhamos para 
implantar cada vez mais programas e 
práticas que viabilizem o aumento da 
produtividade e da produção com o 
menor impacto ambiental e preservan-
do solo e água.

O Brasil e sua agricultura sustentável
Estima-se que o Brasil reúna 

quase 12% da vida natural do pla-
neta, pontuando fortemente como 
referência em biodiversidade. As-
sim como um país marcado pelos 
superlativos, o Brasil é visto inter-
nacionalmente, como o de maior 
potencial para ampliar a produção 
de alimentos para atender ao cres-
cimento da população mundial que, 
de acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU) deve saltar 
dos atuais 7,3 bilhões de habitantes 
para 9,6 bilhões em 2050.

A preocupação é mundial. De acor-
do com a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), cerca de 7 milhões de hectares 
de terras cultiváveis são perdidos por 
ano devido à erosão dos solos.

Em aproximadamente trinta anos, 
o Brasil passou de importador de ali-
mentos a um dos maiores produtores, 
sendo o primeiro país tropical a conse-
guir se posicionar como um dos maio-
res exportadores de grãos do mundo, 
com potencial para continuar crescen-
do. Por isso é necessário aumentar os 
cuidados com os recursos naturais, fa-
tor de produção! Podemos aceitar este 
desafi o e fazê-lo de forma sustentável.

Um estudo apresentado pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Sul, com base nos dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), mostra que 
as atividades agrícolas ocupam 9,7% 

das terras do país. As lavouras perma-
nentes ou de ciclos mais longos, como 
café, cítricos, e frutíferos ocupam 18,8 
milhões de hectares, 2,2% do território 
nacional. As lavouras temporárias, de 
ciclo anual, como feijão, milho, soja, 
trigo, arroz e algodão ocupam 57,9 mi-
lhões de hectares, 6,8% de áreas pro-
dutivas. As fl orestas plantadas, por sua 
vez, ocupam 5,6 milhões de hectares, 
ou 0,7% do território.

Ao somar toda a área agropecuária, 
o número sobe para 172,3 milhões de 
hectares, ou seja, 20,2% do território 
nacional. Uma ocupação pequena para 
uma grande produção.

Em especial, o Estado de São Pau-
lo, vem adotando ações para se tornar 
um exemplo de agricultura integrada 
ao meio ambiente, com a Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta(ILPF). Sis-
tema que permite que uma propriedade 
rural produza o ano todo, com mais 
diversidade de culturas, e ainda inten-
sifi que a produção sem degradação, 
entre outras práticas, ancorando o au-
mento da produtividade, em políticas 
adequadas e no empreendedorismo do 
produtor rural, já que 70% dos alimen-
tos consumidos em todo o País vêm de 
pequenas propriedades, aptas a desen-
volverem a produção em consonância 
com o meio ambiente.

Os órgãos governamentais, ambien-
tais e o setor produtivo têm pactuado 
com a meta da produção sustentável, 
como foi o caso do Protocolo Agroam-

biental do setor Sucroenergético Pau-
lista, que elimina a queima da despalha 
do canavial, mecanizando adequada-
mente esse processo que já conta com a 
adesão de 90% da produção no Estado.

O Plano de Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC), criado para estimular 
a adoção de tecnologias de produção 
sustentável, com o objetivo de reduzir 
a emissão de gases de efeito estufa terá 
sua versão paulista.

Há uma diretriz de trabalho para 
inovação na direção da agricultura sus-
tentável, dos institutos de pesquisa da 
Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo.

Esse é o hercúleo e perene desafi o: 
assegurar o aumento da produtividade 
com sustentabilidade! Usar todos os 
recursos disponíveis, como sistemas 
integrados de produção, recursos hu-
manos altamente capacitados, assistên-
cia técnica, por meio da extensão rural, 
programas de recomposição de vege-
tação nativa aliadas a uma fi scalização 
efi ciente.

O setor agropecuário brasileiro vem 
dando o exemplo de como produzir 
mais, sem aumentar áreas plantadas e 
em sintonia com o meio ambiente. Os 
setores produtivo e governamental de 
São Paulo caminham na mesma dire-
ção e devem se unir ainda mais para 
continuarmos na vanguarda da agricul-
tura sustentável.

Arnaldo Jardim é secretário de 
Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo e deputado federal licen-
ciado (PPS-SP)

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

A TERCEIRA VISÃO – ANO III 
DA NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO 

Hoje vamos transcrever a mensa-
gem do Papa PIO XII, que canalizamos 
(em 01/06/1999) e está contida no li-
vro: A CHAVE DA PORTA DO CÉU.  

“Quero neste instante, dizer a todos 
quantos lerem estas linhas possa, sen-
tir dentro das vibrações que estou res-

FILTRO SALVADOR DAS “GOTÍCULAS DO AMOR”
sonando por conta das mais sensíveis 
radiações de amor, que certamente irão 
impregnar a memória de todos.

Quero também, lançar luzes aos 
nossos bondosos irmãos, para que 
estejam sempre mais preparados para 
o que tudo o mais irá suceder, no in-
tuito de poderem amparar da melhor 
maneira possível as pessoas que se-
rão - certamente - pegas de surpresa 
em tão nefasto acontecimento, que, 
no entanto, será o FILTRO SALVA-
DOR, onde as “GOTÍCULAS DO 
AMOR” serão distinguidas das gotí-
culas do anti-cristo, pois essa filtra-
gem é assaz verdadeira e necessária 
para que a água se torne cristalina. 
Ninguém pode consumir uma água 
barrenta.

Assim também, um orbe não pode 
dispor-se eternamente de impurezas no 
seu ser.

Há  a necessidade de uma limpe-
za... Uma higienização se faz premente, 
para alivio daquelas gotículas que de 
tão brancas, não podem se impregnar 
pela sujeira e imundície... Que também, 

após a separação, serão posteriormente 
purifi cadas... E um dia se tornarão,  go-
tículas iluminadas...

Por isso, nosso Pai Celestial é  Glo-
rioso e Onipotente!

Por que em certo momento, pelas 
movimentações das próprias partículas 
se faz sua merecida recompensa, pois, 
que aquelas GOTíCULAS puras, se es-
tão puras no meio ambiente, é porque 
sofreram um processo de purifi cação.

Portanto, agora, chegou o momento 
de serem devidamente separadas, por 
obra e benevolência de Deus,  assim 
fazendo por elevar os seus merecimen-
tos, uma vez que por si só fi cariam 
atadas às impurezas desse  meio am-
biente.

O que vocês podem esperar de GO-
TAS CRISTALINAS querendo por 
seus próprios meios se desfazerem 
ou se separarem das GOTÍCULAS 
CHEIAS DE IMPUREZAS?

Isso não seria possível, não é, meus 
queridos fi lhos?

Por isso, Deus é ainda mais bene-
volente, mesmo que para isso “ELE” 

lance mão de recursos que até então, 
para as partículas em geral, será uma 
agitação total.

