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As inscrições para o Con-
curso Público Nº. 001/2015 de 
Provas e Provas e Títulos da 
Prefeitura de Jaboticabal já es-
tão abertas.  O Concurso será 
realizado pelo Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento Edu-
cacional e Capacitação (Indec). 
Os interessados podem ser ins-
crever pelo site www.institu-
toindec.com.br .

Serão abertas vagas e for-
mação de cadastro reserva 
dos cargos públicos providos 
pelo Regime Estatutário, nos 
termos da Lei Municipal nº 
3.736/2008. O edital com todas 
as informações está disponível 
no site do concurso e também 
no site oficial de Jaboticabal, 
no endereço www.jaboticabal.
sp.gov.br. O candidato pode 

Abertas as inscrições para Concurso 
Público da Prefeitura de Jaboticabal

acompanhar informações so-
bre a inscrição, dia e local de 
prova.

O Edital completo você en-
contra no link http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/gs/images/

front-end/Edital_Abertura-Con-
curso-Publico-01-2015-FINAL.
pdf

O telefone de contato da Pre-
feitura de Jaboticabal é (16) 
3209-3322.  

 O Fundo Social de Solidarie-
dade e a Secretaria de Assistência 
Social trabalharam para garantir 
um Natal digno para as famílias 
carentes de Jaboticabal. Após a 
distribuição dos cartões, a retira-
da das cestas aconteceu na sexta-
feira, 18 de dezembro.

“É papel do Fundo Social 
garantir alimento na mesa das 
famílias carentes em uma data 
importante como o Natal. As 
assistentes sociais distribuíram 
os cartões para aqueles que re-
almente precisam. Agradeço 
ao empenho de todos que estão 
colaborando com a ação”, afir-
mou a primeira-dama Cidinha 

Cestas de Natal: entrega 
aconteceu na sexta-feira

 

Cartões foram distribuídos pelas assistentes sociais dos Ciafs

Gírio.
A entrega aconteceu na Es-

tação de Eventos Cora Corali-
na, entre 8h e 12h.  

As principais razões do sorriso 

estão contidas na 

expontâneidade

Criatividade se conquista com 

tranquilidade

Projetos bem sucedidos, 

direcionados e efi cazes é 

a trilha da renovação

Referência, criatividade, 
atendimento personalizado, 
qualifi cação e respeito ao 
consumidor, com qualidade e 
satisfação. Foi com este foco 
que a CONCESSIONÁRIA 
ATLAS CHEVROLET, locali-
zada na Avenida Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro nº 3.100, 
com o telefone (16) 3209-3333, 
implantou do dia 19 a 28 de 
novembro o MEGA FEIRÃO 
SOLIDÁDIO EM PRÓL DA 
APAE.

Essa campanha gerou a 
importância de R$ 2.600,00. 
Cada veículo vendido pela 
concessionária no período, 
novos e semi-novos gerou a 
quantia de R$ 100,00 por uni-
dade.

No dia 15 do corrente mês, 
a diretoria, representada 
pelo Gerente Geral CARLOS 
EDUARDO BONONI, que 
está à frente do GRUPO há 
oito anos, organizou um en-
contro com a equipe social da 
APAE e seus atendidos, ofere-
cendo um suculento e apetito-
so café da manhã, entregando 

MEGA FEIRÃO SOLIDÁRIO EM PRÓL DA APAE
no auge dos acontecimentos, 
um cheque no valor de R$ 
2.600,00 à APAE, que esteve 
representada pela Assistente 
Social JULIANE CARDOSO 
DE OLIVEIRA.

Importante destacar que a 
CONCESSIONÁRIA ATLAS 
CHEVROLET tem fi liais 
nas cidades de Taquaritinga, 
Monte Alto, Orlândia e São 
Joaquim da Barra.

Atitude saudável como esta 
gera confi ança e solidarieda-
de, nos pilares da excelência, 

ajudando sobremaneira uma 
das principais entidades no 
âmbito social, que, relevantes 
serviços desenvolve em pról 
dos assistidos.

É a ATLAS CHEVROLET 
aperfeiçoando serviços com 
visão e estratégias para valo-
rizar cada vez mais seus clien-
tes, investindo em ferramentas 
e tecnologia de ponta para 
garantir agilidade com quali-
dade e efi ciência, além do pen-
samento e atitude voltada para 
a solidariedade.

Mais uma reunião da Sala de 
Situação da Dengue defi niu ações 
que serão implantadas em caráter 
emergencial. A reunião aconteceu 
na tarde da última quarta-feira, dia 
16, no Auditório da Prefeitura de 
Jaboticabal, reunindo várias secre-
tarias municipais, Lions Clube Ja-
boticabal e Hospital São Marcos. 

A intenção é alertar a popula-
ção para os possíveis criadouros 
do mosquito Aedes aegypti. Até 
o momento, de acordo com a Vi-
gilância Epidemiológica, Jaboti-
cabal registra 525 notifi cações, 
sendo 208 casos positivos. Até a 
27ª semana do Ano Dengue, ini-
ciado em julho, foram registrados 
30 casos. Num comparativo com 
2014, o ano registrou 54 casos.

O prefeito Raul Girio pediu 

Reunião da Sala de Situação da Dengue determina 
ações emergenciais e pede colaboração dos munícipes

empenho e a colaboração de to-
dos.  “A Sala de Situação da Den-
gue de Jaboticabal é um exemplo 
para outras cidades da região. O 
poder público está empenhado nas 
ações concretas. Os agentes de 
vetores estão fazendo a parte de-
les, visitando casa a casa. Estamos 
fazendo de tudo para eliminar este 
problema. Mas precisamos do 
apoio de todos, de entidades, dos 
munícipes, de cada um de nós. A 
dengue é um problema nosso”, 
enfatiza Raul Girio.

Além das ações educativas, a 
Sala de Situação programou para 
o dia 16 de janeiro um arrastão 
em vários pontos da cidade, eli-
minando dos quintais, os mate-
riais que não são mais utilizados.  
A Secretaria de Meio Ambiente 

também irá distribuir mudas de 
Crotalária, uma planta que atrai 
a libélula, inseto voador que se 
alimenta das larvas e mosquitos 
adultos, como o Aedes aegypiti.

A presidente da Sala de Situ-
ação da Dengue e secretária de 
Negócios Jurídicos, Mirela Fis-
cher Senô, está  conclamando os 
munícipes para se mobilizarem 
contra a dengue. Segundo ela, o 
assunto é muito sério. “Hoje o 
problema do ataque do mosqui-
to assume um patamar maior, ele 
deixou de ser apenas sintomáti-
co, com o Zica vírus, o Ministé-
rio da Saúde já confi rmou haver 
relação do Zica e crianças com 
microcefalia. Estamos falando 
de uma doença mais grave que 
está atingido as crianças. Temos 

que nos mobilizar e chamamos a 
população para não deixar água 
parada para o criadouro do mos-

quito da dengue, que observe sua 
casa e os quintais diariamente. O 
poder público está atuante, mas 

precisamos do apoio da popu-
lação. É hora de nos unirmos”, 
conclui Mirela. 
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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

P/ PROFESSOR BENÊ

PEDACINHO DE LUZ

Nos primeiros anos da década de 
1480, muito antes de pintar quadros mun-
dialmente famosos pelos quais é mais co-
nhecido hoje  ---  sendo a MONA LISA 
apenas um deles  ---  o polímata (Homem 
sábio, que detém conhecimentos sobre 
muitos campos ou domínios do saber) 
italiano LEONARDO DA VINCI pro-
curou emprego na Corte de LUDOVICO 
SFORZA, então governante de Milão. 
Sabendo que SFORZA estava à procu-
ra de Engenheiros Militares, DA VINCI 
destacou seus aparentemente infi nitos 
conhecimentos no campo da Engenharia, 
relacionando-os numa lista de dez itens; 
curiosamente, só no fi nal alude a seu 

REFLEXÃO - OS  TALENTOS  DE  LEONARDO  DA  VINCI
gênio artístico. Acredita-se que a carta 
reproduzida aqui não é obra sua, mas de 
um redator profi ssional. Valeu a pena o 
esforço, pois ele acabou conseguindo o 
emprego. Uma década depois, SFORZA  
lhe encomendou  A ÚLTIMA CEIA.  

