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A sessão solene em home-
nagem ao Dia Internacional da 
Mulher movimentou a Câmara 
Municipal de Jaboticabal na noi-
te da terça-feira (08/03). Com o 
Plenário lotado para prestigiar as 
guerreiras da vez, gratidão parece 
ter sido a palavra de ordem. Ao 
todo, 24 mulheres foram home-
nageadas por suas contribuições 
ao município. O pronunciamento 
de boas-vindas fi cou por conta do 
vereador Professor Amaral, que 
em seu discurso relembrou datas 
e fatos históricos que marcaram 
a caminhada das mulheres até o 
momento, como a autorização 
concedida pelo governo para que 
as mulheres pudessem estudar 
no ensino superior (1879), o di-
reito ao voto, garantido na déca-
da de 30, a Lei Maria da Penha, 
entre outros, e pontuou sobre a 
homenagem: “Nós, vereadores, 
fazemos dessa data o momento 
de agradecimento. Que a energia 
positiva desse momento possa 
envolver em especial todas as 
mulheres da nossa querida Jabo-
ticabal”.

Em seguida, histórias de supe-
ração, doação e amor ao próximo 
foram contadas ao longo da noite. 
E não foi nada fácil segurar as lá-
grimas, como na história de Isabel  
de Lima, que emocionou o públi-
co em sua busca pela superação 
após a perda recente de um dos 
fi lhos gêmeos. A fi lha, Maria Ca-
rolina, que esteve presente na ho-
menagem, escreveu no texto lido 
à mãe: “seu sorriso, olhar brilhan-
te, jeito amável e cativante, essa é 
a MINHA MÃE....e se todos me 
derem licença, gostaria de falar 
não só por mim, mas também pelo 
meu irmão, à nossa MÃE”. 

Regado a olhos marejados 
de algumas, timidez de outras e 
olhares atentos do público, uma 
a uma as homenageadas foram 
apresentadas. A cada biografi a 
lida pelos mestres de cerimônia, 
o reconhecimento se fazia pre-
sente. “As palavras não conse-
guem expressar o que eu sinto. 
Mas se você ouvir as batidas do 
meu coração, você vai sentir o 
tamanho da minha alegria, da 
minha gratidão e do meu carinho 
prá com todas as pessoas que es-
tão fazendo parte dessa homena-
gem de hoje”, disse a professora 
aposentada, Sílvia Lanza.

Para o presidente da Câmara, 
Dr. Edu Fenerich, as biografi as 
apresentadas retratam a realida-
de de tantas outras mulheres. “É 
uma sessão totalmente diferente 
e emocionante. As histórias de 
vida de cada uma aqui. Uma di-
ferente da outra dentro de suas 
circunstâncias e possibilidades. 
Enfi m, elevam a sessão a um cli-
ma de absoluta emoção e total 
felicidade. Portanto é uma honra 
poder presidir mais uma sessão 
desse tipo”, garantiu o chefe do 
Legislativo municipal.

“Cada ano um vereador ho-
menageia mulheres que tem ba-
talhado nas mais diversas áreas, 

Lágrimas marcam sessão solene em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher

mulheres que são voluntárias, 
professoras, profi ssionais dos 
mais diferentes ramos, me en-
chem de orgulho. Mesmo aque-
las que escolhem ser do lar, mas 
dando todo seu amor, todo seu 
carinho e fazendo um trabalho 
que é extremamente maravi-
lhoso e tem que ser valorizado. 
Estou muito feliz, na pessoa das 
minhas homenageadas, quero 
cumprimentar todas as mulheres 
homenageadas hoje, as que já 
passaram por esta Casa de Leis, 
e as mulheres que fazem de Ja-
boticabal a Cidade das Rosas”, 
acrescentou a vereadora Carlo-
ta, primeira mulher a governar o 
município de Jaboticabal e que 
hoje, ao lado da Dra. Andréa 
Delegada, ocupa uma cadeira no 
Legislativo.