MAS É DA AGITAÇÃO DO JAR-
RO DE ÁGUA PARA DENTRO DO 
FILTRO, QUE AS PARTÍCULAS PU-
RAS VÃO SE SEPARAR DAS IMPU-
REZAS, INDO CADA QUAL PARA O 
SEU CANTO.

ASSIM SERÁ COM TODOS VO-
CÊS, NESTA HORA DE PORVIR DE 
UM NOVO CICLO DE VIDA DESTA 
HUMANIDADE.

Creio ter deixado algo em relação 
às explicações, de certo modo mais 
ameno, para que, aquele que confi a na 
graça de N. S. JESUS e de DEUS PAI 
TODO PODEROSO, possa se sentir 
mais aliviado, para suportar a dor de 
uma pequena transição, para a melhoria 
de sua própria consistência e vivência 
neste mundo!

Fiquem com Deus, são as bênçãos 
que lhes deseja com fervor o vosso ir-
mão

-PIO XII”-
LUZ & PAZ

guém” em seu túmulo. Dizem que 
ele teria sido excomungado, mas 
isso não tem a menor importância, 
já que, numa cidade com 100.000 
habitantes, o importante não é o 
fato, mas a versão. 

O Barão jamais se casou, mas 
narra a lenda que teria homenagea-
do a cidade com dezenas de fi lhos, 
produto de encontros amorosos com 
suas escravas. Se isso tem alguma 
importância, não sei, já que não dei-
xou descendentes legais, diga-se. 
Mas o “Ninguém” continua alí, mais 
vivo do que nunca, depois de tantos 
anos de sua viagem fi nal.

Refl exão de texto do jornalista 
Georges Bourdoukan –

José Fernando Stigliano – Rees-
critor 

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.)
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

Questionado sobre a concessão de 
uma autorização para Alexandre Pato 
enfrentar o Corinthians neste domingo, 
o presidente Roberto de Andrade avisou: 
“É festa, não bagunça”. Foi festa e ba-
gunça. Com muitos reservas no gramado 
de Itaquera, o time que se sagrou hexa-
campeão brasileiro na semana passada 
comemorou o título com uma contun-
dente e histórica vitória por 6 a 1 sobre o 
São Paulo. Bruno Henrique, Romero (2), 
Edu Dracena, Lucca e (contra) fi zeram os 
gols. Carlinhos descontou, e Cássio ainda 
defendeu um pênalti de Alan Kardec.

A superioridade do Corinthians foi 
tamanha que alguns torcedores do São 
Paulo tentaram deixar o estádio ainda 
no primeiro tempo, quando o público da 
casa já gritava “olé” e a humilhação não 
estava totalmente confi gurada. O time 
que prima pelo fair play tripudiou tanto 
do seu rival que Cristian até se atreveu a 
repetir a sua comemoração de gol com 
os braços cruzados e os dedos médios 
em riste.

Após marcar um gol para cada título 
brasileiro – e levantar o troféu com Ralf 
- o Corinthians chegou aos 80 pontos 
ganhos na tabela de classifi cação. A sua 
campanha será encerrada diante de Sport, 
na Ilha do Retiro, e Avaí, novamente em 
Itaquera. Ainda com esperanças de ir à 
próxima Libertadores, o São Paulo tem 
56 e procurará se recuperar do vexame 
eterno diante de Figueirense, no Morum-
bi, e Goiás, no Serra Dourada.

O jogo – O São Paulo foi recebido 
em Itaquera com festa. Bastou a equipe 
do interino Milton Cruz entrar em cam-
po, no aquecimento, para os gritos de “é 
campeão” ecoarem das arquibancadas. 
No telão, havia mais uma provocação – 
era exibido o gol de Tupãzinho na fi nal 
do Campeonato Brasileiro de 1990, o 
primeiro dos seis que o Corinthians já 
conquistou.

E, no primeiro jogo como hexacam-
peão nacional, o time de Tite queria que a 
alegria fosse completa. Mesmo sem mui-
tos titulares – Gil, Elias, Jadson, Renato 
Augusto, Malcom e Vagner Love foram 
poupados, enquanto Fagner e Uendel re-
tomaram os postos de Edílson e Guilher-
me Arana -, a intenção era acuar o São 
Paulo desde os primeiros minutos.

Apenas a boa movimentação, com a 
intensa troca de passes característica dos 
titulares, não fez com que os reservas do 
Corinthians encantassem rapidamente. O 
São Paulo fi cava mais tempo com a bola 
nos pés, porém não tinha Paulo Henrique 
Ganso, lesionado, nem criatividade. Luis 
Fabiano estava no banco de reservas.

Reservas do Corinthians fazem 6 no São Paulo

Para tornar o Corinthians mais peri-
goso, Tite resolveu inverter o posiciona-
mento dos seus homens de frente, des-
locando Romero do meio para a direita, 
onde estava Danilo, que foi atuar como 
centroavante. Deu resultado. Veloz, o 
paraguaio tirou a tranquilidade de Carli-
nhos. Apesar de a primeira chance clara 
de gol tenha se originado do outro lado 
do gramado.

Aos 25 minutos, Lucca cruzou da es-
querda para Bruno Henrique, que só não 
marcou o gol por causa de uma grande 
defesa de Denis. O volante acertaria a 
rede logo em seguida. Na cobrança de 
escanteio, ele aproveitou o rebote que o 
goleiro deu em uma cabeçada fi rme de 
Felipe e completou para dentro.

O gol desestabilizou o São Paulo. 
Dois minutos depois, Denis trabalhou 
bem outra vez em uma conclusão de pri-
meira de Romero, após Lucca inverter 
o jogo da esquerda para a direita. E foi 
vazado novamente na cobrança de escan-
teio. O atacante paraguaio do Corinthians 
subiu bem, no meio da defesa rival, e ca-
beceou para ampliar.

A vantagem no placar fez a torcida co-
rintiana trocar os berros de “é campeão” 
pelo coro de “olé”. No setor visitante, já 
havia quem não quisesse fi car mais no 
estádio. Muitos são-paulinos tentaram 
ir embora mais cedo. E quase Fagner e 
Thiago Mendes também saíram, com um 
desentendimento na linha de fundo. O pú-
blico aproveitou para tripudiar: “Ah, que 
é isso? Elas estão descontroladas!”.

O descontrole do São Paulo fi caria 
mais evidente ainda na etapa inicial, com 
outra falha defensiva. Aos 45 minutos, 
Danilo fez o cruzamento da esquerda, e 
Edu Dracena ganhou a disputa de bola 
com Lucão para cabecear. Denis foi mal, 
e o próprio zagueiro se esticou para em-
purrar para a rede na sobra.