C. 1483
Meu Ilustríssimo Senhor,
Tendo sufi cientemente visto e analisa-

do as realizações de todos que se consi-
deram Mestres e artífi ces de instrumentos 
bélicos e tendo notado que a invenção e 
o desempenho dos ditos instrumentos 
em nada diferem dos que já estão em 
uso, tentarei, sem pretender desmerecer 
ninguém, expor meus segredos a Vossa 
Excelência e colocá-los à vossa inteira 
disposição e, no momento propício, pôr 
em prática todas as coisas sucintamente 
relacionadas a seguir:

1. Tenho projetos de pontes portáteis, 
muito leves e resistentes, para perseguir 
e, eventualmente, escorraçar o inimigo, 
bem como de outras, tão robustas que 
nem o fogo nem a batalha conseguiriam 
destruir e, contudo, fáceis de instalar. 
Também tenho meios de queimar e des-
truir pontes do inimigo.

2. Sei retirar água do fosso e construir 
um número infi nito de pontes, manteletes  
--- Parapeito em fortifi cação militar  ---, 
escadas de mão e outros instrumentos ne-
cessários ao sucesso de um cerco.

3. Se durante um cerco a altura da 
contra escarpa ou as condições do terreno 

ou do edifício impossibilitarem a utili-
zação da artilharia, tenho como destruir 
qualquer fortaleza ou baluarte que não 
esteja assentado sobre rocha.

4. Tenho ainda vários tipos de canhão, 
muito práticos e portáteis, para arremes-
sar pequenas pedras, como uma saraiva-
da; e a fumaça do canhão infundirá pavor 
no inimigo por causa do grave dano e da 
grande confusão.

5. Também tenho meios de chegar 
a determinado local através de galerias 
subterrâneas e sinuosas passagens secre-
tas construídas sem nenhum ruído, mes-
mo que seja necessário passar por baixo 
de um fosso ou rio.

6. Também construirei veículos co-
bertos, seguros e inexpugnáveis, que 
penetrarão no campo e na artilharia do 
inimigo, e não existe hoste armada tão 
extensa que não consigam atravessar. E 
a Infantaria poderá segui-los ilesa e de-
simpedida.    

7. Igualmente, em caso de necessi-
dade, construirei canhões, morteiros e 
artilharia leve muito bonitos, funcionais 
e absolutamente extraordinários.

8. Se não for possível utilizar os ca-
nhões, construirei catapultas, manganelas 
(é um outro tipo de catapulta, a palavra 
manganela é derivada da palavra gre-
ga “magganon” que signifi ca “motor da 
guerra”), trabucos e outros instrumentos 
de maravilhosa efi ciência. Em suma, con-
forme exigirem as circunstâncias, criarei 

um número infi nito de armas para ataque 
e defesa.

9. E, no caso de uma batalha naval, 
tenho muitos instrumentos extremamente 
efi cazes tanto para o ataque como para a 
defesa e um Navio que resistirá ao fogo 
do mais possante canhão com toda a sua 
pólvora e toda na sua fumaça.

10. Em tempo de paz, creio que posso 
atuar de forma plenamente satisfatória no 
campo da Arquitetura, na construção de 
edifícios públicos e privados e no trans-
porte de água de um local para outro.

Também posso criar esculturas em 
mármore, bronze e argila. No tocante à 
Pintura, posso fazer qualquer coisa tão 
bem quanto qualquer outro, seja quem 
for.

Ademais, poderia trabalhar no cavalo 
de bronze que celebrará a glória imortal e 
a eterna honra da auspiciosa memória de 
Sua Senhoria vosso pai e da ilustre casa 
dos SFORZA.

E, se alguém julgar possível ou im-
praticável qualquer um dos itens acima, 
estou disposto a demonstrá-los em vosso 
parque ou em qualquer local que seja do 
agrado de Vossa Excelência, a quem me 
encomendo com toda a humildade pos-
sível.          

DE  LEONARDO  DA  VINCI   
PARA   LUDOVICO  SFORZA 

Do Livro CARTAS EXTRAORDI-
NÁRIAS - Organizador SHAUN USHER

José Fernando Stigliano - Reeescritor  

Mais um natal está chegando, cheio 
de muitas benções do Senhor Deus, para 
as nossas vidas. Esta época é muita boa 
e traz tantas alegrias e felicidades para o 
nosso coração. Quem que não gosta de 

UM FELIZ NATAL!
reunir a família, os parentes, os amigos, 
os colegas, para passar um tempo re-
lembrando das coisas boas e engraçadas 
que durante a caminhada desfrutaram da 
companhia um dos outros, isso é muito 
bom. Nesta época do ano, tantas coisas 
boas acontecem. Encontramos pessoas 
que há muito tempo não víamos e fi ca-
mos tão felizes em saber que elas estão 
bem e algumas já realizaram seus so-
nhos e outras estão ao ponto de realizar 
também. Isso tudo é muito maravilhoso, 
somente um Deus tão Poderoso como o 
nosso Deus tem todo o poder de nos fa-
zer viver em felicidade. Ele luta por cada 
um de nós todos os dias, porque Ele só 
quer o nosso bem. Ele sempre pensou em 
tudo para que nós não tivéssemos falta 
de nada. Quando Deus enviou o seu fi lho 
Jesus Cristo aqui na terra para nos salvar, 
Ele escolheu Maria, uma mulher que O 
servia de todo o coração. Tudo aconteceu 
quando César Augusto, o imperador, de-

cretou que se fi zesse um recenseamento 
de todo o império Romano. E como José 
era da linhagem de Davi, teve de ir a Be-
lém, ele levou consigo Maria, sua esposa, 
que estava grávida. Estando alí, chegou a 
hora de nascer o fi lho dela; e ela deu a luz. 
Enrolou-o num cobertor e o deitou numa 
manjedoura, porque não havia lugar para 
eles na hospedaria. Naquela noite al-
guns pastores estavam nos campos, 
guardando seus rebanhos de ovelhas. 
De repente um anjo do Senhor apare-
ceu ao redor deles, e ficaram cercados 
do brilho da glória do Senhor. Eles 
ficaram muito aterrorizados, mas o 
anjo os acalmou dizendo: Não tenham 
medo! Eu lhes trago boas notícias de 
grande alegria, e isso é para todo o 
povo! Hoje, na cidade de Davi nasceu 
o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. 
Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês 
encontrarão uma criancinha enrolada 
num cobertor, deitada numa manje-

doura: De repente, juntou-se com o 
anjo uma grande multidão de anjos, 
o exército celestial, louvando a Deus 
e cantando. Glória Deus nas alturas, 
e paz na terra para todos aqueles que 
Ele quer bem. Quando os anjos vol-
taram para os céus, os pastores foram 
correndo para ver este grande aconte-
cimento. (Lucas 1:1 aos 51). Quando 
eles chegaram e viram a criança, fica-
ram maravilhados e anunciaram para 
todos, que Deus havia enviado o Sal-
vador; foi uma noite muito especial e 
muitos vieram de longe para conhecer 
o menino Jesus. Hoje, não é diferente. 
Jesus quer nascer em muitos corações, 
apenas faça o convite para Jesus entrar 
em sua vida e você vai ter uma noi-
te de Natal muito mais que Especial, 
para a glória de Deus Pai. Feliz Natal. 
Esta é a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

Deus está derramando Seu Espírito e 
nós O estamos recebendo em abundância. 
Nunca, na humanidade, houve uma graça 
tão grande! Há mais de 40 anos, nós esta-
mos recebendo o Espírito de Deus. Igual 
a essa graça, só em Pentecostes!