Já o discurso das homenage-
adas fi cou por conta de Daniela 
Paula Ribeiro Amaral: “É uma 
honra estar entre as homenage-
adas para representar as mulhe-
res do nosso município. A data 
é simbólica, no entanto, é uma 
maneira de inserir o debate so-
bre o direito das mulheres e as 
discriminações morais, físicas e 
sexuais ainda sofridas. Que nós 
mulheres nunca esqueçamos que 
somos fortes e capazes de supe-
rar todos os desafi os da vida”.

 “Nós mulheres conquistamos 
muitas coisas e devemos ser mui-
to felizes em sermos mulheres”, 
arrematou a secretária municipal 
da Saúde, Renata Assirati, em 
seu pronunciamento de saudação 
às homenageadas, representando 
o prefeito municipal, Raul Gírio.

Política e mulher
Apesar das conquistas, o gê-

nero feminino ainda busca que-
brar barreiras em instituições 
onde se predomina a participa-

ção masculina. É o caso da po-
lítica. Para a vereadora Carlota, 
a participação feminina na vida 
política deve ser ampliada. Para 
isso, a parlamentar aponta que as 
próprias mulheres devem se po-
sicionar. “Tenho dito para nossas 
mulheres: fi liem-se. Escolha um 
partido político que vai ao encon-
tro das tuas ideias e participe do 
momento político. Precisamos 
manter as conquistas que esta-
mos conseguindo nestes anos, 
porque nosso Congresso atual 
é extremamente conservador e 
podemos perder nossas conquis-
tas”, acredita Carlota. Pensamen-
to semelhante comunga a verea-
dora Dra. Andréa Delegada: “é 
importante cada vez mais que as 
mulheres possam vir juntar-se a 
nós, para que unidas, formemos 
um elo, não somente de mulhe-
res, mas também com os homens, 
porque precisamos deles assim 
quanto eles precisam da gente. 
Isso que é humano, essa parce-
ria. Mãos dadas homem e mu-
lher, todo mundo em busca dos 
mesmos objetivos, que é o bem 
comum de qualquer sociedade”, 
concluiu.

Conheça as homenageadas:
Dra. Thais Rosina Barbosa De 

Medeiros Ribeiro (indicada pela 
vereadora Dra. Andréa Delegada)

Juliana Bellodi Baratela (indi-
cada pela vereadora Dra. Andréa 
Delegada)

Fatima Regina Santa Cápita 
Da Silva (indicada pelo vereador 
Junior de Vitto)

Hilda Maria Ruiz Aleixo Fer-
reira (indicada pelo vereador Ju-
nior de Vitto)

Daniela Paula Ribeiro Amaral 
(indicada pelo vereador Dr. Edu 
Fenerich)

Amália Francisca Pinter Do-

nadon (indicada pelo vereador 
Dr. Edu Fenerich)

Marcia Maria Betiolli Gerba-
se (indicada pelo vereador Car-
mo Jorge)

May Baroud Baaklini (indica-
da pelo vereador Jan Nicolau)

Jéssica Moreira Ferreira (in-
dicada pelo vereador Prof. João 
Roberto)

Jussara Moura Ogassahara 
(indicada pelo vereador Prof. 
João Roberto)

Maria Angela Calçada For-
cenette (indicada pelo vereador 
Prof. Amaral)

Elisângela Cristina Lima (in-
dicada pelo vereador Prof. Ama-
ral)

Martha Helena Fogaça De 
Aguiar Frezarin (indicada pela 
vereadora Carlota)

Maria Eunice Gabriel Dos 
Anjos (indicada pela vereadora 
Carlota)

Isabel Cristina Sanches De 

Lima (indicada pelo vereador 
Roberto Raymundo)

Helena Maria Da Silva Ijanc 
(indicada pelo vereador Roberto 
Raymundo) 

