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O munícipe ou proprietário de 
estabelecimento comercial que 
tiver aparelhos eletrônicos que 
precisem de uma destinação 
correta, neste sábado, dia 5, a 
Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de Abaste-
cimento e Meio Ambiente (Sa-
ama), realiza a 2ª Campanha do 
Lixo Eletrônico, que ocorrerá 
das 9h às 13h em todo o centro 
da cidade. 

Recolhimento de Lixo Eletrônico 
é neste sábado, dia 5

A campanha conta também 
com a parceria da Secretaria de 
Saúde; Sala de Situação da Den-
gue; departamento de Trânsito e 
Coplana.  O caminhão da empresa 
Led Reciclagem Tecnológica de 
Mococa fi cará localizado na Pra-
ça, enquanto o caminhão da Co-
plana percorrerá as ruas centrais. 

Serão recolhidos os seguintes 
materiais: pilhas, baterias, moni-
tores, fax, telefones, televisores, 

celulares, CDs, DVDs, computa-
dores, impressoras, placas, equi-
pamentos de informática, fi os, 
cabos, videogames, fi tas, câme-
ras fotográfi cas, entre outros 
aparelhos eletrônicos. A Saama 
informa que lâmpadas não serão 
recolhidas.

É importante que o material já 
esteja separado para que a equi-
pe possa recolher de forma mais 
ágil. 

A formação de multiplicado-
res no combate à dengue é prio-
ridade em Córrego Rico. Agentes 
da Unidade Básica de Saúde do 
distrito organizaram diversas 
ações em parceria com a EMEB 
Teresa Noronha de Carvalho.

 Os agentes de saúde também 
passam orientações e distribu-
íram folhetos nas residências. 

Córrego Rico mobilizado contra a dengue
 Diversas atividades foram realizadas no último mês

Os alunos participaram de uma 
passeata, assistiram palestra, tea-
tro e participaram de dinâmicas. 
“Nosso objetivo é que a informa-
ção seja levada para dentro das 
casas, para que possamos ter um 
controle efi caz da dengue”, afi r-
ma a agente de Saúde Daniela 
Santos.

Córrego Rico registrou em 

novembro um caso confi rmado 
e outro suspeito. “Estamos aler-
tas e pedimos a cooperação da 
população, eliminando possíveis 
criadouros da dengue. Tanto resi-
dências como prédios comerciais 
devem ser vistoriados, sem esque-
cer as calhas, laje, e todo ponto 
que acumule água”, ressalta a se-
cretária de Saúde, Renata Assirati. 

 A campanha “Fique Sabendo”, 
realizada pela Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde realizou até o 
momento 750 testes rápidos de sí-
fi lis, hepatite B e C e HIV. A cam-
panha foi iniciada no dia 25, na 
Unesp – Câmpus de Jaboticabal, 
atendendo mais de 200 pessoas.

No último domingo, dia 29, a 
Praça da Bíblia fi cou movimen-
tada com atuação da Escola Dona 
Aurora e a equipe do Ambulató-
rio DST/Aids. Além dos testes 
rápidos, houve a entrega de 400 
kits  com porta preservativos.

 Para encerrar a campanha 
“Fique Sabendo”, aconteceu na 
terça-feira, dia 1º, uma mobiliza-

Campanha “Fique Sabendo” termina na Praça 9 de Julho 
em comemoração ao Dia Mundial do Combate ao HIV

ção na Praça Nove de Julho para 
os interessados que estiveram 
passando pelo centro da cidade 
e que queiram realizar o teste 
rápido com o apoio do ônibus 
da Saúde. Numa parceria com 
a Ong Fênix, o evento contou 
com uma programação bem di-
ferenciada e de entretenimento, 
iniciando também, a Campanha 
da Diversidade. Vídeos de ex-
plicação e preservação também 
alertaram os munícipes durante 
toda a manhã.

“Durante nossa campanha es-
tamos fazendo testes rápidos de 
sífi lis, hepatite B e C e HIV.  A 
iniciativa acontece dentro da co-
memoração do Dia Mundial de 

Luta contra a Aids, 1º de dezem-
bro.  A data vem despertar a pre-
venção e conscientizar sobre os 
cuidados com a doença. Dos 750 
testes realizados até o momento, 
foram detectados duas pessoas 
com sífi lis e quatro de hepatite 
C. Os casos foram encaminhados 
para o Ambulatório e a partir daí 
serão feitos todos os acompanha-
mentos”, destacou a coordenado-
ra do DST Aids, Janete Apareci-
da Cavalari Fernandes.

De acordo com Janete, outra 
iniciativa muito importante é a 
visita nas casas de prostituição 
levando preservativos masculino 
e feminino, gel e materiais de di-
vulgação, entre outros.

 As atletas e a comissão técni-
ca da equipe adulto feminino de 
basquete da  Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE) fi zeram um 
ato de amor e atenção. Elas abri-

Solidariedade e esporte juntos para oferecer um 
dia especial às crianças do Lar do Caminho

ram ainda mais os seus corações 
para oferecer um dia especial às 
crianças do Educandário Lar do 
Caminho e outras entidades.

Mantendo a tradição, os pro-

fi ssionais de educação física, jun-
tamente com atletas das equipes 
de competição, alunos das esco-
linhas de iniciação, pais e todos 
envolvidos com a modalidade 

de basquete feminino e mascu-
lino da FAE e DEL Jaboticabal, 
arrecadam roupas, materiais de 
limpeza, alimentos não perecí-
veis, leite, entre outros. Tudo 
isso com o objetivo de colaborar 
com entidades que necessitam de 
doações e colaborações de toda a 
população. 

Segundo o técnico e coordena-
dor de basquete, João Henrique 
Pifer, em 2015, após a realização 
do 5º Festival Municipal das Es-
colinhas de Iniciação de basque-
tebol masculino e feminino, arre-

cadaram uma grande quantidade 
de material de higiene e limpe-
za. O material foi entregue pela 
equipe de basquete feminino/
categoria adulto ao Educandário 
Lar do Caminho, durante visita 
programada na tarde de quinta-
feira, dia 26.  

“Atitudes como esta servem 
como aprendizado às atletas e a 
todos, incentivam as pessoas a 
exercerem solidariedade, amor 
ao próximo. Não somente do-
ando materiais, mas principal-
mente doando alegria, atenção, 

afeto, carinho. Com certeza é 
um momento especial para to-
dos nós, nos renova e nos faz 
acreditar que podemos cola-
borar a cada dia por um mun-
do melhor. Isso vale mais que 
qualquer título conquistado. Na 
verdade, esta é a grande vitória 
que buscamos a cada dia. Agra-
deço a todos que colaboraram 
com as doações e a atenção e 
carinho que recebemos de toda 
a diretoria do Educandário Lar 
do Caminho”, fi naliza emocio-
nado, João Pifer.

A esperança é um guardado que 
fi ca para a posteridade

Objetivos são razões possíveis de 
realizações

Perspectivas são comportamentos 
extremamente signifi cativos e 
que não devem ser poupados

Na manhã do dia 03, o Presi-
dente da Câmara Municipal Dr. 
Edu Fenerich e demais Vereado-
res foram à Prefeitura para fazer 
um repasse de R$ 200 mil. O va-
lor será destinado para melhorias 
em Jaboticabal, subdividido em:

R$ 50 mil para a construção 
de uma bomba d’água na região 
do bairro Morada Nova, que me-
lhorará a distribuição de água no 
local;

R$ 50 mil para a Unidade de 
Atendimento ao Defi ciente Visu-
al Olhos da Alma, mantida pela 
Associação Cristiane da Costa, 
que atende pessoas com defi ciên-
cia visual e/ou defi ciência múl-
tipla, em Jaboticabal e cidades 
circunvizinhas;

R$ 50 mil para a ABCDown 
- Associação do Bem Comum 
ao Down, que atende pessoas 
com Síndrome de Down (be-

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DR. EDU FENERICH 
E DEMAIS VEREADORES FAZEM REPASSE DE R$ 200 MIL

bes, crianças, jovens, adultos e 
idosos) de ambos sexos, pesso-
as com defi ciência intelectual e 
crianças e adolescentes da rede 
regular de ensino que apresentam 
défi cit de aprendizagem;

R$ 50 mil para a Creche Maria 
do Carmo Abreu Sodré, localiza-
da na Av. General Osório.

O repasse da referida verba é 
resultado da boa gestão da Câma-
ra Municipal, caracterizada pelo 
uso responsável do dinheiro pú-
blico. O Prefeito Raul José Silva 
Gírio, representantes das entida-
des benefi ciadas e o Presidente do 
SAAEJ - José Augusto Fagundes 
Gouvêa agradeceram à Câmara 
Municipal, ao Presidente Dr. Edu 
Fenerich, à Mesa-Diretora e aos 
demais vereadores pela verba re-
passada, que contribuirá para me-
lhorias no atendimento aos muní-
cipes e no abastecimento de água.
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José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Desde 1985, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) declara o dia 5 de 
Dezembro como  Dia Internacional do 

REFLEXÃO - DIA  INTERNACIONAL  DO  VOLUNTÁRIO
Voluntário.  

De acordo com informação divulgada 
no Portal  VOLUNTÁRIOS  ON  LINE, 
uma  pesquisa anual  da ONG inglesa 
CHARITIES AID FOUNDATION, lança-
da em Novembro de 2010, aponta que 582 
milhões de pessoas são Voluntárias em 10 
Países que ocupam os primeiros lugares 
num ranking mundial. O total ultrapassa 1 
bilhão de pessoas no Mundo. O Brasil está 
na oitava posição nesse ranking, com cerca 
de 24 milhões de Voluntários. A pesquisa 
envolveu 130 mil pessoas, em 135 Países.