Completamente perdido, o São Pau-
lo conseguiu encontrar o caminho para 
o vestiário no intervalo. Seguiu para lá 
correndo. E saiu com Luis Fabiano e 
Reinaldo nas vagas de Rogério e Bruno. 
No Corinthians, nada mudou. O segundo 
tempo iniciou com a mesma trilha sonora 
– “olé”.

Os gritos de “gol” também não cessa-
ram. Aos 15 minutos, o Corinthians co-
locou o São Paulo na roda com Romero, 
que passou para Bruno Henrique rolar 
para Danilo. O veterano tocou de letra 
para Lucca fi nalizar na saída de Denis. 
Um golaço.

Três minutos mais tarde, a rede balan-
çou novamente. Romero foi lançado por 
Fagner nas costas de Reinaldo e avançou 

pela direita até bater cruzado na grande 
área. Hudson desviou para dentro.

Temeroso, Milton Cruz reforçou a sua 
defesa ao substituir Wesley por Edson 
Silva. E até viu o São Paulo fazer o gol 
de honra. Carlinhos anotou de carrinho 
depois de jogada de Alan Kardec e teve 
a coragem de comemorar. A torcida do 
Corinthians ironizou: “Eu acredito! Eu 
acredito! Eu acredito!”.

O que parecia realmente inacreditá-
vel eram os desdobramentos do clássico. 
Com Lincom e Cristian nas posições de 
Danilo e Rodriguinho, o Corinthians che-
gou ao sexto gol. Aos 30 minutos, Rome-
ro foi derrubado por Reinaldo dentro da 
área. Pênalti. Cristian cobrou no canto e 
repetiu a sua provocativa comemoração 
com os dedos médios em riste.

O São Paulo teve a oportunidade de 
amenizar um pouco o vexame quando o 
árbitro viu pênalti de Edu Dracena sobre 
Carlinhos, aos 35 minutos. A humilhação 
foi ainda maior porque Cássio acertou 
o canto e defendeu a cobrança de Alan 
Kardec. A festa – e a bagunça – do Corin-
thians estava completa. Com um gol para 
cada título brasileiro.

FICHA TÉCNICA 
CORINTHIANS 6 X 1 SÃO PAULO
Local: Estádio de Itaquera, São Paulo 

(SP) 
Data: 22 de novembro de 2015, do-

mingo 
Horário: 17 horas (de Brasília) 
Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cor-

tez (Fifa-RJ) 
Assistentes: Danilo Ricardo Simon 

Maniz e Miguel Caetano Ribeiro da Cos-
ta (ambos de SP 

Público: 44.976 pagantes (total de 
45.469) 

Renda: R$ 2.939.497,50 
Cartões amarelos: Fagner e Edílson 

(Corinthians); Bruno e Thiago Mendes 
(São Paulo)

Gols: CORINTHIANS: Bruno Henri-
que, aos 26, Romero, aos 28, e Edu Dra-
cena, aos 45 minutos do primeiro tempo; 
Lucca, aos 15, e Romero, aos 18 minutos 
do segundo tempo; SÃO PAULO: Carli-
nhos, aos 24 minutos do segundo tempo

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, 
Felipe, Edu Dracena e Uendel (Yago); 
Ralf, Bruno Henrique, Danilo (Lincom), 
Rodriguinho (Cristian) e Lucca; Romero 

Técnico: Tite
SÃO PAULO: Denis; Bruno (Reinal-

do), Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos; 
Hudson, Wesley (Edson Silva), Thiago 
Mendes e Michel Bastos; Rogério (Luis 
Fabiano) e Alan Kardec 

Técnico: Milton Cruz (interino)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Felipe, Edu Dracena e Uendel (Yago); Ralf, Bruno Henrique, 
Danilo (Lincom), Rodriguinho (Cristian) e Lucca; Romero. Técnico: Tite

A primeira crônica de Nelson 
Rodrigues sobre Pelé

DATADA DE 25 DE MARÇO DE 
1958, NUM SANTOS 5 X 3 AMÉRICA, 
NO MARACANÃ.

O JOGO ERA VÁLIDO PELO TOR-
NEIO RIO-SÃO PAULO. TUDO INDI-
CA QUE É A PRIMEIRA CRÔNICA DE 
NELSON SOBRE PELÉ. UMA RARI-
DADE, PORTANTO. ACOMPANHE:

Depois do jogo América x Santos, se-
ria uma crime não fazer de Pelé o meu 
personagem da semana. Grande fi gura, 
que o meu confrade Albert Laurence cha-
ma de “o Domingos da Guia do ataque”. 
Examino a fi cha de Pelé e tomo um sus-
to: — dezessete anos! Há certas idades 
que são aberrantes, inverossímeis. Uma 
delas é a de Pelé. Eu, com mais de qua-
renta, custo a crer que alguém possa ter 
dezessete anos, jamais. Pois bem: — ver-
dadeiro garoto, o meu personagem anda 
em campo com uma dessas autoridades 
irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei, não 
sei se Lear, se imperador Jones, se etío-
pe. Racionalmente perfeito, do seu peito 
parecem pender mantos invisíveis. Em 
suma: — Ponham-no em qualquer rancho 
e sua majestade dinástica há de ofuscar 
toda a corte em derredor.

O que nós chamamos de realeza é, 
acima de tudo, um estado de alma. E 
Pelé leva sobre os demais jogadores uma 
vantagem considerável: — a de se sentir 
rei, da cabeça aos pés. Quando ele apa-
nha a bola e dribla um adversário, é como 
quem enxota, quem escorraça um plebeu 
ignaro e piolhento. E o meu personagem 
tem uma tal sensação de superioridade 
que não faz cerimônias. Já lhe pergun-
taram: — “Quem é o maior meia do 
mundo?”. Ele respondeu, com a ênfase 

das certeza eternas: — “Eu”. Insistiram: 
— “Qual é o maior ponta do mundo?”. 
E Pelé: — “Eu”. Em outro qualquer, esse 
desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabu-
loso craque põe no que diz uma tal carga 
de convicção, que ninguém reage e todos 
passam a admitir que ele seja, realmente, 
o maior de todas as posições. Nas pontas, 
nas meias e no centro, há de ser o mesmo, 
isto é, o incomparável Pelé.

Vejam o que ele fez, outro dia, no 
já referido América x Santos. Enfi ou, e 
quase sempre pelo esforço pessoal, qua-
tro gols em Pompéia. Sozinho, liquidou 
a partida, liquidou o América, monopo-
lizou o placar. Ao meu lado, um ameri-
cano doente estrebuchava: — “Vá jogar 
bem assim no diabo que o carregue!”. De 
certa feita, foi até desmoralizante. Ainda 
no primeiro tempo, ele recebe o couro no 
meio do campo. Outro qualquer teria des-
pachado. Pelé, não. Olha para frente e o 
caminho até o gol está entupido de adver-
sários. Mas o homem resolve fazer tudo 
sozinho. Dribla o primeiro e o segundo. 
Vem-lhe ao encalço, ferozmente, o ter-
ceiro, que Pelé corta sensacionalmente. 
Numa palavra: — sem passar a ninguém 
e sem ajuda de ninguém, ele promoveu a 
destruição minuciosa e sádica da defesa 
rubra. Até que chegou um momento em 
que não havia mais ninguém para driblar. 
Não existia uma defesa. Ou por outra: — 
a defesa estava indefesa. E, então, livre na 
área inimiga, Pelé achou que era demais 
driblar Pompéia e encaçapou de maneira 
genial e inapelável.