Silvia Tereza Sabóia Lanza 
(indicada pelo vereador Serginho 
Ramos)

Maria Angélica Fracetto Ca-
valcante Ferreira (indicada pelo 
vereador Serginho Ramos)

Lígia De Stéfani Nogueira 
(indicada pelo vereador Vitorio 
de Simoni)

Rita Maria Ascari Fiorezi (in-
dicada pelo vereador Vitorio de 
Simoni)

Diva Silva Johansen (indicada 
pelo vereador Wilsinho Locutor)

Fabiana Sanches Castilho (in-
dicada pelo vereador Wilsinho 
Locutor)
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Por  Monsenhor Jonas Abib
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

PEDACINHOS DE LUZ

Vença o orgulho e perdoe

O exercício do perdão molda nosso 
coração

O Senhor nos ensina que a recon-
ciliação com nosso irmão deve vir 

antes do sacrifício que vamos ofertar 
no altar, porque todos nós erramos e 
pecamos, temos sempre de pedir e con-
ceder o perdão, reconciliando-nos com 
o próximo.

O exercício do perdão amolece tan-
to o nosso coração como o do outro. 
No entanto, muitas vezes, nosso orgu-
lho não nos deixa buscar perdão nem 
o conceder. É por isso que hoje nós 
precisamos pedir do fundo do coração: 
“Jesus, manso e humilde de coração, 
fazei o nosso coração semelhante ao 
vosso”.

Só o Espírito Santo pode nos aju-
dar nessa tarefa. Nós precisamos d’Ele 
para ser transformados, e dessa forma, 
transformar o ambiente no qual es-
tamos inseridos. Nós cristãos fomos 
chamados para fazer a diferença onde 
quer que estejamos, sendo luz e sal do 
mundo como nossas palavras, ações e, 
sobretudo, testemunho de vida.

Allan  Kardec,  Codifi cador da tercei-
ra revelação, o Espiritismo, cujo nome 
é LEON HIPOLITI  DENISART  RI-
VAIL,  fez publicar livros com um con-
teúdo que teve início a novos caminhos 
para a redenção de tratados pelos tem-
pos idos da eterna sabedoria, que trouxe 
uma nova luz no entendimento, que até  
hoje nos tem iluminado para novas des-
cobertas. Os ensinamentos abordados 
são: Reencarnação, A vida além túmulo, 
O eterno espírito que não morre, mas 
vive eternamente. Os livros principais 
são: MEDIUNS, DOS ESPIRITOS e 
outros que serviram de base para a pro-
pagação da Doutrina. Sonhos pautados 
nas verdades, lembranças que volta-
ram para se ligarem às saudades, frutos                                                                                                                                           
da árvore do destino, que nasceu para 
nos mostrar  o quanto DEUS É O CRIA-
DOR E JESUS o exemplo do perdão e 
da humildade. Tudo se renova devido a 
NECESSIDADE  de mudarmos os ca-
minhos que estamos pautando em velhos 
tratados, já vencidos pelo tempo. A dor 
aparece no cenário da vida dos encarna-
dos,  para abrir novas ações e opções, que 

UM CAMINHO A SEGUIR
fazem entender, que somos imortais em 
espírito e que a verdade aparece quando a 
cultura aparece como luz a nos iluminar, 
a humanidade na credibilidade e na cren-
ça em DEUS, na mudança, no modo de 
pensar e agir pelos novos textos que apa-
recem no tempo, onde a legítima vontade 
de sermos  felizes, surgindo como sonho,  
que precisam ser realizados.                