Em 2014 a ONU também criou a 
campanha “Atuar como Voluntário conta  
--  #actioncount”, que homenageia Vo-
luntários que atuam em suas regiões, seus 
Países e no Mundo para aumentar a par-
ticipação social na tomada  de decisões, 
levando a governos mais fortes, à paz e 

ao desenvolvimento sustentável.
No dicionário Houaiss, “Voluntá-

rio” vem do latim voluntarius e signifi ca 
aquele que age por vontade própria, uma 
vez que voluntas, também em latim, quer 
dizer Vontade. As Nações Unidas com-
pletaram essa defi nição ao aplicá-la a seu 
sentido social contemporâneo. 

Segundo a defi nição da ONU, “o Vo-
luntário é a jovem ou o adulto que, devido 
a seu interesse pessoal e ao seu espírito 
cívico, dedica parte do seu tempo, sem re-
muneração alguma, a diversas formas de 
atividades, organizadas ou não, de bem 
estar social, ou outros campos...”  

Mas quem é o Voluntário, afi nal? 
Quem tiver Vontade. Não é somente o es-
pecialista em alguma coisa que pode ser 
Voluntário. Qualquer pessoa pode contri-
buir com suas capacidades, habilidades 

e dons. O Voluntário doa  sua energia  e 
criatividade objetivando ajudar os outros.

O Voluntário doa seu trabalho, mas 
ganha em troca contato humano, convi-
vência com pessoas diferentes, oportuni-
dade de aprender coisas novas e a satisfa-
ção de se sentir útil.

Hoje no CVV, em todos os seus Pro-
gramas, temos mais de 2.000 Voluntários 
atuantes em diversas frentes.

Cada um com sua capacidade de co-
laboração para que por mais de 53 anos 
o CVV conseguisse chegar próximo de 
quem precisa.

Fazemos parte desta Grande Rede que 
busca fazer um Mundo Melhor. Parabéns 
à todos!

Refl exão sobre texto da Comissão Re-
datora do Boletim/CVV –

José Fernando Stigliano – Reescritor 

Sonhar é muito bom, porque você 
pode imaginar como será o seu futuro. 
Quem não sonha, nunca chega à parte 
alguma, fi ca sempre na mesmice e só 
reclamando da vida, achando que tudo 
é um grande tédio. Deus nós dá sonhos 
maravilhosos para nós vivermos uma 
vida cheia de realizações, aqui na terra. 
Quantos na bíblia que não sonharam 
e tiveram todos os seus sonhos reali-
zados? Foram muitos. Hoje eu quero 
falar sobre o rei Salomão. Quando ele 
começou a reinar, se esforçou no seu 
reino; e o Senhor, seu Deus, era com 
ele e o abençoou grandemente. E foi 
Salomão e toda a congregação com ele 
ao alto que estava em Gibeão; porque 
ali estava a tenda da congregação de 
Deus, que Moisés, servo do Senhor, 
tinha feito no deserto. E Salomão ofe-
receu alí, sacrifícios perante o Senhor, 
sobre o altar de cobre que estava na 
tenda da congregação, e ofereceu sobre 
ele mil holocaustos. Naquela mesma 
noite, Deus apareceu a Salomão e dis-
se-lhe: Pede o que quiseres que Eu te 
dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste 
de grande benefi cência com Davi, meu 
pai, e a mim me fi zeste rei em seu lugar. 

COMO É BOM SONHAR

ARNALDO LICHTENSTEIN, CLÍ-
NICO-GERAL DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS E PROFESSOR COLABO-
RADOR DA FACULDADE DE MEDI-
CINA DA USP 

Sempre que dou aula de clínica mé-
dica a estudantes do 4° ano de Medicina, 
lanço a pergunta:

- Quais as causas que mais fazem o 
vovô ou a vovó terem confusão mental?

Alguns arriscam: “Tumor na cabeça”.
Eu digo: “Não”.
Outros apostam: “Mal de Alzheimer”
Respondo, novamente: “Não”.
A cada negativa a turma se espanta e 

fi ca ainda mais boquiaberta quando enu-
mero os três responsáveis mais comuns:

- Diabetes descontrolado;
- Infecção urinária;
- A família passou um dia inteiro no 

shopping,enquanto os idosos fi caram em 
casa.

Parece brincadeira, mas não é. Cons-
tantemente

vovô e vovó, sem sentir sede, deixam 
de tomar líquidos.

Quando falta gente em casa para 

A CAUSA DA CONFUSÃO MENTAL DO IDOSO
(LEIA, É PEQUENO, IMPORTANTE E SÉRIO!!!)

PRINCIPAL CAUSA DA CONFUSÃO MENTAL NO IDOSO

lembrá-los, desidratam-se com rapidez. 
A desidratação tende a ser grave e afeta 
todo o organismo. Pode causar confusão 
mental abrupta, queda de pressão arterial, 
aumento dos batimentos cardíacos (“ba-
tedeira”), angina, dor no peito), coma e 
até morte.

Insisto: não é brincadeira.
Na melhor idade, que começa aos 60 

anos, temos pouco mais de 50% de água 
no corpo. Isso faz parte do processo natu-
ral de envelhecimento. Portanto, os ido-
sos têm menor reserva hídrica.

Mas há outro complicador: mesmo 
desidratados, eles não sentem vontade de 
tomar água, pois os seus mecanismos de 
equilíbrio interno não funcionam muito 
bem.

CONCLUSÃO:
Idosos desidratam-se facilmente, não 

apenas porque possuem reserva hídrica 
menor, mas também porque percebem 
menos a falta de água em seu corpo. Mes-
mo que o idoso seja saudável, fi ca preju-
dicado o desempenho das reações quími-
cas e funções de todo o seu organismo.

Por isso, aqui vão dois alertas:
1 - O primeiro é para vovós e vovôs: 

Tornem voluntário o hábito de beber lí-
quidos. Por líquido entenda-se água, su-
cos, chás, água-de-coco, leite, sopa, gela-
tina e frutas ricas em água, como melão, 
melancia, abacaxi, laranja e tangerina, 
também funcionam. O importante é a 
cada duas horas, botar algum líquido para 
dentro. Lembrem-se disso!

2 - Meu segundo alerta é para os fa-
miliares:

Ofereçam constantemente líquidos 
aos idosos. Ao mesmo tempo, fi quem 
atentos.

 Ao perceberem que estão rejeitando 

líquidos e, de um dia para o outro, fi cam 
confusos, irritadiços, fora do ar, atenção, 
é quase certo que sejam sintomas decor-
rentes de desidratação. “Líquido neles e 
rápido para um serviço médico”.

Arnaldo Lichtenstein (46), Médico, é
Clínico-geral do Hospital das Clínicas 

e Professor colaborador do Departamento 
de Clínica Médica da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo

Gostou? Então divulgue. Seus amigos 
merecem saber!

Maria Cappatto - Ex-presidente  por  
seis  anos,  de  2008 a  2013 no  Lar  Aco-
lhedor São Vicente de Paulo

Decida-se pelo amor e pelo perdão 
Decidir amar, perdoar e fazer as pazes depende de você

Decidir é uma coisa totalmente pesso-
al, é você quem decide. Decide-se a amar 

e perdoar. Decidir-se pelo amor, pelo per-
dão e pela paz só depende de você.

A graça vem de Deus, mas a decisão 
é sua. A graça é acionada por sua deci-
são de amar e perdoar. Para que você 
compreenda, eu explico: é como o padre 
na hora da Missa: para converter o pão 
e o vinho no Corpo e Sangue de Cristo, 
é necessário pronunciar as palavras da 
consagração: “Isto é meu Corpo… Este 
é o cálice do meu Sangue…”. Cabe ao 
sacerdote pronunciar as palavras e cabe 
ao Espírito Santo, com Sua graça, fazer o 
milagre, para que se tornem presentes so-
bre o altar o Corpo e o Sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Na hora em que você se decide pelo 
perdão, o Senhor lhe dá a graça e a possi-
bilidade de mudar. Não perca tempo, ame 
e perdoe!

Com minha bênção,
Seu irmão,

Nós somos a esperança que carre-
gamos dentro de nós, como fagulhas de 
amor, na ligação entre o passado, presen-
te e futuro.

São gotas de luz que caem no mundo 
eterno da vida do espírito, com oportuni-
dades de vencer, criar um mundo melhor 
e acreditar em DEUS.

Nós somos doadores que buscam a os 
verdadeiros princípios básicos de enten-
dimento, que abrem imensas promessas e 
sonhos, que o tempo vai marcar no livro 
da eterna sabedoria, para julgar e analisar  
o tempo perdido, deixado para trás, sem 
serem resolvidos.

Vamos acordar e ver que a felici-
dade está dentro de nós, como um livro  
aberto, para ser lido, se desfolhando pá-
ginas de lágrimas ou de alegrias, para se 
aprender a lição do amor, trabalhando na 
caridade, como fonte  do desejo, que bri-
lha  de acordo com a força que carrega 
para todos os recantos, a imensa certeza 

GOTAS DE LUZ
de que Deus  existe na fé, na esperança 
e caridade.

Vamos vibrar pelo pensamento posi-
tivo, no oceano infi nito, na sublimação 
- produzindo conquistas que nos levam a 
um fi m, funcionando como imagem men-
tal de luz e amor.

Tudo pode melhorar se nós aprender-
mos as lições ensinadas e exemplifi cadas 
por Jesus.

O espírito  eterno é luz, é a inteligên-
cia que traduz poder e sabedoria, dentro 
do vínculo que nos leva a negociar com 
o plano espiritual, para entrar num acordo 
de paz e união, dentro da caridade uni-
versal. Nós somos doadores que buscam 
a verdade, nos princípios básicos do en-
tendimento, que abrem imensos espaços,  
para mergulharmos num vazio, onde per-
corremos  num tempo sem limites, até que 
se abrem mundos desconhecidos à frente 
dos olhos da esperança, o pensamento  
nas ilusões, e a chama da realidade.