Ora, para fazer um gol assim não bas-
ta apenas o simples e puro futebol. É pre-
ciso algo mais, ou seja, essa plenitude de 

confi ança, certeza, de otimismo, que faz 
de Pelé o craque imbatível. Quero crer 
que a sua maior virtude é, justamente, a 
imodéstia absoluta. Põe-se por cima de 
tudo e de todos. E acaba intimidando a 
própria bola, que vem aos seus pés com 
uma lambida docilidade de cadelinha. 
Hoje, até uma cambaxirra sabe que Pelé 
é imprescindível em qualquer escrete. Na 
Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há 
de olhar os húngaros, os ingleses, os rus-
sos de alto a baixo. Não se inferiorizará 
diante de ninguém. E é dessa atitude viril 
e mesmo insolente que precisamos. Sim, 
amigos: — aposto minha cabeça como 
Pelé vai achar todos os nossos adversá-
rios uns pernas-de-pau.

Fonte: http://esportes.estadao.com.br/
blogs/robson-morelli/a-primeira-cronica-
de-nelson-rodrigues-sobre-pele/

Aos 23 anos, Neymar supera Pelé, 
Messi e Cristiano Ronaldo

Podem até ultrapassar Pelé em numeros de gols, mas 

em genealidade sempre será insubistituivel
Com os dois gols marcados na úl-

tima terça-feira (8), sobre os Estados 
Unidos, Neymar segue firme na luta 
para ser o maior artilheiro da história 
da Seleção Brasileira. Atualmente, 
ele é o 5º em número de gols com a 
amarelinha. Entretanto, Zico que se 
cuide.

O Galinho de Quintino é o quarto 
colocado da lista, com dois gols a mais 
que Neymar (46 contra 48) e pode ser 
superado ainda em 2015. É claro que o 
atacante do Barcelona está de fora dos 
dois próximos jogos da Seleção pelas 
Eliminatórias, por estar suspenso, mas o 
time de Dunga ainda tem mais dois jogos 
na temporada pela competição, sem falar 
em amistosos.

Na luta pela artilharia, Neymar pode 
se aproximar de Romário (55) em 2016, 
mas ainda vai precisar balançar muito a 
rede para alcançar Ronaldo (62) e Pelé 
(77).

Se compararmos por idade, Neymar 
dispara na lista. Ele é o jogador mais 
jovem a alcançar a marca de 45 gols na 
história de uma seleção. Com 23 anos, 
ninguém fez mais gols que ele.

Comparando com Cristiano Ronaldo 
e Messi – os dois maiores da atualidade 
– Neymar, 23 anos, ainda vai precisar de 

mais tempo. Os dois são mais velhos, vi-
vem o auge da sua forma técnica e têm 
mais tempo de carreira, assim como o 
Menino da Vila. Messi (28 anos), marcou 
ontem o seu 49º gol com a camisa da Ar-
gentina. Cristiano Ronaldo (30 anos) vive 
um jejum de gols, mas está mais longe na 
disputa: já marcou 55 vezes com a camisa 
de Portugal.

O ponto positivo? Neymar é mais 
novo e viverá mais tempo no auge que 
a dupla de Barcelona e Real Madrid. A 
longo prazo, também é bem provável que 
o brasileiro supere o argentino e o por-

tuguês.
Gols pela Seleção Brasileira
1) Pelé – 77 (aos 23 anos tinha 41)
2) Ronaldo – 62 (aos 23 tinha 29)
3) Romário – 55 (aos 23 tinha 6)
4) Zico – 48 (aos 23 ainda não tinha 

marcado)
5) Neymar – 46
Neymar x Cristiano Ronaldo x Messi
1) Cristiano Ronaldo – 55 (aos 23 

anos, tinha 20 gols)
2) Messi – 49 (aos 23, tinha marcado 

13)
3) Neymar – 46

Santos bate Palmeiras em jogo tenso e fi ca a um empate do título
Primeira partida da decisão da Copa do Brasil tem pênalti perdido, expulsão e 

reclamação do Verdão. No fi m, Peixe perde chance inacreditável, com Nilson

A primeira partida da fi nal da Copa 
do Brasil, entre Santos e Palmeiras, na 
quarta, na Vila Belmiro, foi nervosa, ca-
timbada, com pênalti não marcado, outro 
apontado e não convertido, e até com 
troca de juiz. No fi m, prevaleceu o maior 
volume de jogo do Peixe, que venceu por 
1 a 0 e agora joga pelo empate na quar-
ta que vem, na arena do rival. O Verdão 
precisa vencer por dois gols. Se vencer 
por um, leva a decisão para os pênaltis. 
Gabriel, que perdeu pênalti no começo, 
se reabilitou ao marcar o gol da vitória.

A vantagem do Peixe só não é maior 
porque Nilson, que entrou no segundo 
tempo, perdeu uma chance incrível já 
nos acréscimos, quando teve o gol aber-
to à sua frente e conseguiu a façanha de 
errar o chute.

O jogo começou bem movimentan-
do. Com apenas quatro minutos, os dois 
times já haviam perdido chances clarís-
simas: primeiro o Verdão, com Jackson, 
que viu a bola aparecer à sua frente, 
na pequena área, mas mandou para 
fora. Depois o Peixe, com Gabriel, que 
desperdiçou penalidade cometida por 

Arouca em Ricardo Oliveira – a bola 
bateu na trave. 

Aos 12, um baque para o Palmeiras: 
Gabriel Jesus deixou o gramado sentin-
do dores no ombro esquerdo por causa 
de uma pancada após sofrer falta de 
Deivid Braz. 

Passada a correria do início, o jogo 
se tornou mais brigado que criativo. Os 
times cometiam muitas faltas, amar-
ravam a partida. Apesar da catimba, o 
Santos demonstrava um pouco mais de 
lucidez. Tinha o domínio, criava mais 
chances, mas falhava nas fi nalizações. 
Que o diga Ricardo Oliveira, que rece-
beu bom passe de Victor Ferraz e parou 
em Prass. 

O Santos se manteve em cima do 
Palmeiras no segundo tempo, estratégia 
que abriu espaços para os contra-ata-
ques do adversário. Aos 5 minutos, Bar-
rios escapou às costas de David Braz, 
invadiu a área e caiu na área pedindo 
pênalti. Luiz Flávio de Oliveira não viu 
falta. O juiz, aliás, não terminou o jogo: 
ele se machucou e foi substituído pelo 
quarto árbitro. 