As diferenças entre os habitantes são 
postas em evidencia. A cada um será  
dado segundo suas obras, existindo uma 
desigualdade nos setores da pureza de  
atitudes diante dos problemas que cria-
mos no decorrer de nossas andanças pela 
encarnações. As difi culdades estão trans-
critas na ignorância, na falta de vontade 
de  realizar as tarefas e deveres para com 
DEUS, através de sua leis. Todos buscam 
a felicidade que não se completa, porque 
caminhamos num vazio de comporta-
mentos, no relacionamento,  na família, 
ou em grupos que procuram se completar, 
mas não existe o poder e a força dentro do 
amor como luz, a esperança como vonta-
de de realizar o que desejamos e apren-
dermos, sonhando com os olhos do cora-
ção, dentro de princípios básicos  que nos 
levam em acreditar em DEUS  E JESUS.  

 Os mundos passam por transforma-
ções, pois os que neles vivem são depen-
dentes da EVOLUÇÃO. A caminhada é 
longa, as mudanças são muitas, os encon-
tros e desencontros, variam, as posições 
dentro da hierarquia de valores, cada um 
passa por provas ou expiações para efeito 
de resgates e pagamentos de dívidas, con-
traídas em vidas anteriores, num passado 
que se vai longe.        

Todo espírito tem seu valor, onde a 
soma tem que ser de méritos, na prática 
do bem, no exercício da caridade, na auto 
estima e nas responsabilidades, depen-
dendo do domínio sobre si mesmo.   

TEMOS QUE  SER JUSTOS PARA 
UMA VIDA VERDADEIRA.

Queridas amigas e amigos que neste 
texto vocês tenham oportunidades, vocês 
possam ser mais livres e independentes 
em todos os sentidos que a palavra inde-
pendência pode representar.

Infelizmente em pleno século XXI, 
ainda existem mulheres que vivem atre-
ladas à relações escravizadoras que as 
impedem de crescer e realizar um montão 
de coisas boas.

Hoje venho trazendo um texto muito 
refl exivo e esclarecendo que a mulher 
que trabalha fora ainda enfrenta resistên-
cia do parceiro.

Ele afi rma que ainda hoje, nem todo 
homem entende o desejo de realização 
profi ssional da parceira. 

Se casado, sente que deveria cuidar 
do lar e dos fi lhos. Há até os que chegam 
a fazer a proposta de cobrir o salário que 
ela ganharia. 

Mas, por trás do gesto magnânimo 

MULHER QUE TRABALHA, DESCUIDA DO MARIDO? 
de poupar seu amor do sacrifício de se 
ocupar duplamente, em geral existe um 
parceiro inseguro e ameaçado.

A revista mais lida no Brasil pelas 
mulheres na década de 50, “Querida” 
dava conselhos úteis para o sucesso na 
vida amorosa, transmitindo valores cultu-
rais da época. 

Um dos conselhos dizia assim: “Lu-
gar de mulher é no lar. O trabalho fora de 
casa masculiniza”. Lendo-os hoje, após a 
revolução nos costumes, dá vontade de 
rir. 

Mas rimos da mesma forma que quan-
do nos identifi camos com os personagens 
confusos de um fi lme cômico, vendo ne-
les nossas imperfeições. 

Pois, escondido na alma do homem 
moderno, que já cresceu vendo o “sexo 
frágil” se afi rmar, ainda pode residir o 
menino, e a antiga aspiração de ver a mu-
lher como uma “mãe boa”, inteiramente 
dedicada a ele, ao lar e aos fi lhos. 

Hoje, há parceiros ainda implicantes 
com o trabalho da cara-metade. 

Quando podem, até cobrem o salário 
para que ela fi que em casa. 

Como se a questão fosse só monetária 
e não também de realização pessoal dela.

É sabido que a mulher que trabalha 
acaba fazendo “dupla jornada”, pois, 
além do serviço, há tarefas domésticas 
que duplicam sua faina. 

Mas não é apenas por ser magnânimo, 
com pena do sacrifício, que o homem se 
indispõe com o trabalho dela. 

Jogando contra o próprio patrimônio 
- afi nal, ao trabalhar, ela agrega renda 
e ainda o poupa de pensão em caso de 

eventual separação -, há parceiros que 
sentem, na verdade, insegurança e medo 
com o fato de sua mulher, ou namorada, 
sair todo dia para trabalhar em ambientes 
nos quais há contato com outros homens. 