A  nova vida se inicia numa trajetória  
em um mundo escola, em encarnação na 
luz da semente e viva adquirindo mais 
inteligência, novas concepções e maior 
capacidade de raciocínio.

Quanto mais evoluído for o espírito, 
maior será sua luz, para irradiar conheci-
mentos a todos que de boa vontade tra-
balham na caridade, distribuindo GOTAS 
DE LUZ, entre todos de boa vontade e de 
responsabilidades, que queiram trabalhar 
na grande seara, como trabalhadores da 
última hora, mas que precisam encontrar 
a luz que os levam a DEUS. NÓS SO-
MOS A ETERNA VIDA EM ESPÍRI-
TO. GOTAS QUE SE MISTURAM NA 
ETERNIDADE. HOJE, AMANHÃ E 
SEMPRE.

A Conferência de Paris (COP-21) teve 
início com a mensagem unânime dos lí-
deres mundiais de que é preciso fechar 
um acordo climático global.

Consoante com este espirito uma 
importante medida foi anunciada aqui 
no Brasil: a assinatura do acordo seto-
rial entre Governo Federal e Empresas 
representadas por suas Entidades para a 
implantação da logística reversa de em-
balagens em geral - entre elas, latas de 
alumínio, garrafas plásticas, longa vida e 
papelão-.

Saúdo como cidadão esse aconteci-
mento e como legislador tenho atuado 
na busca de soluções para a problemá-
tica do “lixo” há mais de uma década, 
quando ainda Deputado Estadual presidi 
o Grupo de Trabalho Parlamentar que ar-
quitetou e aprovou à Política Paulista de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.300/2006) 
e, mais recente a responsabilidade de 
conceber e propor ao país as diretrizes 
para a gestão e gerenciamento em todo 
território nacional o que com êxito se 
tornou à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305/2010) em 
pleno vigor.

Logística reversa e Acordo setorial
A PNRS promove a auto-organiza-

ção, superando o modelo tradicional de 
“comando e controle” e deixa clara esta 
estratégia desafi ante de conduzir a tran-

PNRS: Logística reversa avança!
sição do controle passivo para o controle 
ativo, que segundo as lições de Norberto 
Bobbio, muito mais efi caz para incenti-
var e promover a inadiável transformação 
dos padrões insustentáveis para padrões 
sustentáveis de produção e consumo, 
baseando-se na cooperação, participa-
ção e mobilização sociais e na almejada 
construção da consciência e da cidadania 
ambientais.

A logística reversa caracteriza-se por 
um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 
ou outra destinação fi nal ambientalmente 
adequada.

O acordo setorial tem natureza jurí-
dica contratual e representa um esforço 
conjunto de diversos setores para o pleno 
cumprimento da PNRS além de promo-
ver a sustentabilidade do processo produ-
tivo no País.

O setor empresarial deu um sinal ine-
quívoco na direção do cumprimento da 
PNRS ao se articular por uma Coalizão 
que coordenado pelo Compromisso Em-
presarial Para Reciclagem (CEMPRE) 
debateu a proposta de acordo setorial 
durante quatro anos, tendo sido realiza-
da consulta pública sobre a proposta de 
texto, sendo recebidas 976 contribuições, 
que resultaram em 60 recomendações de 
alteração.

Vigorando por prazo indeterminado e 
podendo ser revisto a qualquer tempo, o 
acordo tem abrangência nacional e foi as-
sinado pela titular do Ministério do Meio 
Ambiente e por 21 entidades representa-
tivas do setor empresarial. Com isso, os 
empresários se responsabilizam por criar 
e estruturar um sistema de recolhimento 
e destinação adequada dos resíduos pós-
consumo.

Operacionalização e Metas do Siste-
ma de Logística reversa

Dar-se-á por meio de execução e fo-
mento de ações, investimentos, suporte 
técnico e institucional pelas empresas no 
âmbito da responsabilidade compartilha-

da pelas embalagens contidas na fração 
seca dos resíduos urbanos ou equipará-
veis, priorizando a participação das Co-
operativas de Catadores.

A Coalizão responderá pelo monitora-
mento das embalagens colocadas no mer-
cado e recolhidas pelo sistema, devendo 
no prazo de 36 meses contabilizar ao me-
nos 50% do volume recolhidos por cada 
um dos integrantes.

Nota-se, porém, que o acordo pou-
co articula-se com as Municipalidades 
-quando deveria ser diferente, sobretudo 
priorizando os Consórcios Públicos Mu-
nicipais - e, ter como ponto de partida so-
mente as cidades que foram sede da copa 
do mundo não nos faz ter perspectivas de 
avanços signifi cativos esperados no curto 
prazo.

Entre outras medidas, a primeira fase 
consistirá na adequação, capacitação e 
ampliação da produtividade das coope-
rativas, bem como o fortalecimento da 
parceria indústria/comércio para triplicar 
e consolidar os pontos de entregas volun-
tárias (PEV).

A segunda fase terá como referência 
os resultados obtidos na fase anterior para 
sanar eventuais obstáculos e estabelecer 
novas estratégias de ampliação do siste-
ma.

As metas trazidas no acordo nos pare-
cem demasiadamente tímidas, elas  esta-
belecem  criação de sistema estruturante, 
ações integradas das Empresas e agentes 
descritos na responsabilidade comparti-
lhada que possam propiciar a redução de 
no mínimo 22% das embalagens dispos-
tas em aterros sanitários até 2018, o que 
representa acréscimo de 20% da recupe-
ração da fração seca, ou seja, 3.815,081 
ton/dia que deverá ser aferida mensal-
mente.

Responsabilidades das Empresas e 
Consumidores

As responsabilidades gerais para o 
pleno cumprimento do acordo assinado 
estão disseminadas entre os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comer-
ciantes. Contudo, o não atendimento po-
derá gerar sanção fundamentada na lei de 

crimes ambientais.
Os consumidores são indispensáveis 

para o bom funcionamento da logística 
reversa, afora a lei e decreto que pres-
crevem seus papeis, o acordo setorial 
destaca que a participação dos consumi-
dores se dará na separação dos resíduos 
na origem em seco e úmido, destacar 
adequadamente em PEV ou cooperativas 
e ser um agente na difusão da cidadania 
ambiental.

 São Paulo avança
Em São Paulo o Governo de Geraldo 

Alckmin tem colocado em execução os 
acordos setoriais e termos de compromis-
sos, a publicação da Resolução SMA nº 
45, de 23/06/2015 amparada na Política 
Paulista de Resíduos Sólidos dá mais um 
passo à frente e reforça a PNRS defi nin-
do as diretrizes para o aprimoramento, 
implementação e operacionalização da 
responsabilidade pós-consumo no Estado 
em harmonia com a logística reversa pre-
vista na lei nacional.

Além disso, no âmbito interno da 
Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento temos por orientação do Sr 
Governador, analisado a concepção de 
normas para o aperfeiçoamento da des-
tinação de embalagens dos defensivos 
e insumos, assim como os afi ns de uso 
fi tossanitário em área agrícola no Esta-
do de São Paulo.

Portanto, a formalização desse im-
portante instrumento é um extraordinário 
signo de que uma lei que em prática cria 
uma estrutura política viável que induz 
com segurança a processos de transfor-
mação, isso não dispensa o rigor de con-
trole e fi scalização na implementação, 
bem como ajustes para o aperfeiçoamen-
to e efetividade da gestão resíduos sólidos 
no país.

Arnaldo Jardim
Deputado federal licenciado (PPS-

SP), e
Secretário de Agricultura e Abasteci-

mento do estado de São Paulo
Jose Valverde Machado Filho
Presidente do Instituto Cidadania 

Ambiental
Mestrando em Direito Ambiental – 

Universidade Católica de Santos ambien-
tevalverde@hotmail.com Agora, pois, ó Senhor Deus, confi rme-

se a tua palavra, dada a Davi, meu pai; 
porque Tu me fi zeste rei sobre um povo 
numeroso como o pó da terra. Dá-me, 
pois, agora, sabedoria e conhecimento, 
para que possa sair e entrar perante este 
povo; porque quem poderia julgar a 
este teu tão grande povo? Então, Deus 
disse a Salomão: Porquanto houve isso 
no teu coração, e não pediste riquezas, 
fazenda ou honra, nem a morte dos que 
te aborrecem, nem tampouco pediste 
muitos dias de vida, mas pediste para 
ti sabedoria e conhecimento, para po-
deres julgar a Meu povo, sobre o qual 
te pus rei. Sabedoria e conhecimento 
te são dados; e te darei riquezas, e fa-
zendas, e honra, qual nenhum rei antes 
de ti teve, e depois de ti tal não have-
rá. (II Crônicas 1:1 aos 12) Primeiro 
Salomão se dedicou a Deus, fazendo 
a vontade do Senhor que é servi-LO 
com tudo o coração, e reconheceu que 
sem Deus ele não poderia fazer nada. 
Salomão queria agradar a Deus, então 
foi e ofereceu o holocausto. Hoje, o 
que nós precisamos fazer para agradar 
a Deus, não é fazer sacrifícios, mas fa-
zer orações com um coração sincero e 
entregar o nosso caminho ao Senhor e 
confi ar Nele. Quando o Senhor Deus, 
apareceu em sonhos para Salomão, 
Deus viu o coração dele e concedeu 
muito mais do que ele pediu ou pen-
sou. Se o seu sonho for o de fazer a 
vontade Deus, você vai ter muito 
mais do que está pendindo ou pen-
sando. Como aconteceu com Salo-
mão, Deus dá sonhos poderosos para 
todos que o buscam com sinceridade 
e verdade. Deus tem grandes planos 
para a sua vida. Vivam os sonhos de 
Deus, Ele te Ama muito. 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

Partida aconteceu no último fi nal 
de semana em Taquaritinga

Após participar das principais 
competições regionais do ano, a 
equipe de handebol da Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE) conquis-
tou a medalha de prata na Liga Re-
gional Paulista.