Passado esse lance polêmico, o San-
tos voltou a mandar no jogo e, depois de 
muito insistir, chegou o gol aos 33, em 
grande jogada de Gabriel, que passou por 
Amaral e tocou na saída de Prass. Um 
belo gol. Os palmeirenses fi caram ainda 
mais tensos com a desvantagem. Lucas 
acertou um pontapé em Lucas Lima e 
foi expulso, deixando a equipe com um 
a menos nos últimos minutos da partida.

Nos acréscimos, um lance de Inacre-
ditável FC. Ricardo Oliveira foi lança-
do, driblou Prass e a bola sobrou para 
Nilson. O gol aberto. Era só empurrar 
e sair para o abraço, mas ele fez o mais 
difícil: pegou errado e mandou para fora

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz 
(Daniel Guedes), David Braz, Gustavo 
Henrique e Zeca; Thiago Maia, Reanto 
e Lucas Lima; Marquinhos Gabriel, Ri-
cardo Oliveira e Gabriel. Técnico: Do-
rival Júnior.

PALMIERAS: Fernando Prass; Lu-
cas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; 
Matheus Sales (Amaral) e Arouca; Ga-
briel Jesus, Robinho e Dudu; Lucas Bar-
rios. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gol: Pita aos 46min do primeiro 
tempo; Paulo César aos 4min e Ser-
ginho aos 8min do segundo tempo.

Local: Estádio Morumbi, em São 
Paulo.

Público: 59.766 pagantes
Renda: Cr$ 12.131.550,00

12/04/1981 – São Paulo 2 x 1 Santos

Santos: Marolla; Nelsinho Batista, Joãozinho, Márcio Rossini e Washington; Gilberto Costa (Ru-
bens Feijão), Toninho Vieira e Pita; Claudinho (Paulinho), Aluísio e João Paulo. Técnico: Sérgio 
Clérice

Árbitro: José Roberto Wright
Expulsos: João Paulo, Nelsinho 

Batista e Zé Sérgio.
São Paulo: Valdir Perez; Getú-

lio, Oscar, Dario Pereyra e Nelsinho 
(Chiquito); Almir, Heriberto e Rena-
to (Everton); Paulo Cesar, Serginho 

e Zé Sérgio. Técnico: Ithon Fritzen
Santos: Marolla; Nelsinho Ba-

tista, Joãozinho, Márcio Rossini e 
Washington; Gilberto Costa (Ru-
bens Feijão), Toninho Vieira e Pita; 
Claudinho (Paulinho), Aluísio e João 
Paulo. Técnico: Sérgio Clérice

Como exigir justiça em uma partida de futebol se nem a vida é justa! (Thomazinho)
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292Neste primeiro encontro, as em-
presas de transporte de cargas suge-
riram medidas para o Marco Regula-
tório do setor

Representantes das empresas de 
transporte rodoviário de cargas apon-
taram várias sugestões para o futuro 
Marco Regulatório do setor, durante 
a audiência pública na comissão es-
pecial da Câmara dos Deputados que 
analisa o tema.

O deputado Baleia Rossi (PMDB 
- SP), que é o presidente desta Co-
missão, destacou que o objetivo “é 
criar uma legislação justa e equi-
librada, que crie condições para o 
investimento produtivo e melhore a 
distribuição de renda do setor, que 
aumente a segurança viária e contri-
bua para reduzir acidentes”.

Ele também destacou a realiza-
ção de duas outras audiências para 
as próximas quintas-feiras, sendo a 
desta semana para ouvir os autôno-
mos e a da semana que vem para 
ouvir os contratantes, os embarca-
dores. “Defi nimos que é preciso ter 
calma, não vamos agir com rapidez, 
vamos ouvir todas as vertentes para 
tentar acertar o máximo possível e 
fazer um trabalho consistente”, ex-
plicou Baleia.

Sugestões - O presidente da Fede-
ração das Empresas de Transporte de 
Cargas, Flávio Benatti, destacou que 
a nova lei do Marco Regulatório de-
verá tratar de pontos gerais para não 
se tornar inócua. “Cada segmento 
dos transportes já tem regras e es-
pecifi cidades previstas na regulação. 
Se quisermos fazer um marco para 
prever todas as regulamentações de 

Baleia Rossi preside a primeira audiência pública da Comissão 
que objetiva melhorar o transporte rodoviário de cargas

cargas no País, vamos discutir por 
100 anos e não vamos chegar a lu-
gar nenhum”, disse ele, ao lembrar 
que hoje 43 leis federais regulam a 
atividade.

Já o presidente da Federação das 
Empresas de Transportes de Cargas 
da Amazônia, Irani Bertolini, defen-
deu a terceirização no setor. “Nós, 
empresários, não temos como arcar 
com os custos extras, já que 60% dos 
transportes dos transportadores são 
terceirizados.”

Para o coordenador do Grupo 
Transportando Ideias, Márcio Lopes, 
é preciso incluir na nova lei o seguro 
obrigatório para motoristas de cami-
nhão e autônomos. “Se há morte no 

trânsito, por exemplo, a responsabi-
lidade cai sobre o transportador ou 
sobre o autônomo, com alto risco de 
a família da vítima fi car desampara-
da”, ressaltou.

Lopes também chamou atenção 
para a atual insegurança jurídica 
dos contratos de transporte e suge-
riu termos de longo prazo. “Como 
você investe em um caminhão de 
R$ 500 mil, assina um contrato e, 
depois, o empregador te dispen-
sa?”, indagou. “Os tomadores de 
serviços de transporte têm poder 
econômico muito maior e, às vezes, 
são impostas condições que, ou 
você assina, ou não trabalha mais 
para mim”, disse.

Para o deputado Baleia Rossi, o 
debate foi muito produtivo e pode 
nortear o trabalho da Comissão 
Especial. “Nós temos que desbu-
rocratizar o setor, temos que me-
lhorar a renda e fazer com que os 
empregos sejam mantidos. Esse é o 
grande desafi o que nós temos hoje 
na Comissão do Marco Regulatório 
do Transporte Rodoviário de Car-
gas. Aliás, um setor extremamente 
importante, não existe nada na far-
mácia, no supermercado, em qual-
quer local, que não tenha relação 
direta com o transportador, com o 
caminhão, com aquele que trabalha 
e produz para o nosso país”, con-
cluiu Baleia.

Movimento Rosa e Azul atrai 
munícipes na Praça 9 de Julho

Jaboticabal adere à preven-
ção e saúde, foi a palavra de or-
dem no último sábado, dia 21. O 
Movimento Rosa Azul, ação da 
Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
levou cerca de 200 pessoas, en-
tre homens e mulheres à Praça 
Nove de Julho.