Aparentemente, reclamam do fato de 
terem menos tempo para eles, o lar e os 
fi lhos - o que não deixa de ser verdade -, 
mas não gostam de reconhecer que fi cam 
assombrados e ameaçados com a vida 
autônoma da mulher, enciumados e ainda 
temendo competição.

O parceiro ressabiado não entende 
que a própria relação pode melhorar em 
qualidade, até se tornar mais estimulante. 

Alguns chegam ao limite de imaginar 
que, se ganharem dinheiro, não desejarão 
mais fi car com eles - como se o único 
motivo para ela fi car junto a ele fosse a 
capacidade dele sustentá-la. 

Que paciência deve ter a mulher cujo 
companheiro pensa e age assim! Mas é 
preciso lembrar que ainda vivemos numa 
época de transição entre velhos e novos 
valores. 

Apesar de 43% das pessoas que traba-
lham hoje no Brasil serem mulheres, elas 
eram proibidas de fazê-lo sem autoriza-
ção do pai ou do marido até a instituição 
do Estatuto da Mulher Casada, em 1962. 

E que dizer do futebol feminino, que 
chegou a ser proibido na ditadura militar! 

A verdade é a seguinte: ao longo da 
história, quanto mais a mulher tem sido 
vital para a segurança emocional primi-
tiva do homem, mais ele tem o impulso 
de oprimi-la. 

Com o avanço da cultura - e da mente 
masculina -, felizmente, a relação entre os 

sexos tende a fi car mais civilizada. Hoje 
ainda temos resquícios de um ranço cul-
tural antiquado. 

O mais interessante é que atinge am-
bos os parceiros: uma mulher de espíri-
to independente, que vê no trabalho um 
direito inalienável de realização pessoal, 
raramente prolonga a relação com parcei-
ro intolerante a isso, mesmo porque tal 
postura não costuma ser atitude isolada 
de outros traços dele - incompatíveis com 
a mulher insubmissa. 

Assim, o problema surge mais quando 
é a própria mulher que teme o mundo: ela 
duvida de sua competência, de seu direi-
to à vida profi ssional, e sente culpa por 
não dar tanta atenção ao lar e aos fi lhos. 
O que, para as outras, afi nal, é um preço. 

Aí, sofre um confl ito, fi ca ambivalen-
te, abrindo brecha para brigas e discus-
sões com o parceiro crítico. 

Mesmo porque a atitude dele, reivin-
dicando maior atenção, é percebida inge-
nuamente por ela como “zelo”, e a atitude 
possessiva e enciumada, é também inter-
pretada como expressão do “amor apai-
xonado” dele. 

Mas, tomando maior consciência das 
razões e ilusões de cada um, o casal pode 
evoluir e chegar, se possível, a um acordo 
construtivo.

E vocês queridas? Enfrentam em casa 
essa guerrinha de gato e rato com seus 
parceiros, que a todo custo, querem im-
pedi-las de progredir?

Cuidado viu, essa onde de “ruim com 
ele, pior sem ele”, é uma afi rmação ma-
chista que está em desuso pelas mulheres 
inteligentes do mundo.

Victor Mareco; Fidencio Oviedo, Sergio Díaz, Jorge Rojas e Rodrigo Rojas (Torales); Guillermo Bel-
trán (Ortigoza) e Luis Leal. T

O Estado de São Paulo, que é o 
maior produtor nacional de cana-de-
açúcar, começa sua nova safra neste 
mês. As moendas voltam a girar, os 
caminhões de forma incessante vão 
e voltam, as cidades se agitam e as 
pessoas entram em ritmo acelerado.