Jaboticabal perdeu o jogo de-
cisivo contra a equipe da casa na 
prorrogação. “O ano foi muito 
bom para nossos atletas. Con-
quistamos a prata disputando a 
1ª Divisão dos Jogos Regionais e 
agora fechamos 2015 com mais 
um belo resultado. Todos os atle-
tas e comissão técnicas estão de 
parabéns”, afirma o presidente da 
FAE, Samuel Cunha.

Após vencer a equipe do SESI 
Sertãozinho, a equipe Sub16 de han-
debol conquistou a medalha de bron-
ze na Liga Regional Paulista.

Outros resultados: A equipe 
Sub12 feminina de voleibol venceu 

Handebol conquista prata na Liga Regional Paulista da categoria

pelo Campeonato Estadual da cate-
goria. Jogando em casa, as meninas 
derrotaram Franca, Sertãozinho e 
Araxá nas partidas realizadas no Gi-
násio Municipal de Esportes.

Pela Associação Regional de Bas-
quetebol de Ribeirão Preto, a equipe 

da FAE Sub17 Masculino, perdeu 
para Ribeirão Preto por 68 a 43. Pela 
Copa Paulista de Futebol de Campo, 
Jaboticabal venceu Américo Brasi-
liense por 1 a 0. O jogo aconteceu 
em Bento Quirino.

As equipes de base do Futsal da 

FAE, participaram da 4ª Copa Re-
gional. O evento esportivo aconte-
ceu em Bebedouro. O sub12 venceu 
a equipe do Horizonte de Viradouro 
por W.O. No sub14, Jaboticabal ven-
ceu Guariba por 3 a 0 e o Sub18 per-
deu para Viradouro por 1 a 0. 

Alguns dias passados a Polícia Mi-
litar precisou intervir em uma escola da 
região, e usando recursos como gás, pi-
menta e a força, para conter um indivíduo 
extremamente transtornado e violento.
Redes sociais divulgaram videos crimi-
nalizando a ação dos policiais. Como se 
não tivesse sido necessário o uso da força, 
mas apenas diálogo.

Isso seria lindo, se fosse possível.
Gostaria de convidar essas pessoas a 

entrarem em alas de presídios, ou luga-

 TRUCULÊNCIA DO GOVERNO
res abandonados pelo governo, e deixar 
que eles contivessem pessoas muito alte-
radas  apenas com diálogo, colocar esses 
defensores dos “direitos humanos” frente 
a frente com pessoas que não têm nada 
a perder ou se importar, isso por que já 
foram abandonadas pelo governo, e ver o 
que aconteceria.

Todo ato de paz é louvável e é o ca-
minho correto.

Manter a paz custa às vezes o uso da 
força.

Disciplina traz liberdade.
Disciplina liberta.
Ordem e Progresso.
Acho que vi isso em algum lugar, al-

guém lembra onde?
Então. Isso de fato interessa para 

quem comanda e vive dos caos?
Militarismo NÃO É DITADURA.
Ditadura é tirar do povo o direito à 

saúde, segurança, felicidade.
É impedir o direito de opinião, liber-

dade de expressão, colocando uma venda 
nos olhos dos mais pobres, de forma que 
eles enxerguem apenas o que  interessa, 
para que o governo se mantenha no poder. 
E possa dominar o povo com esmolas e 
“bolsas milagrosas”.

ORDEM E PROGRESSO.
Mas... Interessa?
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Vibra, Neymar! Brasileiro divide pódio 
da Bola de Ouro com Messi e Cristiano

Fifa anuncia fi nalistas de prêmio, e Brasil volta a ter representante após oito anos. 

Campeão será conhecido dia 11 de janeiro, em cerimônia em Zurique, na Suíça

Pode comemorar, Neymar. De-
pois de oito anos de espera, o Bra-
sil volta a ter um jogador entre os 
três melhores do mundo. A Fifa 
anunciou, em cerimônia transmiti-
da na internet, os três fi nalistas do 
prêmio Bola de Ouro, e o atacante 
do Barcelona aparece ao lado do re-
cordista Lionel Messi, com quatro 
conquistas, e de Cristiano Ronaldo, 
eleito nos últimos dois anos. O ven-
cedor será conhecido em evento de 
gala no dia 11 de janeiro, na sede 
da entidade máxima do futebol em 
Zurique, na Suíça. Para garantir um 
lugar no pódio, o brasileiro, que en-
cerrou um jejum que vinha desde 
Kaká, em 2007, marcou 44 gols e 
deu 13 assistências em 60 jogos no 
período válido para votação - de 22 
de novembro de 2014 até 20 de no-
vembro de 2015.

Neymar é o sétimo representante 
do Brasil entre os fi nalistas do prê-
mio. Além dos vencedores Romá-
rio (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 
2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho 
(2004 e 2005) e Kaká (2007), Rober-
to Carlos fi cou na segunda colocação 
em 97. Os oito troféus colocam o país 
ainda como recordista de conquistas. 
O brasileiro com mais indicações é 
Ronaldo Fenômeno, com cinco, en-
quanto Kaká foi o último presente no 
palco da Fifa, justamente no ano em 
que superou Messi e Cristiano Ro-
naldo, que passariam se revezar no 
topo do mundo a partir de 2008.

Santos vai faturar 2 milhões de 
euros com Neymar na fi nal da Bola 
de Ouro

Em entrevista ao “Esporte Espe-
tacular”, domingo, Neymar revelou 
a sua expectativa para estar entre 
os fi nalistas e apontava justiça na 
escolha. Com Suárez e Messi, o bra-
sileiro protagonizou a temporada vi-
toriosa do Barcelona, com os títulos 
da Champions League, Campeonato 

Espanhol, Copa do Rei e Supercopa 
da Europa:

- Acho que mereço, sim, pelo 
que venho fazendo (...) Nunca jo-
guei para ser o melhor do mundo. 
Sempre joguei para ser melhor do 
que eu mesmo, me superando, su-
perando minhas metas, jogando me-
lhor, treinando melhor... Ser o me-
lhor do mundo é consequência do 
meu trabalho. Se falam muitas coi-
sas, é porque o trabalho vem dando 
certo. Tenho que dar continuidade, 
ajudar meus companheiros, e isso 
vem natural.

A festa brasileira contou ainda 
com Wendell Lira. O jogador contra-
tado recentemente pelo Vila Nova, 
de Goiás, fi cou entre os três preferi-
dos em votação popular para o Prê-
mio Puskás, dado ao gol mais bonito 
do ano. O atacante emendou de pri-
meira em lindo voleio para balançar 
as redes do Atlético-GO no Estadual, 
quando defendia o Goianésia, e con-
correrá com Florenzi, do Roma, pelo 
golaço do meio-campo diante do 
Barcelona, e Lionel Messi, em arran-
cada imparável na decisão da Copa 
do Rei, contra o Atlético de Bilbao.

Brasil na briga: Wendell Lira 
concorre pelo Puskás com Messi e 
Florenzi

A Fifa anunciou ainda os fi nalis-
tas em outros três prêmios. Os espa-
nhóis Luis Enrique, do Barcelona, e 
Guardiola, do Bayern de Munique, 
disputam o troféu de melhor trei-
nador do mundo com o argentino 
Jorge Sampaoli, técnico da seleção 
chilena. Campeã do mundo com os 
Estados Unidos, Jill Ellis é a favorita 
na disputa com o galês Mark Samp-
son, da Inglaterra, e Norio Sasaki, da 
Japão, entre comandantes de equipes 
femininas. Já Carli Lloyd, dos Esta-
dos Unidos, Aya Miyama, do Japão, 
e a alemã Célia Sasic concorrem na 
categoria jogadora.

As regras do futebol foram criadas 
pela International Football Association 
Board (IFAB) em 1938 e foram publica-
das pela FIFA.

O campo de jogo: O campo deve ser 
retangular.

Comprimento X  Largura 
mínimo 90m - mínima 45m 
mínimo 120m - máxima 90m
Bola de Futebol: A bola deve ter de 

68 a 70 cm de circunferência e pesar de 
410 a 450g no início da partida. Aos jo-
gadores, é proibido utilizar a bola com a 
mão, a não ser o goleiro, dentro do limi-
te do campo. A bola não pode ser troca-
da sem a autorização do árbitro.

Número de jogadores: Duas equipes 
com 11 jogadores cada, sendo 10 na li-
nha e um goleiro. Se uma das equipes 
tiver apenas 7 jogadores, a partida é 
adiada ou não é iniciada.

Equipamentos no Futebol: Os jo-
gadores não poderão portar objetos que 
possam machucar o adversário ou a si. O 
jogador deve usar equipamentos básicos 
como a camisa, calções, chuteiras, ca-
neleiras e as duas equipes devem ter um 
conjunto de equipamentos diferentes para 
que possam ser identifi cados no campo. 

REGRAS DO FUTEBOL

Caso o jogador não esteja com todos os 
equipamentos corretos, o árbitro deve 
orientá-lo a organizar o equipamento.

Árbitro: Cada partida deve ter um 
árbitro, que deve ser a autoridade em 
campo e recebe auxílio de dois juízes de 
linhas, conhecidos como bandeirinhas. 
Ele realiza a vistoria do gramado, aplica 
as regras e soluciona lances duvidosos. 
Ele pode alterar sua decisão caso perce-
ba que está incorreta.