Com o apoio do Senac, 
Cetec e alunos da Faculda-
de São Luis,  o evento con-
tou com diversos estandes 
e o ônibus da saúde para  
aferição de pressão arterial, 
testes de glicemia e avalia-
ção dos pés diabéticos; teste 
rápido de HIV, hepatite B e C 
e sífilis; prevenção de câncer 
bucal, entre outros.Também 
aconteceram palestras sobre  
câncer de mama e de prósta-
ta.

Depois dos exames, os mu-
nícipes tiveram a oportunidade 
de conhecer e participar de uma 
aula de zumba na área central 
da Praça, animando quem pas-
sava pelo local.  Para encerrar 
o Movimento, toda a equipe da 
saúde soltou balões rosa e azul 
para chamar a atenção da po-
pulação.

“Foi um evento que ajudou 
muitos munícipes e o nosso 
objetivo foi alcançado, que é 
trabalhar com a prevenção. A 
Prefeitura de Jaboticabal e a 
Secretaria da Saúde estão aqui 
para atender a população de Ja-
boticabal. Fizemos  um grande 
evento para nossa população.  
Fizemos com o carinho que a 
população merece”, destacou a 
secretária de Saúde, Renata As-
sirati. 
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GEOVANA 
MACHADO
Com apenas 

16 anos de ida-
de, a bela reve-
la-se uma gran-
de promessa 
para o mundo 
da moda. Dona 
de traços for-
temente ange-
licais distribu-
ídos nos altos 
dos seus 1.70, a 
modelo já anda 
d e s p e r t a n d o 
interesse em 
agencias inter-
nacionais. Re-
presentada pela 
Agência CP 
Models (Ara-
raquara/SP) , 
acho bom vocês 
memorizarem 
esta fascinante 
face, por que 
será sucesso na 
certa.

Fiquem de 
olho!

Ooo Mulher!!!
Só você pode tirar o meu 

coração dessa agonia.
Pare com esse seu jogo de 

não querer e fi car dizendo 
que estamos na mesma sin-
tonia.

Eu faço de tudo para te 
conquistar e você fi ca nessa 
de ironia.

Abra de uma vez o seu 
sentimento e juntos seremos 
felizes na maior harmo-
nia!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

Nesta ocasião calorosa, que o brilho do dia 29 seja regado a bençãos, boas amizades, pontilhadas da 
certeza de muitas conquistas, realizações, sonhos concretizados, surpresas agradáveis, felizes aconteci-
mentos, aventuras, inumeráveis alegrias, pela virtude de ser honesto, trabalhador, guerreiro, bom pai, 
marido, carinhoso, educado para com todos à sua volta, ótimo e experiente empresário, carregando 
com pulso fi rme as empresas Restaurante BROTHERS GRIL E PIZZARIA CASCATA. Seu dinamismo 
é marcante e necessário, pois tem força e coragem para empreender, lutar e vencer  quaisquer obstá-
culos. É íntegro, batalhador, com inumeráveis virtudes.

Tenha certeza de uma coisa: nós, da sua família ELAINE MACRI DOS SANTOS (esposa), e ANTO-
NIO DOS SANTOS NETO (fi lho), e todos seus amigos, clientes e funcionários, compartilhamos desta 
sua comemoração existencial, com serenidade, alegrias, brilho, renovação, para desfrutar de todas as 
coisas boas da vida! Você é necessário e útil às nossas vidas, pois é feito de simpatia, inteligência, bon-
dade e caridoso. Desejamos muita paz e harmonia. PARABÉNS! a.) - ELAINE MACRI DOS SANTOS 
E ANTONIO DOS SANTOS NETO.

DANIEL NACATA GARCIA... que este seu aniversário do dia 
03, seja marcado com a eterna LEMBRANÇA DA FELICIDADE. 
Parabéns pelo seu Aniversário!

RODRIGO TRAVAINI FÁVARO... dia 29 será uma inesquecível 
data para ser comemorada com muito dinamismo, saúde e esperan-
ças de um futuro promissor. FELICIDADES!

FRANCINE KARLA... que o dia 30  possa ser eternizado com a 
busca cristalina da FELICIDADE. PARABÉNS!

FABIO CATHOLICO. Que a sublime data deste dia 28, encha 
seu coração das mais tenras FELICIDADES. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO!

DENISE CARDOSO, dia 02 de dezembro é uma data que contém 
brilhantismo e vitórias. Desfrute com sabedoria, paz, amor e saúde 
de todos os dias que estão por vir. FELICITAÇÕES!

ELVIO MORGATTO... por toda capacidade de desbravar hori-
zontes e lançar sempre novos empreendimentos imobiliários, dese-
jamos que seus projetos sejam cada vez mais intensos e audaciosos 
e o dia 03 de dezembro comemorado com grandiosidade. PARA-
BÉNS!

Azul atrai 
munícipes na Praça 9 de Julho

WALDIR GOMES DOS SANTOS
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CLUBE DA VELHA GUARDA 
DE JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDACONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O CLUBE DA VELHA GUARDA DE JABOTICABAL, pelo 
presente EDITAL, CONVOCA, de acordo com o Artigo 38/39, 
Letra “b”, de seu Estatuto Social, todos os seus ASSOCIADOS 
com direito a VOTO, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA, que se realizará em sua séde social no dia 12 de dezembro de 
2.015 (sábado), em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com início às 
13 (treze) horas e término às 17 (dezessete) horas, para deliberação 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1- Eleição da DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E DO CONSELHO FISCAL DO CLUBE DA 
BELHA GUARDA E SEUS RESPECTIVOS SUPLENTES, para o 
BIÊNIO 2.016/2.017. Caso não seja obtido o quorum, determinado 
pelo ESTATUTO, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, a ASSEM-
BLÉIA será realizada em SEGUNDA CONVOCAÇÃO, meia hora 
após o término da PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para qual fi cam 
CONVOCADOS TODOS OS ASSOCIADOS, no mesmo dia e lo-
cal, COM QUALQUER NÚMERO DE ASSOCIADOS.

Jaboticabal, 25 de Novembro de 2.015.

ÁUREO EVANGELISTA SANTANA
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

Atualmente o mundo vem assistindo 
séries de coisas que indicam o fi nal dos 
tempos. Insegurança generalizada em to-
dos os seguimentos da sociedade. Hoje, 
de tudo se tem medo; do menor de idade, 
que nada teme.

Da sociedade que vê no outro um 
inimigo, ou a quem se pode tirar alguma 
vantagem no estilo Judas. Com sorrisos, 
tapinhas nas costas e elogios, mas com as 
intenções já muito bem defi nidas.

De ir trabalhar, de voltar do trabalho, 
de passear com a família, ou coisas mais 
banais.

Alguns dizem que a culpa disso é do 
governo, outros dizem que é da socieda-
de.