Serão 70 unidades processando 
625 milhões de toneladas de cana, 
com produção de 33,80 milhões de 
toneladas de açúcar e 28,10 bilhões 
de litros de etanol. É o principal pro-
duto agrícola paulista, responsável 
por quase 50% do valor total da pro-
dução agropecuária do Estado.

Gera milhares de empregos, sus-
tenta famílias na maioria dos mu-
nicípios paulistas, vai do setor de 
logística ao de recursos humanos, 
da área agrícola à industrial e co-
mercialização. Sua cadeia produtiva 
compreende aspectos econômicos e 
sociais. Mas vai além disso. É ami-
go do meio ambiente, como o etanol, 

É hora de colher
emitindo 70% menos gás carbônico 
do que a gasolina. É perfeito quan-
do pensamos em problemas como o 
efeito estufa.

A safra se inicia com o desafi o 
da busca por produtividade agrícola. 
O setor precisa vencer o desafi o da 
“Cana de Três Dígitos”. Isso signifi -
ca atingir uma produtividade média 
superior a 100 toneladas de cana-de-
açúcar por hectare. Hoje, essa produ-
tividade varia de 45 a 115 toneladas. 
Para alcançar os três dígitos como 
média, estamos incentivando o uso 
de novos cultivares por meio do Cen-
tro de Cana do Instituto Agronômico 
de Campinas (IAC), localizado em 
Ribeirão Preto.

Fomentarmos também a utilização 
de instrumentos biológicos e outras 
boas práticas agrícolas como a Mato-
logia, uma estratégia para racionalizar 
o controle de plantas daninhas. Exis-
tem algumas ferramentas já disponí-
veis que otimizam os resultados.

Um deles é o Ambicana, um pro-
grama de classifi cação de ambientes 
de produção, que adequa e potencia-
liza a produtividade em função da 
cultivares e dos ambientes. Também 
há o PreviclimaCana, que fornece 
previsões precisas e atualizadas da 
produção da safra. Além do Biofá-
brica, que disponibiliza materiais de 
origens certifi cadas e com alta quali-
dade genética e vigor e diagnóstico 
de doenças.

Mais uma vez, a tecnologia é a 
arma principal para vencer o desafi o 
da produtividade.

Mas a inovação tecnológica deve 
avançar também na pesquisa com 
o etanol de 2ª geração. De acordo 
com relatório deste ano da Organiza-
ção das Nações Unidas, o Brasil é o 
quarto país em capacidade instalada 
de produção de etanol de segunda 
geração.

Nós fi camos atrás apenas de Es-
tados Unidos, China e Canadá. Hoje, 
a capacidade instalada brasileira é 
de 177,34 milhões de litros, o que 
representa 12% do total instalado no 
mundo.

Único país sul-americano a inves-
tir neste tipo de tecnologia, o Brasil 
tem capacidade para produzir 10 bi-
lhões de litros de etanol 2G até 2025. 
Mas, para isso, é preciso que haja 
investimentos na adaptação e cons-
trução de novas unidades industriais. 
Ainda, um ambiente regulatório 
ajustado às circunstâncias e necessi-
dades deste segmento.

É preciso também destacar o 
potencial que o setor tem em gerar 
bioeletricidade. Em 2015, a oferta de 
energia obtida da biomassa teve cres-
cimento estimado de 7%, com um to-
tal de geração de mais de 22 TWh, o 
que equivale ao abastecimento de 11 
milhões de residências durante um 
ano inteiro.

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) aponta que, em 
termos de capacidade instalada, a 
bioeletricidade ocupa quase 10% da 
matriz energética, atrás apenas das 
fontes hídrica e fóssil.

Hoje, cerca de 80% da capacida-

de instalada de geração pela fonte 
biomassa vêm do setor sucroenergé-
tico. Ele emprega o bagaço e a palha 
da cana para a autossufi ciência ener-
gética das usinas. Tem ainda promo-
vido um crescimento signifi cativo na 
oferta de excedentes de eletricidade.