Duração da Partida: O jogo dura 
ofi cialmente 90 minutos, com dois tem-
pos de 45 minutos e um intervalo de 15 
minutos. O tempo da partida pode ser 
prolongado caso ocorram substituições, 
lesão de jogadores, transporte de joga-
dores ou por algum motivo que inter-
rompa a partida.

Início e reinício do jogo: Há oito 
maneiras de interromper a partida e 
reiniciá-la. O jogo começa com um pon-
tapé de saída e deverá ser reiniciado com 
esse pontapé caso ocorra um gol de uma 
equipe. Se a bola sair e um jogador tocá-
la, é concedido um arremesso lateral ao 
outro time que reinicia o jogo. A terceira 
maneira é o tiro de meta e o jogo é rei-
niciado com o goleiro chutando a bola 

para o campo. Se a equipe adversária 
retorna para a defesa, sem um objetivo 
em si, o outro time ganha um pontapé de 
canto e são obrigados a reiniciar o jogo 
do canto onde a bola saiu. Ainda há a 
falta que paralisa o jogo, a lesão de um 
atleta e o impedimento.

A bola em jogo ou fora dele: A bola 
estará fora de jogo quando ultrapassar 
completamente a linha lateral ou meta 
ou quando a partida for interrompida 
pelo árbitro. Ela está em jogo quando re-
bate nas traves, mas permanece no cam-
po de jogo e quando bate nos assistentes 
e árbitro e não sai do interior do campo.

Gol marcado: Ocorre quando a bola 
ultrapassa a linha de meta por baixo do 
travessão.

Impedimento: é considerado impe-
dimento o jogador que se encontra mais 
próximo da linha da meta contrária que 
a bola e o penúltimo adversário, quando 
está em sua própria metade do campo, 
quando se encontra na mesma linha que 
os dois últimos adversários e na mesma 
linha que o penúltimo adversário.

Faltas e conduta antidesportivas: é 
concedido pelo árbitro um tiro livre di-
reto para o jogador que comete faltas de 
uma forma que imprudente ou violenta. 
Agarrar um adversário, chutá-lo, empur-
rá-lo, tocar a bola com as mãos, dentre 
outras. Caso ocorra uma falta desportiva 
recorrente ou incitação à violência ao 
adversário, o jogador pode ser advertido 
com um cartão amarelo. As faltas pas-
síveis de cartão vermelho são a conduta 
violenta do jogador, impedir um gol com 
a mão se você não for o goleiro, empre-
gar linguagem ofensiva e receber o se-
gundo cartão de advertência na partida.

Pênalti: Penalidade máxima ocorrida 
pela falta feita por um jogador dentro de 
sua área. O gol é marcado diretamente, 
a bola é colocada no ponto penal e os 
demais jogadores permanecem fora da 
área penal.

Palmeiras bate Santos 
nos pênaltis e é campeão

De forma dramática, o Palmeiras co-
memorou seu primeiro título no Allianz 
Parque  na noite de quarta-feira. Depois 
de vencer o Santos por 2 a 1 no tempo 
normal, o time da casa ganhou por 4 a 3 
nos pênaltis, resultado que garantiu o tri-
campeonato da Copa do Brasil .

O atacante Dudu, vilão do vice pau-
lista diante do próprio Santos, marcou os 
dois do Palmeiras. Nos minutos fi nais, 
Ricardo Oliveira fez o gol que provocou 
os pênaltis. Nas cobranças, além de de-
fender o chute de Gustavo Henrique, Fer-
nando Prass anotou o gol do título.

Fechado para reformas durante quatro 
anos, o antigo Palestra Itália foi reinau-
gurado em novembro do ano passado e 
diante do Santos recebeu 39.660 torcedo-
res, um recorde da nova arena. Palco da 
conquista da Copa Libertadores 1999, o 
estádio não abrigava uma festa de título 
desde a conquista do Campeonato Paulis-
ta 2008.

Com o triunfo sobre o Santos, a So-
ciedade Esportiva Palmeiras comemora 
seu 12º título nacional, um recorde. Além 
do tri da Copa do Brasil (1998, 2012 e 
2015), o clube ganhou a Taça Brasil 
(1960 e 1967), o Torneio Roberto Gomes 
Pedrosa (1967 e 1969), o Campeonato 
Brasileiro (1972, 1973, 1993 e 1994) e a 
Copa dos Campeões (2000).

O título é especial para o técnico Mar-
celo Oliveira, derrotado nas três decisões 
anteriores que disputou da Copa do Brasil 
(em 2011 e 2012 pelo Coritiba e em 2014 
pelo Cruzeiro). Com o feito, ele se junta a 
Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Sco-
lari e Flávio Murtosa, únicos treinadores 
campeões pelo Palmeiras desde 1977.

Se não teve regularidade sufi ciente 
para brilhar no Campeonato Brasileiro, 
o Palmeiras jogou o sufi ciente para bater 
adversários como Cruzeiro, Internacional 
e Fluminense nas séries eliminatórias da 
Copa do Brasil. Assim, além do título, o 
primeiro da gestão de Paulo Nobre, ini-
ciada em 2013, garantiu uma vaga na 
Copa Libertadores 2016.

O Jogo – Trajado com meias e calções 

brancos, como na fi nal do Campeonato 
Paulista 1993, o Palmeiras quase saiu na 
frente antes do primeiro minuto de jogo. 
Na saída de bola, Arouca tocou, Barrios 
desviou e Gabriel Jesus, livre, bateu para 
defesa do goleiro Vanderlei.

Inteligentemente, o Santos procurou 
explorar a fragilidade do jovem João 
Pedro na marcação. Aos sete minutos, 
Zeca desceu pela esquerda e cruzou 
para Marquinhos Gabriel fi nalizar. 
Após grande defesa de Fernando Prass, 
Victor Ferraz apanhou o rebote e acer-
tou a trave.

O Palmeiras, como há muito não se 
via, ditou o ritmo do jogo e criou boas 
chances de marcar. Em uma oportunidade 
clara, aos 27 minutos, Robinho cruzou da 
direita para Lucas Barrios. O centroavan-
te esperou o quique da bola e cabeceou 
para defesa de Vanderlei.

Gradualmente, o Santos aumentou 
o volume de jogo e equilibrou as ações, 
mas não conseguiu levar perigo até o fi nal 
do primeiro tempo. Lesionado, o zaguei-
ro David Braz foi substituído por Werley 
ainda na etapa inicial. Assim como Ga-
briel Jesus, trocado por Rafael Marques.

Não abrir o placar no primeiro tem-
po preocupou a torcida alviverde, mas o 
Palmeiras manteve a frieza e fi nalmente 
abriu o placar aos 11 minutos do segun-
do tempo. Lucas Barrios fez pivô e tocou 
para o Robinho. O meia cruzou e Dudu 
apenas empurrou para o gol. De tipoia, 
Gabriel Jesus deixou o banco para come-
morar na beira do gramado.

Lesionado, Lucas Barrios saiu para 
entrada de Cristaldo. Em seguida, o téc-
nico Marcelo Oliveira colocou Lucas 
Taylor no lugar de João Pedro, advertido 
com o amarelo. Dorival Júnior, por sua 
vez, tirou Thiago Maia e Gabriel e lançou 
Paulo Ricardo e Geuvânio.

O Palmeiras fez o segundo aos 39 
minutos do segundo tempo. Em cobrança 
de falta pelo lado direito do ataque, Ro-
binho levantou na área. De cabeça, Vitor 
Hugo desviou para o meio da área. Dudu 
acompanhou a jogada e completou para o 

fundo das redes.
A alegria alviverde durou pouco, já 

que o Santos fez sua torcida vibrar no 
setor visitante dois minutos depois. No 
lance que provou a decisão por pênaltis, 
Marquinhos Gabriel cobrou escanteio 
pelo lado esquerdo do ataque, Werley 
desviou de calcanhar e a bola sobrou li-
vre para fi nalização certeira de Ricardo 
Oliveira.

Pelo Santos , Geuvânio, Lucas Lima e 
Ricardo Oliveira marcaram. Marquinhos 
Gabriel e Gustavo Henrique desperdiça-
ram. Pelos donos da casa, Zé Roberto, 
Jackson, Cristaldo e Fernando Prass mar-
caram. Rafael Marques perdeu. E o Pal-
meiras ganhou por 4 a 3.

Palmeiras (4) 2 x 1 (3) Santos 
Local: Allianz Parque, em São Paulo 

(SP) 
Data: 2 de dezembro de 2015, quarta-

feira 
Horário: 22 horas (de Brasília) 
Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-

SC) 
Assistentes: Emerson Augusto de 

Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse 
(ambos Fifa-SP) 

Público: 39.660 expectadores 
Renda: R$ 5.336.631,25 
Cartões amarelos : Matheus Sales, 

João Pedro e Dudu (Palmeiras); Gabriel 
(Santos)

Gols: 
Palmeiras: Dudu, aos 11 e aos 39 do 

segundo tempo 
Santos: Ricardo Oliveira, aos 41 mi-

nutos do segundo tempo
Palmeiras: Fernando Prass; João Pe-

dro (Lucas Taylor), Jackson, Vitor Hugo 
e Zé Roberto; Matheus Sales e Arouca; 
Robinho, Dudu e Gabriel Jesus (Rafael 
Marques); Barrios (Cristaldo). Técnico : 
Marcelo Oliveira

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Gus-
tavo Henrique, David Braz (Werley) e 
Zeca; Renato, Thiago Maia (Paulo Ricar-
do) e Lucas Lima; Marquinhos Gabriel, 
Gabriel (Geuvânio) e Ricardo Oliveira. 
Técnico: Dorival Júnior

Palmeiras : Fernando Prass; João Pedro (Lucas Taylor), Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Ma-
theus Sales e Arouca; Robinho, Dudu e Gabriel Jesus (Rafael Marques); Barrios (Cristaldo). Técnico 
: Marcelo Oliveira

Libertadores de 2016 já tem 27 times 
classifi cados; confi ra os que estão lá

Com título do Palmeiras na Copa do Brasil, Brasil chega a quatro clubes confi rmados 

na competição. Argentina já conhece cinco de seus seis representantes; veja a lista

O Palmeiras conquistou a Copa do 
Brasil e se tornou a 27ª equipe garanti-
da na Libertadores de 2016 – como nos 
últimos quatro anos, a competição terá 
38 clubes. Dentre os que estão lá, 10 já 
levantaram a taça. O Verdão é o quarto 
brasileiro com classifi cação assegurada. 
Além dele, Corinthians, campeão do Bra-
sileirão 2015, e Atlético-MG e Grêmio, 
que disputam quem fi ca com a segunda 
colocação, estão confi rmados. Todos para 
a segunda fase da competição, a de gru-
pos. São Paulo (4º colocado) e Interna-
cional (5º) disputam a última vaga, que 
dará lugar em um confronto da fase pré-
via do principal torneio sul-americano. O 
sorteio dos grupos e dos confrontos da 
primeira fase será no dia 22 de dezembro, 
em Assunção, no Paraguai.