Acredito que esse processo de destrui-
ção se inicie pelo governo. Pois tira do 
povo o acesso às coisas mais elementares 
e importantes. A principal delas é a edu-
cação.

Faz isso quando fecha escolas, paga 
mal o professor, dá poder aos alunos de 

MUDA VOCÊ. TUDO MUDA
desrespeitarem os professores, e tira do 
professor o direito de defesa. Tira a au-
toridade daquele que constrói a base da 
sociedade. E dá autoridade àqueles que 
destróem a sociedade.

Faz isso quando defende e dá bolsas 
de auxílio a pessoas extremamente peri-
gosas, que nunca poderiam estar soltas.

Faz isso quando tira do cidadão o di-
reito de defesa e reação. E ainda pune o 
cidadão que se defende do agressor, que 
não tem outro objetivo, que não seja fazer 
mal a você e à sua família.

O governo contraria os ensinos Cris-
tãos de todas maneiras possíveis.

Faz isso quando permite a gravação e 
reprodução de “músicas” pornográfi cas. 
Quando autoriza novelas que ensinam e 
apoiam comportamentos anti-cristãos; 
como brigas, enganações, desrespeito 
entre a família e todo tipo de semente do 
mal que se pode mostrar, sempre com um 
ar de vingança, misturado com sensuali-
dade, o que faz prender a pessoa na frente 
da TV, para que continue sendo atingida e 
para que reproduza esse comportamento 
na sociedade.

Isso é muito fácil de se comprovar, 
quando você vê seu fi lho, seu amigo, 
usando termos e palavras daquela ou 
outra novela ou série, mesmo até de de-
senhos animados, que hoje pregam a vio-
lência de forma explícita.

Daí, para se tornar violento é rápido.
Pois o brasileiro vive estressado com 
tudo, e com razão.

Se o governo não ajuda, então a mu-
dança deve começar conosco.

Lendo mais, ouvindo músicas, fre-
quentando e praticando princípios Cris-
tãos. Que são de fato a lanterna na escu-
ridão.

Nota à imprensa
Concurso Público 

Prefeitura de Jaboticabal

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria 
de Administração, informa 
que os dados sobre o Con-
curso Público da Prefeitura 
de Jaboticabal serão divul-
gados exclusivamente no 
site ofi cial da Prefeitura, 
no link www.jaboticabal.
sp.gov.br. <http://www.ja-
boticabal.sp.gov.br/>  

De acordo com o secre-
tário de Administração, 
César Poletti, acaba de ser 
contratado o Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação, 
o Indec.

Mais informações, em 
breve. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A GUSTAVO ENRIQUE 
VILLELA E JANEMARA DE

ANDRADE VILLELA
(Prenotação 147.237 de 10/09/2015)

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 Gustavo Enrique Villela, RG nº 295346619-
SSP/SP, CPF nº 282.699.308/90, vendedor, e sua mulher Jane-
mara de Andrade Villela, RG nº 404364755-SSP/SP, CPF nº 
218.341.598/30, consultora de vendas, ambos brasileiros, casados 
sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 
nº 6.515/77,  residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua São 
Sebastião, número 574, apto 112, centro, que  nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica Fe-
deral, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário 
nº 144440413891, garantido pela alienação fi duciária, registrada 
sob nº 05 na matrícula nº 44.583, que grava o imóvel situado na 
Rua São Sebastião, número 574, apto 112, centro, vem lhes no-
tifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
21, 22 e 23, apurado pela credora até o dia 04/09/2015, no valor 
total de R$8.556,51 (oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais 
e cinquenta e um centavos), sujeito à atualização monetária, aos 
juros de mora e as despesas de cobrança até a data do efetivo pa-
gamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no 
prazo desta intimação.

                            Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a com-
parecerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ja-
boticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$279,03 (duzentos 
e setenta e nove reais e três centavos), referente às custas com as 
notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
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, perdem V.Sªs. 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 publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
12 de novembro de 2015. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, 
mandei digitar e subscrevi.

 
O OFICIAL:

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

RAIZEN ENERGIA S.A. torna público que recebeu da CETESB 
a Renovação da Licença de Operação N° 52001815, válida até 
26/11/2017, para Usina de Açúcar e Álcool à RODOVIA BRIGA-
DEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 322, ZONA RURAL, GUARIBA.

ANTONIO RAMOS DE MORAIS – ARTESANATO –ME. 
Torna público que requereu na CETESB a Renovação de Licença 
de Operação  para fabricação de Artefatos de Cerâmica de Barro 
Cozido. End.: Av Aurélio Migliori, Nº 330. Jardim Santa Rosa – 
CEP.: 14.870-000. Jaboticabal / SP .

 

 

 
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI)  

comunica a abertura da licitação: 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 063/2015 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de nutrição 
e alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados na unidade SESI de 
MATÃO. 
Retirada do edital: a partir de 27 de novembro de 2015.  
Entrega dos envelopes: até as 09h00 do dia 15 de dezembro de 2015 
Abertura às 09h30 do dia 15 de dezembro de 2015. 
 

Retirada de edital: 
 

No Centro de Atividades “Prof. Azor Silveira Leite”, localizado na Avenida Marlene  
David dos Santos, nº 940 – Jardim Paraíso III. 

Matão - SP 

 

 

 
O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI)  

comunica a abertura da licitação: 
 
 
CONCORRÊNCIA Nº 058/2015. 
– Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de nutrição 
e alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados na unidade SESI de 
JABOTICABAL. 
Retirada do edital: a partir de 27 de novembro de 2015.  
Entrega dos envelopes: até as 09h00 do dia 16 de dezembro de 2015 
Abertura às 09h30 do dia 16 de dezembro de 2015. 
 
 

Retirada de edital: 
 

No Centro de Atividades “Prof. Azor Silveira Leite”, localizado na Avenida Marlene  
David dos Santos, nº 940 – Jardim Paraíso III. 

Matão - SP 

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA: Na Sessão Administrativa de Distri-
buição de Mandados desta Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo. O Doutor 
Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, Meritíssimo Juíz de Direito e Corregedor 
da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados desta Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, etc. FAZ SABER a todos os serventuários e demais interessa-
dos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que designou Correição 
Ordinária na Seção Administrativa de Distribuição de Mandados desta Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, com início às 14:00 horas do dia 17 de dezembro 
do corrente exercício. FAZ SABER, outrossim, que durante os trabalhos estará à 
disposição para ouvir as partes, advogados e demais interessados quanto a temas 
que possam ensejar providências correcionais. Para os trabalhos correcionais fi ca 
convocado o Chefe de Seção do Cartório da Corregedoria Permanente, bem como 
os servidores lotados na Seção de Administração Geral. No dia de correição haverá 
atendimento normal aos advogados e público em geral, nos termos do Comunicado 
nº 1.506/2.009, de 18 de novembro dfe 2.009. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afi xa-
do no local de costume e publicado pela imprensa, na forma da Lei. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 25 de novembro de 
2.015. Eu, Carlos Alberto Chioda, Chefe de Seção do Judiciário, digitei Subscrevo. 
Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos - Juíz de Direito.