Somos uma geração privilegiada; no 
entanto, alguns pensam: “O Senhor tar-
da!”. Outros dizem: “Jesus voltará, mas 
não será agora!”.

Meus irmãos, esse derramamento do 
Espírito Santo é um sinal de que a vinda 
de Jesus está próxima. Portanto, criemos 
juízo e vivamos o PHN – Por Hoje Não 
vou mais pecar.

Rompamos com o pecado. Decidamo-
nos pelo Senhor.

Com minha bênção,
Seu irmão,

Somos uma geração privilegiada 
Nenhuma outra geração recebeu tanto

Cada  um vive de acordo com  seus 
sonhos, ilusões e vontade de acertar no 
mundo das realidades. Vamos pensar 
que não temos tudo o que queremos, mas 
amamos tudo que temos. Na vida tudo 
passa, os sonhos se perdem para as rea-
lidades que foram promessas. O mundo 
para ser feliz, tem que ter a humildade 
como luz, o amor como um farol a ilumi-
nar, o perdão como salvação, a sabedoria 
como verdade, a caridade como caminho, 
de fraternos encontros a encontrar a ami-
zade e a esperança como ponto positivo.

Cada coração bate diferente, uns no 
perdão, outros saudade, alguns nas lem-
branças, muitos na amizade, que unem 
uns e outros para formar um todo de for-
ças, para se ligar ao bem como alicerce 
da casa do entendimento, que reúne em 
cada lugar a paz, a esperança, a fé e a 
caridade, preenchendo seus espaços e 
formando um elo de eternas vitórias, para 

MODOS DE VIVER
vencer as derrotas e num apelo bem alto, 
que amamos a DEUS, com o poder infi -
nito em JESUS como amado mestre do 
perdão e da humildade. A vida continua. 
Caminha pela eternidade. Formamos fa-
mílias. Crescemos na evolução dos dese-
jos. Formamos estados de atividades que 
procuram vencer a ignorância, espalhan-
do fontes de luz, que trazem a força da 
solidariedade e da caridade, na vontade 
de ser feliz, reformando seu interior, ven-
cendo o egoísmo, iluminando o tesouro 
da união e humildade, como pedaços de 
felicidade, numa especial ventura que nos 
ligam à suprema vontade de acertar sem-
pre, errar nunca.

Modos de viver, espaços colocados 
em um mundo criado numa evolução de 
provas e expiações que é o planeta terra. 
Cada um está procurando vencer suas 
fraquezas, falhas e defeitos, construindo 
os poderes da beleza espiritual, deixan-
do num plano inferior o apego às coisas 
materiais, os ideais negativos, os pensa-
mentos que formam elos de inferiorida-
de, de separação do amor que elimina o 
ódio e faz nascer um mundo de pureza, 
que vive somando oportunidades, para 
crescer e evoluir, no desejo de sorrir com 
alegria e amar com a força que vem de 
DEUS, na sabedoria de JESUS que é uma 
luz que nunca se apaga, se propaga pela 
eternidade.

 Modos de viver, na família, na so-
ciedade, no trabalho, entrelaçados, pelas 
leis criadas por DEUS, que são os faróis 
do destino, os alicerces da casa do amor, 
que brilham como estrelas num céu azul, 
onde o luar ilumina os caminhos com sua 
luz, que transcende  os eternos mundos da 
natureza.

Pelo que estamos vivendo desde 
tempos antanhos, quando o “govêrno” 
se proclamava “pai dos pobres” mas em 
contradição, agiu como “mãe dos ricos” 
usurpadores privilegiados dos bens públi-
cos e o povo ingênuo cantava em coro: 
mamãe, eu também quero “mamar”. 

PARAISÓPOLIS - REALIDADE SEM FIM
Mas, afi nal de contas, que política é essa, 
que outorga a espertalhões o “direito” 
de embolsar para uso exclusivo próprio 
os “bens da comunidade”?. Ignorância, 
vistas grossas, paralisia da consciência 
política? Não podemos dormir sonhando 
com um país melhor, embalados por de-
safi nados “promessinhas”. Os lobos “fe-
rozes”, carnavalescos patriotas, rondam 
caminhos dos distraídos ou crentes, de 
que são “alices” do país das maravilhas: 
vamos entregar nossas “marmitas” para 
eles e “rezar” para que não sejamos traga-
dos pelas chuvas da “san masco”. Brasil!, 
já não mais o “país do futebol, mas sem 
espírito crítico, a ilusão nos transforma 
em “self” enganado! Política é vocação 
para o “serviço” do “bem-comum” não 
um “benefício” grupal ou família. O 
“congresso” dos eleitos não é “abrigo” 
de picaretas, refúgio de ladrões impunes 
e caçadores de votos? Faz-se urgente um 
“lava-jato” independentes da facções 
partidárias. A vocação do político é para 
dispor-se lealmente a serviço da “comu-
nidade pública” e não de grupalhos ou 
facções de bandidos!!!

Bowen; Ricardo Goulart, Robinho e Elkeson. T

Nascer e renascer... Cículo sublime da 
vida que se renova a cada dia nas nossas 
existências. Trabalho incessante da Na-
tureza a nos mostrar que nada se acaba. 
Misericórdia Divina que nos concede o 
privilégio de acordarmos para a realidade, 
na eterna busca do crescimento. E assim o 
é porque não poderia ser de outra forma. 
Trabalho silencioso do Pai Criador propor-
cionando-nos renovação contínua – dentro 
e fora de nós -, queiramos ou não.

Abrimos os olhos pela manhã e não 
percebemos a pergunta que intuitivamen-
te nos fazemos: “Onde estou?”.

É como um recomeçar a cada dia que 
se inicia. É beijo de amor a nos despertar 
para a outra realidade – ou não será rea-
lidade? Bendito renascer que tantas vezes 
nos impede de cometer erros maiores, ou 
que nos permite compreender que hoje 
podemos ser melhores do que ontem. 
Bendita oportunidade que nos consente 
acreditar que ainda, tem tempo de pedir 
perdão a quem tenhamos ofendido; de 
perdoar quem julgamos tenha nos ofen-
dido; de saber que ainda é possível apren-
der amar sem exigir nada em troca; mas, 
sobretudo, de ter ESPERANÇA. E são 
bem-aventurados os que têm esperança.

A cada Ano, o mundo cristão come-
mora o nascimento de Messias, e a cada 
ano, também, o colocam na CRUZ, para 
fazê-lo renascer mais adiante. Incoerên-
cias de criança que ainda precisa de sím-
bolos para identifi car-se com o mundo 

O Natal nosso de cada dia...
que a cerca. Colocam-no numa Manje-
doura ao invés de colocá-lo no Coração; 
cultuam Seus pais terrenos, mas são inca-
pazes de serem pais de amor e de respeito 
às criaturas colocadas sob seus cuidados, 
para evoluírem; trocam presentes e não 
sabem dar amor uns aos outros, nem to-
lerância, nem compreensão, e nem qual-
quer sentimento que possa representar 
um gesto de fraternidade. Como é difícil 
abrir-se para o Amor!

Mas, bendito seja o nosso Natal de 
todos os dias, que a cada dia nos abre os 
olhos, para que possamos entender nossa 
tarefa neste mundo! E o momento que po-
deria ser precioso em entendimentos, em 
perdão, esvazia-se, e na manhã seguinte 
iniciamos a crucifi cação Dele.   “Glória 
Deus nas Alturas!” já está esquecido. A 
“Paz na Terra” não é problema de nin-
guém. A “Boa-Vontade com os homens” 
não interessa, pois ninguém a tem com 
quem quer que seja!

O importante é saber que Jesus aguar-
da que tomemos Suas palavras como nor-
ma de conduta, no nosso esforço diário. 
Essa tomada de decisão, de seguir com o 
CRISTO, nos dará maior fortalecimento 
para enfrentarmos nossas próprias difi -
culdades e modifi carmos nossa visão, 
quase sempre tão estreita, da verdadeira 
dimensão dos nossos problemas. Assim, 
quando nos propomos a seguir com o 
Mestre, no exercício do Amor que Ele 
veio nos ensinar, estaremos, certamente, 
vivenciando Seus ensinos.