A Argentina já tem cinco classifi cados 
de suas seis vagas: o atual campeão Ri-
ver Plate, os dois primeiros colocados de 
seu campeonato nacional, Boca Juniors 
e San Lorenzo, o Rosario Central, vice-
campeão da Copa Argentina – torneio 
vencido pelo Boca –, e o Huracán, me-
lhor argentino na Copa Sul-Americana. 
Desses, somente o último irá para a fase 
prévia. O último representante do país 
será conhecido em um torneio seletivo, 
que já está em sua decisão. Os rivais de 
Avellaneda Racing e Independiente estão 
na fi nal, e La Academia venceu o primei-
ro jogo por 2 a 0. 

O Uruguai já conhece seus três repre-
sentantes: os gigantes Nacional e Peñarol, 
campeão e vice no Campeonato Uruguaio 
de 2014/2015, respectivamente, e o River 
Plate-URU, terceiro colocado na tabela 
anual do torneio nacional. O futebol pa-
raguaio já tem dois representantes asse-
gurados: o campeão do Apertura, Cerro 
Porteño, e o Guaraní, semifi nalista da 
Libertadores em 2015, por ter a maior 
pontuação no ano. O Olimpia está perto 
do título no Clausura e deve fi car com a 
terceira vaga.   

Os bolivianos também já preenche-
ram suas três vagas. A dupla The Stron-

gest e Bolívar, frequente na competição 
continental, estará novamente no torneio. 
O Bolívar é campeão do Apertura e do 
Clausura, e seu rival foi o segundo me-
lhor pontuador na temporada. O Oriente 
Petrolero será o terceiro representante do 
país. Na Venezuela, o campeão Deportivo 
Táchira e o vice Trujillanos estão garanti-
dos na fase de grupos. O Caracas, terceiro 
melhor, irá para a fase prévia.   

Campeão do Clausura no Chile, o Co-
bresal está garantido nos grupos. O Uni-
versidad de Chile ganhou a Copa em seu 
país e está na fase prévia. A terceira vaga 
do país está entre Colo Colo e Universi-
dad Católica, que disputam ponto a ponto 
o Apertura. Colômbia e Equador conhe-
cem apenas um representante cada. Am-
bos têm direito a três lugares. O Depor-
tivo Cali é o atual campeão do Apertura 
colombiano e está assegurado na segunda 
fase. A LDU venceu a primeira etapa do 
Campeonato Equatoriano e também já as-
segurou um lugar na fase de grupos.  

No México, Pumas e Toluca estão 
classifi cados. Os dois são os melhores co-
locados no Apertura e que não disputarão 
a Liga dos Campeões da Concacaf. O ter-
ceiro representante mexicano é o Puebla, 
vencedor da Supercopa no país. A equipe 
entrará na fase prévia. O Peru é o único 
país sem representantes defi nidos. Os 
três melhores colocados do Campeonato 
Peruano vão para a Libertadores. O cam-
peonato nacional está nas semifi nais com 
os seguintes confrontos: Melgar x Real 
Garcilaso e Sporting Cristal x Universi-
dad César Vallejo. Os fi nalistas vão para 
a fase de grupos, e o vencedor do duelo 
entre os perdedores das semis vai para a 
fase prévia. 

Para a próxima edição, a Conmebol 
fará um ranking que servirá de base para 
defi nir os cabeças de chave dos grupos. 
Os últimos 10 campeões do torneio terão 
peso extra na nova lista. A entidade tam-
bém planeja aumentar o valor das premia-
ções para a competição.

River Plaite: Barovero (de verde), Mercado, Maidana, Funes Mori, Vangioni, 
Sánchez, Ponzio, Kranevitter, Rojas, Mora e Teo Gutiérrez

Pagar o mal com o bem. 
O mal que me fazem não me faz 

mal, o mal que me faz mal é o mal que 
nós fazemos, pois poderá nos tornar 
um ser mal! (Joana de Angelis)
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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. Den-

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

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

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

A Raízen fi rma convênio com a insti-
tuição de ensino Fundação Getulio Var-
gas (FGV) e oferece, pela primeira vez, 
aos seus parceiros produtores de cana um 
curso focado na gestão empresarial de 
fazendas canavieiras. A parceria faz parte 
de um dos pilares do Programa Cultivar 
que visa a desenvolver o fornecedor de 
cana-de-açúcar, por meio de treinamen-
tos relacionados à área agrícola, à gestão 
empresarial e à sustentabilidade. Com 
duração de um ano, o curso acontecerá 
no Centro Hermes, conveniado da FGV, 
localizada na avenida República, 4007, 
no município de Marília (SP).

Com aulas aos sábados, das 8hs às 
16h10, totalizando aproximadamente 
180 horas, a primeira turma conta com a 
participação de 35 parceiros, de diferen-
tes regiões do estado de São Paulo, que 
tiveram interesse em participar do curso. 
Ministrado por diferentes docentes da 
Fundação Getulio Vargas, o programa do 
curso contempla desde a inserção inter-
nacional do agronegócio brasileiro até a 
elaboração de um projeto de negócios. 

Esse é o primeiro curso oferecido 
pela Raízen em parceria com a FGV e o 
objetivo é expandi-lo a outros fornecedo-
res que tiverem interesse. “Essa parceria 
reforça nosso compromisso com o de-
senvolvimento e capacitação de nossos 
parceiros. Além de promover uma expe-
riência diferenciada, a iniciativa fortalece 
ainda mais os laços da companhia com a 
sustentabilidade dos elos da cadeia pro-
dutiva”, afi rma Carlos Martins, diretor de 
negócios agrícolas da Raízen. 

O Programa Cultivar, projeto inédi-
to da Raízen no setor sucroenergético, 
consiste em oferecer aos parceiros pro-
dutores de cana da Raízen benefícios nas 
áreas de compras de insumos e equipa-
mentos, crédito para fi nanciamento agrí-
cola, serviços, treinamentos e atendimen-
to diferenciado.

Sobre a Raízen
A Raízen se destaca como uma das 

empresas de energia mais competitivas 
do mundo e uma das cinco maiores em 
faturamento no Brasil, atuando em to-
das as etapas do processo: cultivo da 
cana, produção de açúcar, etanol e ener-
gia, comercialização, logística interna e 
de exportação, distribuição e varejo de 
combustíveis. A companhia conta com 
cerca de 30 mil funcionários, que traba-
lham todos os dias para gerar soluções 
sustentáveis que contribuam para o de-
senvolvimento do país, como a produção 
de bioeletricidade e etanol de segunda 
geração a partir dos coprodutos da cana-
de-açúcar. Com 24 unidades produtoras, 

Raízen fecha parceria com FGV e oferece curso de 
capacitação a fornecedores de cana em Marília
 Com duração de um ano, o curso será focado na gestão empresarial de fazendas canavieiras 

a Raízen produz cerca de 2 bilhões de 
litros de etanol por ano, 4 milhões de to-
neladas de açúcar e tem capacidade para 
gerar cerca de 940 MW de energia elétri-
ca a partir do bagaço da cana-de-açúcar. 
A empresa também está presente em 59 
aeroportos, possui 63 terminais de distri-
buição e comercializa aproximadamente 

25 bilhões de litros de combustíveis para 
os segmentos de transporte, indústria e 
varejo. Conta com uma rede formada 
por 5.428 postos de serviço com a marca 
Shell, responsáveis pela comercialização 
de combustíveis e mais de 951 lojas de 
conveniência Shell Select. Além disso, a 
companhia mantém a Fundação Raízen, 

que busca estar próxima da comunida-
de, oferecendo qualifi cação profi ssional, 
educação e cidadania. Criada há mais de 
12 anos, possui seis núcleos no interior 
do estado de São Paulo e um em Goiás 
e já benefi ciou aproximadamente 5.600 
alunos e mais de 800 mil pessoas com 
ações realizadas desde 2012.

Vereador Vitório de Simoni, apre-
senta o Projeto de Lei que visa o 
uso de focinheira em cães de raças 
notoriamente violentas e perigosas, 
acima de 20kg, quando transitarem 
em parques, praças e vias públicas 
de Jaboticabal.

A propositura visa, de maneira 
correta e cuidadosa, a utilização deste 
acessório simples e bastante comum, 
que pode fazer toda a diferença para 
a segurança de quem entra em con-
tato com os cães e até mesmo para o 
próprio animal.