O hambúrguer é um lanche po-
pular ao redor de todo o mundo e 
existem várias versões da receita. 
Atualmente, ele foi gourmetizado, 
pois além de simples e versátil (carne 
e pão), pode ser servido com vários 
acompanhamentos, como queijos, 
saladas e molhos, além de misturas 
de carne de porco e carne vermelha, 
frango e bacon. Interessados em de-
senvolver técnicas para o preparo da 
iguaria podem se inscrever no curso 
Hambúrguer Gourmet: Origem e 
Evolução, ofertado pelo Senac Jabo-
ticabal.

“Ele pode ser preparado em casa 
e é uma boa pedida para um encon-
tro com amigos. Apesar do ham-
búrguer caseiro ainda não ser tão 
popular, é uma ótima opção para 
surpreender os convidados. O curso 
pode ainda ser uma oportunidade 
para quem quer se especializar no 
prato e até montar um negócio. Os 
alunos aprenderão como o hambúr-
guer pode ser versátil e até sofi sti-
cado”, afi rma Neusa Aparecida de 
Souza Fieno, docente da área de 
gastronomia da unidade.

Para quem deseja inserir o ham-
búrguer caseiro na alimentação, 
a docente dá algumas dicas. “Es-
colha sempre uma carne fresca 
para moer, como: fraldinha, ma-
minha, alcatra e picanha. A carne 
deve conter 15% de gordura, pois 
além de ajudar a moldar, deixa o 
hambúrguer mais suculento. O 

Aprenda a fazer 
hambúrguer gourmet

Senac Jaboticabal oferta turma para o novo curso; inscrições já estão abertas

tamanho ideal para o hambúrguer 
gourmet é de 1,5 cm de altura e en-
tre 150 a 200grs cada”, diz Neusa. 
O tempero é simples: sal e pimenta, 
mas lembre-se, só os coloque quando 
for moldar o hambúrguer para fritá-
lo, pois temperá-lo antes pode desi-
dratar a carne.

Se interessou em aprender? Aces-
se o Portal Senac: www.sp.senac.br/
jaboticabal para obter mais informa-
ções sobre os pré-requisitos e fazer a 
sua inscrição. O curso tem 20 horas 
de duração e acontecerá de segunda 
a sexta-feira, das 19 horas às 22h30. 
Mais informações pelo telefone (16) 
3209-2800.

Receita básica do hambúrguer
200 gramas de fraldinha moída;
Sal e pimenta a gosto.
Você também pode acrescentar na 

receita: bacon, carne de porco, cebo-
la, alho, cheiro verde.

Obs: O hambúrguer também pode 
ser feito com carne de frango, costela 
e picanha. O vegetariano é com pro-
teína de soja.

Serviço
Hambúrguer Gourmet: Origem e 

Evolução
Data: de segunda a sexta-feira, de 

14 a 21 de dezembro
Período: das 19 horas às 22h30
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

Campanha do Lixo eletrônico  
terá nova data para recolhimento

Devido à previsão do tempo, que 
está indicando chuva para o próximo 
sábado, dia 28, a 2ª Campanha do Lixo 
Eletrônico será realizada no dia 5 de de-
zembro, também no sábado, das 9h às 
13h. A Campanha do Lixo Eletrônico 
é uma parceria da Prefeitura de Jabo-
ticabal, Secretarias de Saúde; Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente 
(Saama); Sala de Situação da Dengue; 
Departamento de Trânsito e Coplana.

O recolhimento acontece em todo 
o centro da cidade, com o caminhão 
da Coplana percorrendo as ruas cen-

trais e o caminhão da empresa Led 
Reciclagem Tecnológica de Mococa 
estará fi xo na Praça Nove de Julho 
para recebimento da população.

Para o descarte consciente, po-
dem ser recolhidos os seguintes ma-
teriais: pilhas, baterias, monitores, 
fax, telefones, televisores, celulares, 
CDs, DVDs, computadores, impres-
soras, placas, equipamentos de in-
formática, fi os, cabos, videogames, 
fi tas, câmeras fotográfi cas, entre 
outros aparelhos eletrônicos. A Saa-
ma informa que lâmpadas não serão 

recolhidas.
“Contamos com a compreensão da 

população para fazermos o descarte 
consciente. As pessoas já podem sepa-
rar todo o material e assim que o ca-
minhão passar será feito recolhimento. 
Estamos com uma equipe mobilizada 
para garantir sucesso no recolhimento. 
É importante salientar que esta Cam-
panha também entra nas ações realiza-
das pela Sala de Situação da Dengue. 
Estamos trabalhando de forma efetiva 
na prevenção da dengue”, destaca o se-
cretário da Saama, Sérgio Nakagi.
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Na tarde de quinta-feira, 19 de no-
vembro, a AREA trouxe para Jabotica-
bal o Arquiteto Eduardo Ronchetti, em 
palestra que reuniu engenheiros, arqui-
tetos e técnicos para interação sobre a 
NBR 9050/15 que prevê novos padrões 
de acessibilidade em construções. 

“A acessibilidade parece simples, 
mas tem um conceito profundo de ga-
rantir autonomia e conforto para todas 
as pessoas. É necessário ir além da nor-
ma técnica e compreender a necessidade 
da pessoa. A convenção sobre os direitos 
das pessoas com defi ciência afi rma que 
a defi ciência não está na pessoa, mas 
nas barreiras e atitudes que impedem a 
plena e efetiva participação dessa pessoa 
na sociedade em igualdade de oportuni-
dade com as demais”, pontua Eduardo 
Ronchetti 

O presidente da AREA Jaboticabal, 
o Engenheiro Eletricista Pedro Ales-
sandro Iughetti, lembrou a importância 
do assunto já que o conceito de aces-
sibilidade está sempre em evolução e 
as exigências técnicas acompanham o 
trabalho dos profi ssionais ligados à as-
sociação.

AREA Jaboticabal realiza palestra sobre 
nova norma brasileira em acessibilidade

“Vamos programar um curso sobre 
acessibilidade para o ano que vem. A 
AREA tem priorizado a formação con-
tinuada de nossos associados, e esse as-
sunto é indispensável”, disse Pedro. 

Entre outros dados trazidos pelo Ar-
quiteto Eduardo Ronchetti, está o fato 
de que, se uma edifi cação não incluir o 

atendimento da necessidade de gestan-
tes, crianças, obesos, defi cientes e ido-
sos, estará excluindo 70% da população. 
“Isso sem contar os acompanhantes! 
Esse é um dado que reforça a importân-
cia da norma, e, mais ainda, de compre-
ender e corresponder às necessidades 
das pessoas.”, fi nalizou. 