No Estado de São Paulo, o setor 
sabe que pode contar com as iniciati-
vas do governador Geraldo Alckmin. 
Cobramos o menor Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) do Brasil sobre o etanol 
hidratado: 12%, desonerou a cadeia 
da bioeletricidade, temos linhas de 
credito do FEAP para MPB e por aí 
vai.

Na Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, desenvolvemos ini-
ciativas como as Mudas Pré-Brota-
das (MPB), que aumentam em até 20 
vezes a produtividade. Mantemos o 
Centro de Cana em Ribeirão Preto 
para sempre buscar inovações em 
favor do setor. Nossos pesquisado-
res e técnicos sabem exatamente o 
tamanho da importância da cana-de-
açúcar.

Ainda no campo da sustentabili-
dade, o setor é comprometido com o 
meio ambiente em iniciativas como 
o Protocolo Agroambiental, assina-
do em 2007. Ele prevê a extinção da 
queima da cana ao mecanizar a co-
lheita, põe fi m às nuvens de fumaça 
nas cidades próximas aos canaviais. 
O que signifi ca menos gás carbônico 
na atmosfera, menos efeito estufa e 
que o setor é a maior oportunidade 
(Etanol e Bioeletricidade) para que o 
Brasil seja a vanguarda mundial da 
nova economia, a Economia Verde!

Boa safra!

Quantos que não perdem uma benção 
por não acreditar na Palavra de Deus, 
pensando que Deus não vai cumprir a 
promessa que Ele fez. Alguns acabam 
pegando outros caminhos na esperança 
de que tudo vai dar certo e que as coisas 

UMA BENÇÃO
vão melhorar sem ajuda de Deus. Infeliz-
mente muitas pessoas já fi zeram e estão 
fazendo isto, mas estão completamente 
erradas, quando na verdade deveriam 
continuar seguindo o Senhor até o fi m. O 
profeta Jonas é um exemplo disso. Quan-
do o Senhor disse para ele: levanta-te e 
vai até a grande cidade de Nínive e cla-
ma contra ela, para que aquele povo se 
arrependa de todo os seus pecados, por-
que a sua malícia tem chegado até a Mim. 
Jonas se levantou para fugir de diante da 
face do Senhor para Társis: e, descendo a 
Jope, achou um navio que ia para Társis; 
pagou, pois, a sua passagem de navio e 
desceu para dentro dele, para ir com eles 
para Társis. Porque Jonas estava com 
medo, porque eles eram terríveis, eles 
matavam sem dó e sem piedade, todos 
os que fossem falar do Deus vivo. Eles 
estavam vivendo como se não existisse 
Deus. Foi por isso que Jonas fugiu, ele 
não queria ser mais um nas mãos deles, 

mas como Deus sempre tem um propo-
sito, o Senhor mandou ao mar um grande 
vento, e fez-se no mar uma grande tem-
pestade, e o navio estava para quebrar-
se. Quantas pessoas que não estão pas-
sando por todos os tipos de problemas e 
não param para pensa, nem perguntam o 
porquê de tudo isso, simplesmente elas 
continuam seguindo em frente, como se 
nada tivesse acontecido. Elas não perce-
bem que estão no caminho errado. Jonas 
também agiu assim, mas os marinheiros 
fi caram apavorados e começaram cada 
um a clamar os seus deuses, e começa-
ram a lançar as cargas do navio ao mar e 
nada adiantava, a tempestade fi cava cada 
vez mais forte. Jonas desceu no porão do 
navio e se deitou e dormia um profun-
do sono. É assim que acontece quando 
a pessoa não quer obedecer a Deus, ela 
procura um lugar tranquilo e pensa: ago-
ra estou bem, não tenho mais que me 
preocupar com nada, tudo vai dar certo. 