Levando em consideração o 
fato de que a mordida de um cão 
pode exercer a força de até uma 
tonelada, não fica difícil enten-
der por que o uso desse acessó-
rio é tão importante em determi-
nadas ocasiões, já que por mais 
dócil que seja um cachorro, 
uma surpresa ou acidente que 
o assuste, ou mesmo, quando o 
animal se estranha com algu-
mas pessoas  e, até mesmo quem 

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI 
APRESENTA PROJETO DE LEI

 SEGURANÇA DOS ANIMAIS E DAS PESSOAS

esteja por perto,  uma criança, 
idosos e outros, onde a consequ-
ências pode ser as piores possí-
veis.

Há vários modelos de focinhei-
ra para passeio, que servem para 

evitar acidentes enquanto o animal 
está solto no meio de muitas pesso-
as, permitindo que o animal respire 
normalmente e que abra a sua boca, 
mas sem que possa morder alguém, 
já que a focinheira impede o alcance 

da boca do animal além dos limites 
do acessório.

Esse acessório é extremamente 
necessário para manter a segurança 
do animal e das pessoas que entram 
em contato com ele.

Serviço de alta complexidade atenderá 
pacientes de todos os convênios de Jaboti-
cabal e região. A estrutura será montada no 
Hospital e Maternidade Santa Isabel

A cardiologia de Jaboticabal ingressa 
em uma nova era, semelhante aos princi-
pais centros médicos do Estado de São 
Paulo, como São Paulo, Ribeirão Preto, 
Araraquara, Franca e São Carlos. A Uni-
med de Jaboticabal e o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel acabam de fi rmar 
contrato para a implantação do Serviço 
de hemodinâmica no Hospital. Recursos 
humanos e tecnológicos serão os mesmos 
prestados pela equipe CardioVida, que 
atua no setor de Hemodinâmica na cidade 
de Ribeirão Preto.

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 
chegam ao Hospital e Maternidade Santa Isabel

O novo serviço deverá iniciar o seu 
funcionamento a partir do segundo se-
mestre de 2016. A Hemodinâmica realiza 
desde o diagnóstico, por exemplo, o cate-
terismo cardíaco, até o tratamento, como 
o implante de stent coronariano. Também 
auxiliará o diagnóstico e tratamento de 
doenças cardíacas em adultos e crianças, 
de maneira minimamente invasiva, atra-
vés dos vasos sanguíneos, sem necessida-
de de cirurgia.

Os mais benefi ciados por esse novo 
serviço são os pacientes que apresentam 
infarto agudo do miocárdio, situação em 
que falta sangue para o músculo cardíaco 
devido ao fechamento de um vaso do cora-
ção. É possível salvar um número enorme 

desses pacientes quando submetidos de 
imediato à angioplastia coronariana, que 
é o procedimento de abertura desse vaso.

Todos os procedimentos serão rigoro-
samente monitorizados, em equipamen-
tos de última geração e por equipe alta-
mente qualifi cada. Excelentes resultados 
são obtidos com um baixíssimo índice de 
complicações. A recuperação dos pacien-
tes após uma intervenção é muito rápida 
em relação à cirurgia convencional.

A implantação do serviço de hemodi-
nâmica do Hospital e Maternidade Santa 
Isabel aumenta a segurança do paciente. 
“A oferta dos serviços em nossa cidade 
evita a necessidade de deslocamento dos 
pacientes e abrevia o tempo entre os pri-

meiros socorros e procedimentos. Isso 
pode salvar uma vida”, destaca o coor-
denador do hospital, Dr. Jeyner Valério 
Júnior.

A chegada desse novo serviço só foi 
possível porque o hospital passou a utili-
zar também a área que anteriormente era 
destinada ao Pronto Socorro Municipal. 
Todo o layout do hospital será modifi ca-
do para receber o novo serviço.

 Mais recursos para a saúde
A saúde de Jaboticabal também ganha 

com a implantação de um serviço de alta 
complexidade que deverá trazer para a ci-
dade ainda mais pacientes da região.

O novo serviço representa um inves-
timento em cifras que ultrapassam a casa 
de milhares de dólares. Os equipamentos 
são importados. “Composta por moderna 
infraestrutura, profi ssionais especializa-
dos e equipamentos de última geração 
para realizar procedimentos minimamen-
te invasivos com segurança, efi cácia e 
atendimento humanizado. O serviço de 
hemodinâmica, cardiologia intervencio-
nista e endovascular prestará atendimen-
to 24 horas por dia nos 365 dias do ano. É 
essencial esse atendimento imediato para 
a segurança e saúde do paciente”, destaca 
o provedor da Irmandade de Misericór-
dia, Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi. 
Ele salienta que a inauguração da He-
modinâmica representa um avanço, mais 
comodidade e segurança para os clientes 
do hospital.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Quando saio na noi-
te, vou sempre em busca 
de aventura.

Seja loira ou morena, 
vou à sua procura.

Quando não encon-
tro nenhuma...

Volto prá casa na 
amargura!!!

Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

GUILHERME MESQUITA
No alto dos seus 1,82  o bonitão ingressou na carreira e não 

demorou muito e surgiram propostas para trabalhar como mode-
lo fora do país, e logo embarcou para o México. Nesse tempo a 
China, Tailândia, Japão e outros países também se rederam aos 
encantos de Guilherme, mas como um grande apaixonado pelo 
Brasil e pela família, resolveu voltar e continuar sua carreia na-
cional, fechando muitos trabalhos por aqui, além disso recebeu o 
título de mister por várias vezes, afi nal de contas beleza e talentos 
o rapaz tem e muito. Dono de um par de olhos verdes, o ribeirão-
pretano tem 26 anos e também é formado em Fisioterapia.

Guilherme é sem dúvida um dos modelos mais lindos do país! 
Alguém aí duvida? Nós não! Sucesso!

MAURÍCIO ANDRADE, que a data natalícia do dia 07/12, possa 
lhe proporcionar novos e maravilhosos momentos. Que a felicidade 
em família seja constante e marcada sempre com ótimas refl exões, 
renovando alegrias e felicidades. PARABÉNS PELO ANIVERSÁ-
RIO!

LUCAS CHIODA... que o dia 07 lhe traga felicidade, inumerá-
veis sonhos realizadores, com muita energia para iluminar todos os 
dias da sua vida junto da sua esposa e familiares. FELICIDADES!

TEREZA CASTELLANE, desejamos gratidão em abundância 
e dádivas dos céus para enriquecer sua vida com amor, amizades, 
saúde, sucesso e paz. FELIZ ANIVERSÁRIO NO DIA 10!

MURILO CARVALHO, nesta comemoração existencial, a pre-
sença da solidariedade, agradáveis surpresas, forças renovadas, 
momentos marcantes e felizes, cheios de harmonia. PARABÉNS 
PELO ANIVERSÁRIO, DIA 12!

SERGIO MALAGO... desejamos que o dia 12 seja de muita har-
monia, bondade, gestos solidários e um futuro brilhante e promis-
sor. FELICIDADES!

HENRIQUE MESSANA... que no dia 12, você possa receber óti-
mas vibrações de luz, repletas de agradáveis surpresas, nesta sua 
feliz existência. PARABÉNS!

ALEXEI FALSON, desejamos novas conquistas e a serenidade 
de realizações no dia 10. Parabéns pelo seu Aniversário!

BENEDITO RABELLO... celebre o dia 06 com o tesouro bri-
lhante da paz, do amor, compreensão e conquistas. PARABÉNS!
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UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria Colegiada da União Espírita Nosso Lar – UNEN-
LAR, neste ato representada por seu Diretor de Comunicação e por 
sua Presidente, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os associados, que nessa data são em número de 70 
(setenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2015, em 
sua sede, na Rua Monteiro Lobato, n.º 1.150, Centro, na cidade e 
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, obedecendo aos se-
guintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo 
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primei-
ra convocação às 19:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados; 2) em segunda convocação, às 19:30 horas com a 
presença de qualquer número de associados, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1. Aprovar a proposta de programação anual da Instituição, sub-

metida pela Diretoria Colegiada;
2. Apreciar o relatório anual das atividades levado a efeito pela 

Diretoria Colegiada;
3. Discutir e homologar as contas e o Balanço aprovados pelo 

Conselho Fiscal do exercício de 2014;
4. Eleição do Conselho Consultivo, Diretoria Colegiada e Con-

selho Fiscal para o Biênio 2016/2017;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Obs.: A candidatura será através de chapas contendo todos os 

candidatos aos três órgãos da entidade (Conselho Consultivo, Di-
retoria Colegiada e Conselho Fiscal), sendo que as inscrições das 
chapas deverão ser protocoladas no período compreendido entre 
07/12/2015 a 11/12/2015, no horário das 08:00 horas às 11:00 horas 
e das 13:00 horas às 16:00 horas, na sede da Unenlar.

Jaboticabal, 05 de dezembro de 2015.

DANILO CESAR PINTO LEAL
Diretor de Comunicação

GLAUCIA R. C. C. OLIVEIRA
Presidente

RUA MONTEIRO LOBATO, 1150 – CENTRO – CEP:- 14.870-850 –
JABOTICABAL/SP.

TEL: (16) 3203.63.73 - E-mail: unenlar@ig.com.br

Nota
A Prefeitura de Jabotica-

bal informa que o prefeito 
Raul Girio, por meio do de-
creto 6.382, revogou o de-
creto 6.348, que tratava da 
alteração do horário de expe-
diente das repartições públi-
cas de Jaboticabal.

A decisão foi pautada em 
um avaliação minuciosa que 
colocou em questão a relação 
custo benefício da medida 
que intencionava economia 
nos gastos públicos. 

A economia com material, 
energia, telefone, etc., é in-
questionável, mas seu valor 
(em torno de 20% do valor 
de gastos rotineiros) em re-
lação às necessidades da po-
pulação não estão valendo a 
pena.