A promessa de fi delidade à pratica de 
Seus ensinamentos são palavras vãs, na 
medida em que ao surgir nossa primeira 
difi culdade. O crucifi camos  como faze-
mos todos os dias com o Evangelho de 
Luz que nos deixou.

A prova disso é que estamos na busca 
de compreender o que é ser cristão, o que 
é seguir com Jesus. 

Vamos assim nos permitir que essa 
semente germine e cresça em nós. Vamos 
cuidar para que ela produza as fl ores da 
esperança e os frutos da fraternidade, 
para que possamos abraçar a cada um, 
amanhã, com verdadeira alegria, pois to-
dos os dias, a partir desse momento será 

Natal.
Bendito seja o Natal nosso de todos 

os dias, que nos dá a oportunidade, quem 
sabe em alguma manhã, de permitir que 
Jesus renasça em nossos corações, e que 
alí permaneça, para sempre a nos ilumi-
nar o caminho de todos aqueles que es-
tiverem ao nosso redor. Não é possível 
desanimar. Já sabemos hoje o que igno-
rávamos ontem, e só por isso já nos senti-
mos mais leves, e um pouco mais felizes. 
Vez por outra conseguimos resolver nos-
sos problemas sem grandes difi culdades. 
Nossa VIDA é outra? NÃO. Nós é que 

mudamos, pois temos agora uma visão do 
que realmente é importante para nós. Se 
vamos ter recaídas? Certamente! E mui-
tas. Mas agora somos mais conscientes e 
sabemos onde foi que erramos e, assim 
sendo, fi ca mais fácil não errar mais, por-
que nos parece claro que não desejamos 
mais sofrer, quando sabemos que só cabe 
a nós sermos FELIZES.

Que JESUS ampare nossa coragem 
e boa vontade nessa LUTA.  Muita PAZ 
e Um ANO NOVO REPLETO DO ES-
PIRITO DO NATAL a todos os nossos 
leitores que nos acompanharam durante 
todo esse Ano que se esvai, que o ANO 
NOVO  seja coroado de bênçãos celes-
tiais... SUCESSO... FELICIDADES!!!

O setor do agronegócio brasileiro foi 
quem mais resistiu a crise econômica, 
“salvando a lavoura”, diferentemente das 
indústria e setor de serviço, que sentiram 
os refl exos de uma forma mais aguda. En-
frentou inúmeros desafi os para se inserir 
no contexto internacional da produção 
de biocombustível, ao adotar práticas di-
ferenciadas de preservação do solo e da 
água.

Agora, precisamos incorporar, defi -
nitivamente, o conceito de Cadeia Pro-
dutiva ao agronegócio. Com a realização 
do I Encontro das Cadeias Produtivas do 
Setor Agropecuário Paulista, no Palácio 

Cadeia produtiva do setor agropecuário
dos Bandeirantes, demos um importante 
passo.

Recebemos o professor Marcos Fava 
Neves, que falou sobre os conceitos de 
Cadeia Produtiva, o ex-secretário de 
Agricultura, Xico Graziano explanou 
sobre agricultura sustentável e Roberto 
Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, 
abrilhantou o Encontro com seu depoi-
mento sobre as virtudes e atualidades do 
associativismo.

Foi um encontro vibrante que reuniu 
entidades representativas e lideranças do 
setor com representantes do Poder Públi-
co.

Mais importante do que ser o co-
roamento das atividades das Câmaras 
Setoriais da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento em 2015, este evento foi 
a abertura dos trabalhos de 2016.

Encerrou-se uma etapa que se realizou 
em reuniões em cada uma das Câmaras 
Setoriais: Açúcar e álcool; Agricultu-
ra Ecológica; Algodão; Amendoim; 
Arroz; Aves e Ovos; Batata; Biocom-
bustível; Borracha Natural; Café; 
Caprinos e Ovinos; Carne Bovina; 
Carne Suína; Citros; Feijão; Flores e 
Plantas Ornamentais; Frutas; Hortali-
ças, Cebola e Alho; Insumos Agrícolas 
e Pecuários; Lazer e Turismo Rural; 
Leite e Derivados; Mandioca; Milho; 
Pescado; Produtos Apícolas; Produtos 

Florestais; Ratitas; Soja; Trigo, e Uva 
e Vinho.

Outro passo que demos neste ano foi 
o reestabelecimento do funcionamento 
das Comissões Técnicas compostas por 
servidores de cada um dos nossos órgãos, 
o que possibilita a integração da secreta-
ria.

A extensão rural contribuiu muito ao 
levar conhecimento, inovação e melho-
res técnicas de produzir aos produtores 
rurais.

Este foi o trabalho da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral (Cati). É 
na Casa da Agricultura que o agricultor 
encontra as mais variadas linhas de cré-
dito, desenvolvidas pelo Fundo de Ex-
pansão do Agronegócio Paulista (Feap) 
criando oportunidades e assim fazendo 
com que a agricultura familiar produza 
com qualidade, garantindo renda. 

A nossa Coordenadoria de Defesa 
Agropecuária (CDA), faz um trabalho 
formidável de vigilância e também orien-
ta para garantir a defesa da sanidade ani-
mal e vegetal do Estado de São Paulo.

A nossa Coordenadoria de Desenvol-
vimento dos Agronegócios (Codeagro), 
fortalece a vertente Abastecimento e 
trabalha pela saudabilidade dos alimen-
tos. Os nossos institutos coordenados 
pela Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta) que são: Instituto 

Biológico, Agronômico, de Economia 
Agrícola, de Pesca, de Zootecnia, de Tec-
nologia dos Alimentos. Compõem um 
formidável acervo e têm mantido a sua 
vitalidade com a busca permanente de 
inovação. 

Colaborando com a infraestrutura do 
setor agropecuário temos a Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de São 
Paulo (Codasp) que dentre várias ativi-
dades tem o programa Melhor Caminho 
/ Pontos Críticos.

Essa rede, administrada pela Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo implementa as di-
retrizes estabelecidas pelo governador 
Geraldo Alckmin, que são: compatibili-
zar produção e preservação; aproximar a 
pesquisa da produção; priorizar o apoio 
e atenção ao pequeno produtor e a agri-
cultura familiar; garantir a saudabilidade 
dos alimentos.

Todo este trabalho foi, este ano, de-
senvolvido e neste encontro recebemos as 
observações e contribuições das cadeias 
produtivas do agronegócio paulista.

Isso nos permitirá fazer com que o Es-
tado de São Paulo possa continuar a ser a 
vanguarda da produção do conhecimento 
e o local das grandes decisões do setor 
agropecuário nacional.

 Arnaldo Jardim é secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo e deputado federal licenciado 
(PPS-SP).
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Neymar não treina e desfalca Barcelona 
em estreia no Mundial de Clubes

Atacante ainda se recupera de le-
são no músculo adutor da coxa es-
querda e não encara o Guangzhou 
Evergrande

Neymar está fora da estreia do 
Barcelona no Mundial de Clubes da 
Fifa, no Japão. O atacante brasileiro 
não participou do treino de terça-
feira, em Yokohama, pois ainda se 
recupera de uma lesão no músculo 

adutor da coxa esquerda, e por isso 
desfalca a equipe no duelo contra o 
Guangzhou Evergrande, na manhã 
da quinta.

Enquanto os demais jogadores co-
mandandos por Luis Enrique foram a 
campo, Neymar fi cou em tratamento 
físico no hotel onde o Barcelona está 
hospedado ao lado do lateral-direito 
brasileiro Douglas, que também está 

lesionado.
A presença de Neymar numa 

eventual fi nal de Mundial, no do-
mingo, também é incerta. De acordo 
com o jornal catalão “Sport”, tudo 
depende da participação dele em 
alguns dos próximos treinamentos. 
Mesmo se isso ocorrer, o brasileiro 
não terá condições de atuar por 90 
minutos.

 O ano de 2015 foi de grandes emo-
ções para os amantes do bom futebol, so-
bretudo para corintianos e palmeirenses, 
que fecham a temporada com motivos de 
sobra para comemorar.  

É fácil encontrar os torcedores desses 
times desfi lando orgulhosamente as ca-
misas do seu clube de coração pelas ruas 
do país. Os títulos vieram para coroar as 
vitoriosas campanhas de Corinthians e 
Palmeiras na temporada e confi rmar uma 
estratégia de marketing bem direcionada.

A conquista do hexacampeonato do 
Timão foi marcada pela efi ciência do 
clube ao longo da temporada, com um 
bom nível de aproveitamento foi possí-
vel abrir larga vantagem sobre o segundo 
colocado Atlético Mineiro, e conquistar o 
título do Brasileirão com três rodadas de 
antecedência. Para completar a felicidade 
da Fiel torcida, o time ainda fechou o ano 
com goleada histórica sobre o rival São 
Paulo e recorde de pontos na competição.

Já a Copa do Brasil de 2015 vai fi car 
na lembrança de todo palmeirense, a fi nal 
histórica contra o rival Santos teve gosto 
de revanche. Após perder a fi nal do Pau-
lista no começo do ano para o clube do 
litoral, o Verdão enfrentou novamente 
o Peixe, e mesmo perdendo o primeiro 
jogo na baixada, demonstrou superação 
ao conseguir reverter o placar dentro de 
casa, enfrentando uma disputa de pênaltis 
para quem tem nervos de aço. Para fechar 
com chave de ouro, o alviverde levou o 
título com a cobrança do goleiro Fernan-
do Prass.

A volta por cima
Diante de tantas alegrias, os proble-

mas do passado podem parecer distante, 
mas o histórico recente dos clubes foi 
marcado por grandes difi culdades. Há 
menos de uma década, em 2007, o clube 
alvinegro paulista amargou o rebaixa-
mento para série B do campeonato Bra-
sileiro, resultado de uma campanha ruim 
e de divergências políticas na diretoria do 
clube.

Da mesma forma, em 2012, o Palmei-
ras voltou a sofrer com a queda para a se-
gunda divisão. Confi ante pela conquista 
da Copa do Brasil daquele ano, o clube 
desempenhou uma campanha desastrosa 
no Brasileirão, somou mais um rebaixa-
mento a história centenária do clube e 
frustrou milhões de torcedores.

Porém o que para muitos clubes 
pode signifi car uma queda livre, para 
Corinthians e Palmeiras foi uma grande 
oportunidade. A queda foi decisiva para 
ambos os clubes, que adotaram uma nova 

O que levou Corinthians e Palmeiras 
a serem os grandes campeões de 2015

Depois de amargar crises e rebaixamento nos últimos anos, a boa gestão dos clubes resultou na 

conquista de títulos e a um possível clássico na próxima edição da Taça Libertadores

postura, se reestruturaram e tomaram me-
didas que tornaram possível não apenas 
o retorno a série A, mas fi gurar entre os 
principais clubes do Brasil novamente.

A campanha “Eu nunca vou te aban-
donar porque eu te amo” foi uma das 
estratégias de mais bem sucedidas do ma-
rketing esportivo, levando o Corinthians 
a aumentar suas vendas já no dia seguinte 
ao rebaixamento. Mudanças na diretoria 
e o forte comprometimento da torcida fez 
com que o clube fi nalizasse o ano seguin-
te com a melhor campanha da série B.

Já o rival, Palmeiras, conseguiu au-
mentar as vendas através do lançamento 
de uma nova camisa, versão “branca”, 
utilizada nos jogos da segundona. A me-
dida ajudou a arrecadação do clube, que 
penava com a falta de verba para con-
tratação de jogadores. A forte estratégia 
levou o clube a ter a camisa mais valio-
sa em termos de patrocínios privados do 
país atualmente.

Outro ponto forte foi a aposta dos 
clubes nas novas Arenas, a parceria com 
investidores foi fundamental tanto para o 
Palmeiras, que mesmo na série B seguiu 
fi rme no projeto de transformação do an-
tigo Palestra em Allianz Parque, quanto 
para o Corinthians, que conseguiu apoio 
público e privado para fazer de Itaquera 
a casa do seu torcedor. O resultado é que 
os dois clubes se tornaram quase imbatí-
veis dentro de casa, e além do aumento da 
competitividade, os novos estádios leva-
ram ambos a outra conquista: Corinthians 
teve o maior público, e Palmeiras a maior 
renda nesta temporada.

A força do torcedor 
A expressão “13° jogador” nunca fez 

tanto sentido para esses clubes. O apelo a 
paixão do torcedor através dos programas 
de sócio torcedor e produtos exclusivos 
fez com os clubes equilibrassem a renda, 
se estabilizassem e voltassem a fi gurar a 
série A, conquistando títulos importantes 
logo nos anos seguintes.

Com as maiores torcidas do país, 
esses clubes tem contado cada vez mais 
com a participação dos torcedores através 
de programas de sociedade e aquisição de 
produtos ofi ciais para aumentar o fatura-
mento mesmo num ano de crise. A boa 
atuação de 2015 é resultado da gestão 
adotada pelas suas diretorias e a partici-
pação das torcidas.

Os programas “Fiel Torcedor” e 
“Avanti Palmeiras” fi zeram com que es-
ses clubes juntos somassem mais de 130 
mil novos sócios nessa temporada. Co-
rinthians e Palmeiras, respectivamente, 

ocupam o primeiro e segundo lugar no 
ranking de novos associados.

Muito mais do que meros afi ccio-
nados, os números apontam que a par-
ticipação do torcedor foi essencial na 
campanha vitoriosa desses clubes, a ren-
da levantada pelo marketing esportivo 
possibilitou investimentos fundamentais 
para renovação dessas equipes.

Especialmente após as conquistas de 
2015, os clubes apostam alto no peso da 
camisa para aumentar a renda. De acordo 
com André Garcia, da loja especializada 
em artigos esportivos FutFanatics (http://
www.futfanatics.com.br) “A camisa de 
futebol é como um troféu que o torcedor 
leva prá casa.  A camisa do goleiro Fer-
nando Prass, do atacante Dudu, do corin-
tiano Cassio e do meia Renato Augusto 
por exemplo, certamente serão as mais 
procuradas. Esses itens acabam virando 
peças de colecionador, pois esses atletas 
viram símbolos da conquista. Dali 5, 10 
anos o valor da peça é inestimável – uma 
relíquia para o torcedor”.

Derby Paulista na Libertadores
O encontro dessas gigantescas torci-

das pode acontecer novamente na princi-
pal competição continental depois de 15 
anos. Os únicos confrontos desses dois 
grandes clubes ocorreu nos anos de 1999 
e 2000.

O Verdão conquistou a América em 
99 – fase de ouro da equipe do Palestra, 
quando inclusive conseguiu eliminar o 
arquirrival Corinthians nas quartas de fi -
nal daquele ano. Já o título do Timão veio 
apenas em 2012, numa campanha invicta, 
que serviu para lavar a alma do torcedor e 
exorcizar os fantasmas do passado.

Mais de uma década depois, existe a 
possibilidade desses campeões se enfren-
tarem já na primeira fase da Libertadores 
de 2016! A Conmebol, responsável pela 
Organização anunciou a criação de um 
ranking de participação dos clubes na 
última década que poderá infl uenciar no 
formato da competição. Basicamente os 
cabeça-de-chave seriam os clubes com 
maior destaque nos últimos anos, o que 
muda a organização dos potes do sorteio.