Portanto, a partir do dia 
14 de dezembro o expedien-
te no Paço Municipal e nas 
demais repartições públicas 
volta a ser das 8h às 17h. 

O Sistema Prático volta a 
funcionar das 9h às 15h.

RAIZEN ENERGIA S.A. torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001819 , válida 
até 30/11/2017, para Usina de Açúcar e Álcool à RODOVIA BRI-
GADEIRO FARIA LIMA, 0, KM. 322, ZONA RURAL, GUA-
RIBA/SP.

CENTRO ESPÍRITA “CAIBAR SCHUTELL”
Rua Dr. Antônio Ferreira nº 33 - CEP. 14.870-000 - 

Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Artigo 19, dos Estatutos Sociais, pelo pre-
sente EDITAL, fi cam convocados os senhores associados do 
Centro Espírita “CAIBAR SCHUTELL”, a se reunirem em AS-
SEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 12 de dezembro de 
2.015, às 20: horas, em sua séde social, sita à rua Dr. Antônio 
Ferreira nº 33 - Bairro do Sorocabano, observando-se a seguinte 
ORDEM DO DIA:

a) - Verifi cação e Parecer, após manifestação do Conselho 
Fiscal, dos Balancetes Financeiro e Patrimonial e o Relatório de 
Atividades do CENTRO ESPÍRITA CAIBAR SCHUTELL, do 
corrente ano;

b) - Eleição e Posse da Diretoria Executiva que deverá reger os 
destinos do CENTRO ESPÍRITA, durante o biênio 2.016 e 2.017.

De acordo com o Artigo 22, não havendo número legal de as-
sociados para a primeira convocação, a ASSEMBLEIA será re-
lizada uma hora após com qualquer número de sócios presentes.

Jaboticabal, 01 de Dezembro de 2.015
BENEDITO GABRIEL DOS ANJOS - PRESIDENTE

K O MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., torna público que 
recebeu da CETESB  a Renovação Licença de Operação nº 
52001821, válida até 30/11/2019 para Fabricação de Máquinas, 
Aparelhos e Implementos  para Agricultura na Av. Major Hilário 
Tavares Pinheiro, nº 2.300, Jardim Kennedy – Jaboticabal - SP.

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CE-
TESB a  Renovação da Licença de Operação nº 52001823, válida 
até 30/11/2017  para serviço de  Fundição de Metais Ferrosos, sito 
à Rodovia Brigadeiro Faria Lima nº 2200, km. 342 + 55metros, 
Jaboticabal/SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PALAZZO 
LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da  
Licença de Operação nº 52001822, válida até 30/11/2018  para 
Fabricação de Refrigerantes, sito à Rodovia SP 333 Km. 120 + 
500 metros, Jardim Grajaú, Jaboticabal - SP.

ANDAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS COMERCIÁRIAS

O Sindicato do Comércio Varejista de Jaboticabal - SP, informa que, apesar de todos os esforços empreendidos, não foi possível con-
cluir as negociações salariais com os comerciários até o presente momento.

Esclarece que o índice de infl ação do período, medido pelo INPC/IBGE, foi de 9,88% (data-base) em 1º de setembro) e que conforme 
defi nido em nossa assembléia reiteramos a proposta pela aplicação desse índice de forma parcelada em até duas vezes.

Nesta fase de negociações, o SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE JABOTICABAL - SP, RECOMENDA ÀS EMPRESAS  
que porventura estiverem enfrentando problemas na gestão de pessoas em decorrência do atraso na conclusão do processo negocial, que 
tenham identifi cado refl exos negativos causando impactos à produtividade, dentro das suas possibilidades fi nanceiras, poderão realizar 
antecipação, sugestivamente na proporção de até 60% do percentual de reajuste que se pretende estabelecer pela norma coletiva, o que 
corresponde a 5,93%.

Cumpre ainda informar que continuamos abertos ao diálogo, esperando que as contrapropostas oferecidas ao SINDICATO PROFIS-
SIONAL, possam superar o impasse criado.

Finalmente, solicitamos que as empresas atentem somente para as informações relativas ao processo negocial divulgadas por esta 
entidade PATRONAL.

Atenciosamente,  

EDSON GAGLIANONE - PRESIDENTE

Rua São Sebastião nº 249 - Centro - CEP.: 14.870-290 - 
Jaboticabal/SP - TELEFONES: (16) 3202-0044 e 3203-3511 - 

www.scvjaboticabal.org.br

L G VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME, 
torna público que requereu na CETESB de forma concomitante a 
Licença Prévia e a Licença de Instalação para a atividade de Fabri-
cação de Selos Mecânicos, sito à Rua Savério Grici, 60 – Jardim 
Primavera, 14871-335, Jaboticabal/SP.

RICARDO PAGANELLY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia 
Nº 52000369 e requereu a Licença de Instalação para atividade de 
Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, 
sito à RUA PROJETADA E, 60, LOTES 6,7 E 8, DISTRITO IN-
DUSTRIAL, TAQUARAL/SP.

JABOTICABAL
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Compartilhar informações para 
alertar a população sobre o câncer 
de próstata foi o objetivo da ação 
promovida pelo Senac Jaboticabal 
durante o Novembro Azul, afi nal, a 
prevenção é a melhor arma contra 
a doença. Durante o mês, foram re-
alizadas atividades de ambientação 
com bexigas e luzes azuis, orienta-
ção com panfl etos e debates, além de 
massagem relaxante para os funcio-
nários da instituição.

Os alunos do curso Técnico em 
Enfermagem orientaram os partici-
pantes sobre prevenção do câncer 
de próstata por meio de bate-papo 
e entrega de panfl etos. Durante a 
abordagem nos setores e nas salas 
de aula, a ação contou com fundo 
musical, para destacar a importân-
cia do tema.

“Foi um momento de aprendiza-
do. Os alunos puderam colocar em 
prática os aprendizados adquiridos 
em sala de aula e, consequentemente, 
disseminar informações relaciona-
das ao tema, na tentativa de garantir 
qualidade de vida e conscientização 
sobre a causa. Este ano, tivemos a 
oportunidade de realizar atividades 
dentro e fora da unidade, abrangendo 
públicos diferentes”, explica Patrícia 
Frizzas Caraski, docente da institui-
ção.

Novembro azul: a cor da conscientização 
Em prol da causa, Senac Jaboticabal promoveu atividades diversas durante o mês

Destaque também para a ação re-
alizada em parceria com a Secreta-
ria de Saúde, na qual os estudantes 
participaram do evento Movimento 
Rosa Azul, realizando orientações 
sobre o tema na Praça Nove de Ju-
lho, em Jaboticabal. Na ocasião, os 

alunos utilizaram panfl etos, livros, 
simulador do corpo humano e afe-
riram a pressão arterial. Também foi 
criado um espaço lúdico para inte-
ração dos participantes, onde foram 
disponibilizados gravatas, bigodes, 
chapéu e óculos, para todos registra-

rem o momento.
Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 

831 – Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

NA AGENDA DO PREFEITO RAUL GIRIO

 Na manhã do último dia 02, o Prefeito Raul Gírio foi recepcionado com carinho pela equipe da Vi-
ver Comunidade Terapêutica, que faz um belo trabalho de recuperação de dependentes químicos. “Eu e 
parte da minha equipe, comparecemos à inauguração da nova estrutura e conhecemos a equipe e parte 
do interessante trabalho da Viver. Parabéns à Associação Benefi cente Viver”, enfatizou Raul Gírio.

Dia 01/12 aconteceu animada apresentação da excelente Big Band Jabuticabeira. A noite já seria 
maravilhosa pela apresentação da Big Band, mas um “ingrediente” a mais fez esta receita de sucesso: 
a presença de Nelson Farias, um renomado músico com carreira internacional, que acompanhou no 
Brasil grandes nomes. Parabéns Escola de Arte! A Semana da Música está demais! (Raul Gírio)

30/11 - Parabéns aos alunos da EMEB Afonso Tódaro, medalhistas nas XVIII Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica 2015 (OBA) e na IX Mostra Brasileira de Foguetes, organizadas pela 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e pela Agência Espacial Brasileira (AEB) - (Raul Gírio) 

27/11, os membros do Conselho de Defesa do Patrimônio se reu-
niram no auditório do Paço Municipal e tive o prazer de participar e 
entregar, em nome do Conselho, um certifi cado de reconhecimento 
artístico pelos 75 anos da Orquestra Sul América ao amigo Norival 
Lúppia. Acompanhei também a apresentação de um mapeamento 
da Cultura de Jaboticabal que estará online para todos em breve. 
(Raul Gírio).

27/11 -  A apresentação do Projeto Guri, na Escola de Arte, foi um sucesso. É muito bacana ver como 
a musica pode ser transformadora. Parabéns a todos envolvidos no projeto: Alunos, professores, fun-
cionários e familiares. Obrigado Beto Lúppia por conduzir tão bem a nossa Escola de Arte. Quer ouvir 
um bom conselho ? Às vezes a musica é o melhor conselho que se pode ouvir. (Raul Gírio)

22/11 - Dois grandes eventos movimentaram o Lago da Prefeitura naquela manhã de domingo: a 
Caminhada Passos que Salvam, em prol do Hospital de Câncer de Barretos; e o Encontro de Veículos 
Antigos de Jaboticabal. Muita gente acordou cedo para prestigiar esta festa! (Raul Gírio)

21/11,  foi a formatura da turma de 2015 do Tiro de Guerra. Como diretor do Tiro de Guerra fi quei 
emocionado, principalmente porque relembrei a época boa que vivi no mesmo local. Parabéns aos ati-
radores e aos seus familiares. Como eu disse no meu discurso, caminhar sozinho é possível, mas com 
o amparo da família é bem melhor! (Palavras do Prefeito Raul Gírio)
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