A Libertadores da América sem dúvi-
das será o grande objetivo dessas equipes 
na temporada de 2016. A manutenção e 
crescimento dos programas que ajuda-
ram esses clubes dependem diretamente 
da continuação do bom desempenho dos 
times dentro de campo, afi nal o que o 
torcedor realmente quer, acima de tudo, 
é soltar o grito de campeão

River Plate sua, mas vence campeão japonês e 
avança à grande fi nal do Mundial de Clubes

Argentinos enfrentam o vencedor do jogo entre Barcelona e Guangzhou Evergrande

Foi sofrido, como os argentinos 
gostam, mas o River Plate garantiu 
vaga na fi nal do Mundial de Clubes na 
quarta-feira. Em Osaka, a equipe teve 
uma atuação bem abaixo do esperado, 
viu o Sanfrecce Hiroshima dominar o 
primeiro tempo e criar as principais 
chances da partida, mas arrancou a 
vitória por 1 a 0 na bola parada, para 
delírio dos fanáticos torcedores que 
invadiram o Japão.

O incentivo dos cerca de 15 mil 
torcedores que foram ao país serviu 
como um empurrão ao River, que se 
viu extremamente pressionado pelos 
atuais campeões japoneses em cer-
to momento do primeiro tempo, mas 
confi rmou o favoritismo e agora es-
pera para conhecer seu adversário na 
decisão de domingo, em Yokohama. 
Provavelmente é o poderoso Barcelo-
na, que encarou o Guangzhou Ever-
grande de Felipão, Paulinho e Robinho 
na quinta-feira.

Se ainda está vivo no torneio, em 
busca de seu segundo título mundial - 
o outro aconteceu em 1986 -, o River 
deve muito ao goleiro Barovero, que 
fez ao menos três defesas importantís-
simas nos primeiros 45 minutos. Na 
etapa fi nal, o time argentino controlou 
melhor a partida e arrancou o gol da 
vitória com Alario, de cabeça.

O JOGO
O River Plate foi dono do jogo 

nos primeiros 20 minutos, controlou a 
posse de bola, mas encontrou extrema 
difi culdade para furar a retranca japo-
nesa. Dependeu de bolas aéreas e da 
marcação por pressão na saída de bola 
do adversário para criar alguma amea-

ça ao adversário, mas nada que colo-
casse em risco a meta defendida pelo 
coleiro Hayashi.

A partir dos 21 minutos, no entan-
to, o jogo mudou. O Sanfrecce chegou 
ao ataque pela primeira vez e perce-
beu que o gigante do outro lado não 
era inatingível. Logo aos 25, a equipe 
japonesa criou a primeira grande chan-
ce. Minagawa recebeu lançamento 
perfeito, saiu de frente para Barovero 
e encheu o pé, mas o goleiro se esticou 
para espalmar.

O lance assustou o River, e o San-
frecce se animou. Somente sete minu-
tos depois, os japoneses pararam em 
Barovero mais uma vez, quando Cha-
jima recebeu pela esquerda em rápido 
contra-ataque, invadiu a área e deu 
belo corte na zaga antes de bater.

O goleiro argentino se transforma-
va no grande nome do primeiro tem-
po e voltaria a salvar o River aos 39. 
Aoyama deu passe perfeito dentro da 
área para Minagawa, que não ajeitou 
muito bem, mas conseguiu girar rápi-
do e fazer bela fi nalização. Barovero 
voou e impediu o primeiro gol.

Marcelo Gallardo deve ter dado 
uma dura bronca em seus comandados 
no intervalo, porque eles voltaram di-
ferentes e criaram a primeira boa chan-
ce da equipe na partida logo aos dois 
minutos da etapa fi nal. Mercado bateu 
cruzado, a bola passou por todo mun-
do e chegou a Alário, que a recolocou 
na área. Mora bateu fi rme, mas jogou 
por cima.

O Sanfrecce seguia assustando 
nos contra-ataques, mas já não criava 
grandes oportunidades. Do outro lado, 

o River esbarrava na própria fragili-
dade técnica, mas apostava nas bolas 
paradas. E foi assim que marcou o gol 
da vitória. Aos 26, Viudez bateu falta 
para a área, Hayashi saiu mal e dividiu 
com Maidana. A sobra fi cou para Ala-
rio, que cabeceou para a rede.

O gol desanimou o Sanfrecce, que 
se desorganizou e só ameaçou nos mi-
nutos fi nais no desespero, com jogadas 
aéreas. Já o River ainda teve uma últi-
ma grande chance para ampliar, com 
Mora, mas não era necessário. A vaga 
já estava nas mãos dos argentinos.

FICHA TÉCNICA:
SANFRECCE HIROSHIMA 0 X 1 

RIVER PLATE
SANFRECCE  HIROSHIMA: 

Hayashi; Sasaki, Shiotani e Chi-
ba; Aoyama, Kazu, Chajima (Sato), 
Kashiwa (Mikic) e Shimizu; Douglas 
e Minagawa (Asano). Técnico: Hajime 
Moriyasu.

RIVER PLATE: Barovero, Merca-
do (Mayada), Maidana, Balanta e Van-
gioni; Kranevitter, Carlos Sánchez, 
Ponzio (Lucho González) e Pisculichi 
(Viudez); Mora e Alario. Técnico: 
Marcelo Gallardo.

GOL : Alário, aos 26 minutos do 
segundo tempo.

ÁRBITRO: Jonas Eriksson (Fifa/
SUE).

CARTÕES AMARELOS: Chiba, 
Kashiwa, Shiotani, Kazu (Sanfrecce 
Hiroshima); Mercado, Balanta (River 
Plate).

RENDA E PÚBLICO: Não dispo-
níveis.

LOCAL: Estádio Nagai, em Osaka 
(Japão)

Barça vence time de Felipão 
e pega River na fi nal

Sem Messi e Neymar, Suárez deu show e marcou três vezes diante do Guangzhou Evergrande: 3 a 0!

O time de Felipão nada pôde fa-
zer contra o Barcelona, na quinta-
feira (17), na semifi nal do Mundial 
de Clubes 2015.

Mesmo sem Messi e Neymar, o 
Barça venceu o Guangzhou Ever-
grande por 3 a 0, com direito a show 
de Luis Suárez. O camisa 9 marcou 
todos os gols do confronto.  

A grande fi nal será contra o Ri-
ver Plate, no próximo domingo (20), 
em Yokohama, às 8h30 (horário de 
Brasília). Às 5h, o Guangzhou Ever-
grande faz a disputa pelo terceiro lu-
gar diante do Sanfrecce Hiroshima. 

Neymessi na fi nal/Por conta de 
cólicas renais, Messi não encarou os 
chineses, mas deve jogar a decisão, 
assim como Neymar, que se recu-
perou de lesão muscular, mas fi cou 
apenas no banco de reservas para não 
correr o risco de perder a fi nal.

FICHA TÉCNICA
BARCELONA X GUAN-

GZHOU EVERGRANDE
Data: 17 de dezembro de 2015, 

quinta-feira, às 8h30 (de Brasília)
Local: Estádio Internacional de 

Yokohama (Japão)
Árbitro: Joel Aguilar (El Salva-

dor), auxiliado por Juan Francisco 
Zumba (El Salvador) e Marvin Tor-
rentera (México)

BARCELONA: Ter Stegen; Da-
niel Alves, Piqué, Mascherano e 
Alba; Busquets, Rakitic e Iniesta; 
Messi, Suárez e Sandro

Técnico: Luis Enrique
GUANGZHOU EVERGRAN-

DE: Shuai; Linpeng, Xiaoting, 
Young-gwon, Zheng; Paulinho, Zhi 
e Bowen; Ricardo Goulart, Robinho 
e Elkeson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

GUANGZHOU EVERGRANDE: Shuai; Linpeng, Xiaoting, Young-gwon, Zheng; Paulinho, Zhi e 
Bowen; Ricardo Goulart, Robinho e Elkeson. Tecnico: Felipão

“Copiar o bom é melhor que inventar o ruim”
Armando Nogueira
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

O vereador Vitório De 
Simoni, conquistou para 
Jaboticabal uma verba no 
valor de R$585 mil, por 
meio do Deputado Fe-
deral Baleia Rossi e do 
Vice-presidente Michel 
Temer. 

A fi nalidade dessa ver-
ba é para a colocação 
de Galerias Pluviais, no 
bairro da Aparecida, nas 
Avenidas José da Costa e 
Paulino Braga. Segundo 
a Prefeitura, as obras já 
está em andamento, pois 
os moradores sofrem com 
a falta de escoamento das 
águas das chuvas. A ins-
talação dessas galerias 
pluviais evitará grandes 
enxurradas, pois quando 
chove a água desce com 
muita força. Toda a  po-
pulação que circula no lo-
cal nessas épocas de chu-
vas,  fi cam desprotegidas, 
correndo sérios riscos de 
serem carregados pelas 
águas, além é claro, dos 
enormes transtornos aos 
comércios e às residên-
cias dessas avenidas.

VERBA CONQUISTADA PELO VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI
VAI MINIMIZAR AS ENCHENTES DO BAIRRO DA APARECIDA

Michel Temer, Vitório De Simoni e Baleia Rossi 

HELLO!

Conheça a  bela modelo Ema-

nuella Chiconini, 17 anos de 

idade e uma beleza que se 

distribui em 1,80 de altura. 

Do signo de Peixes, a estudante 

vive em Araraquara e é uma das 

apostas da agência CP Models 

para o mercado nacional e 

internacional.

Vamos fi car de olho no 

que vem pela frente, 

sucesso com certeza!

Agradecimento: 

Perfumaria 

Beraldo

Edison Vieira 

(empresário e 

coach de 

modelos)

Verso de Rodeio

Autor: Nilson Alves Rigo

Alô mulher!!!

Não fi que em dúvida,

Você é meu amor sim.

Você não caiu do céu,

Mas Deus te deu prá mim.

Nós somos um para o ou-

tro...

Esse amor jamais terá 

fi m!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Direitos Obrigações

Saldo anterior 1. Distribuição Recursos

Destinação IR Anual 204.634,54 1.1  ABCDown 23.157,50

Aplicação Financeira 12.151,23 1.2  Apae 23.157,50

1.3  Aaprocom 19.790,00

1.4  ACC Olhos da Alma 23.157,50

1.5  Apás 23.157,50

1.6  Creche Maria Carmo A Sodré 17.105,00

1.7  Casa Criança Dr.Luiz Gonzaga 17.000,00

1.8  Recanto Menina 27.192,50

1.9  Casa Menor Apr Joanna Angelis 27.192,50

1.10 Seciv 27.192,00

1.11 Cever 19.795,00

1.12 Unenlar 5.000,00

1.13 Asincajo 19.760,00

2. Despesas

2.1  Camp Seu Gesto por um sorriso 2.048,00

2.2  Palestras 1.256,54

2.3  Website 1.960,00

2.4  Material Uso e Consumo 165,00

2.5  Desp com Viagens/Estadias 110,00

2.6  Atend Emergencia Criança/adol 497,65

2.7  Despesas promocionais 573,00

2.8  Propaganda e Publicidade 3.360,00

2.9  Tarifas Bancárias 627,79

2.10 Campanhas Preventivas 3.600,00

2.11 Rede Social 192,00

2.13 Material de Expediente 150,00

216.785,77 287.196,98

DEFICT ===> 70.411,21

287.196,98 287.196,98

Saldo Inicial 01/01/2014 251.505,77

Receitas (Destinação) 204.634,54

Aplicações Financeiras 12.151,23

(-) Distribuição Recursos Entidades -272.657,00

(-) Despesas e campanhas -14.539,98

(-) Contas a pagar 3.601,00

Saldo bancário (Investimento) 31/12/2014 184.695,56

RESUMO 

Maurílio Benedito Delfino

Presidente 2014/2016
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Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA
Praça do Café, s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL MONITÓRIA PAGAMENTO

Processo Físico nº: 0000522-76.2013.8.26.0291
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Anetta Indústria Química Ltda
Requerido: Anderson Antonio Moraes Lanchonete

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Anderson Antonio Moraes Lanchonete, CNPJ 07.658.382/0001-94, que ANETTA
INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança da
quantia de R$ 4.946,76 (Quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos),
corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
decorrente de três cheques sacados contra a agência do Banco Itaú. Encontrando-se a mesma em
lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo
de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a
importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isenta de custas e
honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a
execução, conforme previsto no Livro II, Título II, capítulos II e IV do CPC. O presente será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 24 de novembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Dia 6 de Dezembro na Cava do Bos-
que em Ribeirão Preto, onde alcança-
mos o 3° lugar com 23 medalhas, sendo 
13 de ouro, 5 de prata, e 5 de bronze. 
E também nosso atleta e professor Gui-
lherme Silva, juntamente com os atletas 
Luis Antonio e Brendon Almeida par-
ticiparam dos JOGOS ABERTOS DO 
INTERIOR de 2015 – Bauru, onde se 
consagraram vice campeões de Kata 

Campeonato Nacional 
de Li Tchuo Pá Kung Fu

Equipe.
 Agradecimentos a todos que cola-

boraram de alguma forma, sendo direta 
ou indiretamente. Em especial à Jaboti 
Refrigerantes, Farmácia Homeoderm, 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal por 
intermédio do prefeito Raul Girio, Gru-
po de Mulheres Fraternidade Cruzeiro 
do Sul e aos professores e alunos, por 
estarem sempre se dedicando intensi-

vamente, para que se destaquem de 
maneira única em todas as modalidades 
(ofi cinas). 

Convidamos a todos interessados, 
neste sábado, dia 19 de dezembro às 
14hrs, na reunião para formação da nova 
diretoria. 

Feliz Natal a todos, e um Próspero 
Ano Novo, os votos da ONG Amor So-
lidário. 
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Janeiro está aí, certo? Que tal inves-
tir no aprimoramento de seu currículo 
e adquirir novos conhecimentos? O 
Senac Jaboticabal está com inscrições 
abertas para quatro cursos de curta du-
ração que podem infl uenciar no cres-
cimento profi ssional dos participantes. 
As oportunidades são para Excel 2013 
– Avançado; Estratégias para Elabora-
ção do PPRA; Administração Financei-
ra; e Técnicas de Vendas Empresariais.

“Investir em conhecimentos nunca é 
demais, afi nal, sempre podemos apren-
der algo novo. Quando o profi ssional se 
preocupa com a atualização de saberes 
para adquirir novas ferramentas e técni-
cas e poder utilizá-las em seu ambiente 
ocupacional, ele, com certeza, também 
se preocupa com o futuro no mercado”, 
afi rma Darlan Rocha, gerente do Senac 
Jaboticabal.

As quatro oportunidades estão com 
inscrições abertas e as aulas começam a 
partir do dia 18 de janeiro, no período 
noturno. Para participar, o interessado 
precisa preencher os pré-requisitos es-
pecífi cos de cada curso. Há vagas para 

Cursos de férias: aposta para 
boas conquistas profi ssionais
Investir em qualifi cação durante o recesso escolar pode 

garantir vantagem competitiva no mercado de trabalho

bolsistas. Mais informações e inscri-
ções no Portal Senac: www.sp.senac.
br/jaboticabal ou pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço
Estratégias para Elaboração do 

PPRA
Data: as segundas, quartas e quin-

tas-feiras, de 18 a 28 de janeiro de 2016
Período: das 19 às 22 horas
Excel
Data: de segunda a sexta-feira, de 

18 de janeiro a 2 de fevereiro de 2016
Período: das 19 horas às 22h30
Administração Financeira
Data: de segunda a sexta-feira, de 

18 a 29 de janeiro de 2016
Período: das 19 horas às 22h30
Técnicas de Vendas Empresariais
Data: de segunda a sexta-feira, de 

18 a 29 de janeiro de 2016
Período: das 19 às 22 horas 
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA., torna público que re-
quereu na CETESB a Licença Prévia para Defensivos Agrícolas, 
n.e., Fabricação de, sito à Rua Minervino de Campos Pedroso, Nº 
13, Parque Industrial Carlos Tonanni - Jaboticabal/SP.

VENDEDOR EXTERNO
 Jaboticabal

Experiência em atendimento Varejos
Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veículo.

     Enviar currículo para:

curriculo.dist@terra.com.br

PODER JUDICIÁRIO SÃO PAULO - COMARCA DE JABOTICABAL - 4º OFÍCIO JUDI-
CIAL – SEÇÕES CÍVEL E CRIMINAL - 42ª Circunscrição Judiciária – Jaboticabal - Edifício do 
Fórum - Praça do Café, s/nº - Bairro Aparecida – Jaboticabal-SP - CEP.:14.870-901 – fone: (016) 
3203-3211 – Ramal 214 – fax: (016) 3203-2626 - e-mail institucional: jabotic4@tjsp.jus.br - 4ª. 
Vara Judicial - SP. O(A) Doutor(a) ROGÉRIO TIAGO JORGE, MM(ª) Juíza de Direito Titular da 
4ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, acerca do disposto nos artigos 1º e 2.º, § 1.º, da 
Resolução n.º 154 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 1º. Adotar como política institucional do 
Poder Judiciário, na execução da pena de prestação pecuniária, o recolhimento dos valores pagos em 
conta judicial vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, 
vedado o recolhimento em cartório ou secretaria. Parágrafo único. A unidade gestora, assim enten-
dida, o juízo da execução da pena ou medida alternativa de prestação pecuniária, fi cará responsável 
pela abertura de conta corrente junto à instituição fi nanceira estadual ou federal, exclusiva para o 
fi m a que se destina. Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados à 
vitima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à entidade pública ou privada 
com fi nalidade social, previamente conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança 
pública, educação e saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a cri-
tério da unidade gestora. § 1º A receita da conta vinculada irá fi nanciar projetos apresentados pelos 
benefi ciários citados no caput deste artigo, priorizando-se o repasse desses valores aos benefi ciários 
que: I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços 
à comunidade ou entidade pública; II - atuem diretamente na execução penal, assistência à resso-
cialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os 
conselhos da comunidade; III - prestem serviços de maior relevância social; IV - apresentem projetos 
com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se aos critérios 
estabelecidos nas políticas públicas específi cas”. Com o fi m de informar as entidades interessadas 
que será feito o cadastramento das instituições que irão receber verbas oriundas da aplicação de pres-
tação pecuniária, expediu-se o presente edital. Os documentos necessários para o recadastramento, 
nos termos do artigo 4.º do Provimento CG n.º 01/2013, do Tribunal de Justiça do  Estado de São 
Paulo, são os seguintes: “Art. 4.º (...) - I - documento comprobatório da sua regular constituição; 
II - identifi cação completa do dirigente, inclusive com cópia do RG e CPF; III - comprovação da 
fi nalidade social; IV - descritivo do projeto contendo: 1 . identifi cação do projeto e dos responsáveis 
pela sua execução; 2 . objetivos do projeto; 3 . resumo do orçamento ou discriminação e justifi cativa 
da aquisição de serviços ou equipamentos e materiais permanentes; 4 . valor total; 5 . justifi cativa; 
6 . cronograma de execução; 7 . prazo inicial e fi nal; 8 . efeitos positivos mensuráveis e esperados e 
9 . indicação dos benefi ciários diretos e indiretos. O presente edital terá o PRAZO de 30 (TRINTA) 
DIAS, oportunidade em que será publicado e afi xado na forma da lei, através do qual fi cam os even-
tuais interessados devidamente INTIMADO(A)(S) e CIENTE(S). Jaboticabal, 15 de dezembro de 
2015. Expediente Administrativo nº 002/2015. - 15/12/2015.

 Hoje, ter vergonha do mal é errado, 
a moda é seguir o errado e acusar quem é 
contrário ao mundo.

Esta tendência se intensifi cou, espa-
lhou e generalizou em nosso país.

Se impede tudo o que desenvolve a 
mente humana. Ensino de música na es-
cola, ensino religioso, educação moral 
e cívica. São matérias que são extrema-
mente criticadas e tidas como atraso à 
mente do ser humano.

O transtorno de valores começa desde 
a escola. Reforçado pelos grandes meios 
de comunicação, entra no seio da família 
e como um vírus se reproduz rápido e de 
forma não menos que letal, atinge a es-
trutura mais elementar e mais importante, 
que é a formação do ser humano junto a 
seus familiares e na sociedade.

Logo o vírus se espalha na sociedade 
e contamina todos os seguimentos possí-

10 à 0 para o mal
veis.

Todo povo tem o governo que merece.
Sim, em termos, pois um povo que 

não consegue diferenciar o bem do mal, 
será facilmente manobrado pelos gover-
nos. E essa ignorância que é causada pe-
los governos, é a grande moeda de troca 
que o povo inocente quer. Como um rato 
que morre na ratoeira, buscando o sabo-
roso queijo.

Na mente dos políticos cabe o enten-
dimento de que “o malandro não tem cul-
pa, se o resto do mundo é trouxa”, como 
dizia Tião Carreiro (José Dias Nunes).

Enquanto houver gente aplaudindo, 
chorando, adorando times de futebol, 
campeonatos, jogadores considerados 
heróis, ao invés de considerar heróis os 
vigilantes, policiais e professores. Sem-
pre haverá um governo que vai tirar van-
tagem disso e reparem. Todos os jornais 
mostram muitas tragédias, roubos, de-
núncias, corrupção. E logo no fi m com 
um grande sorriso os apresentadores 
falam do esporte, times, classifi cações, 
lesões dos jogadores, lances de gols in-
críveis. E assim todo o povo se acalma e 
esquece o que foi dito antes.

Como no fi lme MIB, onde Will Smith 
usa um aparelho para apagar a memória 
das pessoas, para que não criem proble-
mas. Assim são as notícias do esporte. 
Embriagam o brasileiro, que entorpecido, 
esquece de todo o mal. E se necessário for 
gastará o que não tem, para assistir o jogo 
do time do coração, mesmo que isso custe 
a comida dos fi lhos.

Tudo pela paixão nacional.
A paixão nacional deveria ser a nação.

Nossa nação. Nossa noção.

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no 
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel 
rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do 
Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2016, em qualquer estabelecimento integrante 
do sistema nacional de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical 
Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro de 2016), constituirá o produtor rural em 
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 
da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas 
Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados  
nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,  
de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. 
Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o 
contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou 
Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, 
podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:  
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa contra a cobrança da 
Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, 
Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu 
Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema  
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas 
Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de Dezembro de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

Casa do 
Bolsa Família 

atende em 
novo endereço

 

A partir da última sexta-
feira, dia 18, a Casa do 
Programa Bolsa Famí-
lia começou a atender em 
novo endereço, na Praça 
Abreu Sodré, nº 93, em 
frente à Unidade da Mu-
lher. O atendimento acon-
tece das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30.

O novo local, implan-
tado pela Secretaria de 
Assistência Social, con-
tará com funcionárias 
capacitadas para atender 
as famílias que precisam 
de cadastro nos progra-
mas sociais desenvolvi-
dos pelo Governo Fede-
ral.

O telefone de contato da 
Casa do Bolsa Família é 
(16) 3204-4405.

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.)

FLAVIO DE OLIVEIRA FIGUEIRA – ME, Torna público que 
requereu na CETESB a Licença Prévia para FABRICAÇÃO DE 
CERVEJAS E CHOPES. À AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,  
Nº 31, CENTRO, JABOTICABAL/SP - CEP 14.870-060.

A. de Araújo – ME, torna público que recebeu da CETESB con-
comitantemente as Licenças Prévia e de Instalação nº 52000524 e 
requereu a Licença de Operação para a atividade de “fabricação de 
peças e acessórios para bicicletas e triciclos não motorizados”, sito 
à Avenida Jaime Ribeiro, nº 319, Box 9, Bloco B, Vila Industrial, 
município de Jaboticabal (SP).
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