Ela não consegue ver que está perdendo 
a maior benção da vida dela. O capitão 
do navio desceu no porão e acordou Jo-
nas e disse: Quem é você? Jonas disse: 
Eu sou servo do Senhor Deus e tudo isso 
é por minha causa. Eu estou fugindo de 
Deus. Me joguem no mar e tudo vai fi car 
calmo. Eles o jogaram no mar. Deus pre-
parou um grande peixe que engoliu Jo-
nas, ele fi cou no ventre do peixe três dias 
e três noites, então ele se arrependeu, 
orou ao Senhor e pediu perdão. Deus 
mandou o peixe vomitá-lo na praia. Jo-
nas foi até Nínive e pregou a Palavra de 
Deus e todos se arrependeram. (Leia o 
livro de Jonas). Você não precisa passar 
por tudo isso para obedecer a Deus. Não 
perca a sua benção. Quando Deus te pedir 
qualquer coisa, diga apenas: Eis aqui o 
teu servo, Senhor, cumpra em mim a tua 
palavra. Esta é a minha oração. Ouça o 
nosso programa: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com       

Na última semana, parte da 
estrada da prainha, próxima ao 
pontilhão foi interditada para a 
realização de benfeitorias ne-
cessárias após as fortes chuvas 
que caíram no local.

As equipes utilizaram pe-
dra rachão e fi zeram uma capa 
de concreto de 8 cm. “Agora 
precisamos resolver o proble-
ma de uma nascente que água 
minando no local e, em função 
deste vazamento, terá que ser 
feito também um dreno. Va-
mos agendar uma reunião com 
representantes da concessioná-
ria responsável pela pista para 
tratar do assunto”, afi rma o 
secretário de Obras e Serviços 
Públicos, Vergílio Greggio.

O tráfego no local foi libe-
rado na manhã de hoje. 

Após melhorias, prefeitura libera estrada da Prainha
 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos usou pedras rachão e concreto para garantir durabilidade da obra

Tempo favorável para cons-
trução de um mundo sustentá-
vel. Que a justiça sustentada 
pela fraternidade venha para dar 
mais vida ao povo. Próximos do 
encerramento dessa conscien-
tização social atinja todas as 
comunidades, proporcionando-
lhes uma visão ampla: pessoas 
e meio ambiente. O fundamento 
básico deste conteúdo é: todos 
somos dependentes e necessi-
tados da vida em plenitude. Tal 
enfoque exige do indivíduo e da 
sociedade, plena visão, que ul-
trapasse qualquer singularismo. 
Ante um modus vivendi egoísta, 
faz-se necessário, quem sabe, 
nova mentalidade diferente dos 
conquistadores de mundos, sem-
pre devastadores do mundo além 
fronterias. Pouco tempo faz em 
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periódico de renome, reportagem 
intitulada “DOUTOR NATURE-
ZA”. Tratava-se, sob este título 
das atividades de um sacerdote 
italiano, beirando os 89 anos de 
idade, residente no Estado do 
Acre, defensor das “matas” con-
tra a fome dos trogladitos dessas 
árvores de nossa “casa comum”. 
Por terras e águas o missionário 
tomou conhecimento das devas-
tações de nossas matas. Suportou 
84 malárias, além de múltiplas 
infecções intestinais. Comba-
teu as múltiplas destruição das 
matas. Ensinou, além de plantar 
feijão e arroz, ensinou a meca-
nização agrícola nas áreas pre-
judicadas com a derrubada das 
árvores. Sofreu também porque 
os pobres nativos escravos da 
miséria, deixaram-se escravizar 
pelos cupidos invasores, sempre 
aliados dos espertos políticos, 
devoradores dos votos eleitorais. 
Talvez o octogenário italiano, 
acadêmico da PUC, Missionário 
da Cidadania, ainda alcance ida-
de muito maior do que a nossa, 
tenha seu nome gravado no LI-
VRO DA VIDA e um dia possa 
ouvir este convite: venha bendi-
to. Eu era estrangeiro e você veio 
para me abraçar; eu era pobre e 
oprimido e você veio me ajudar; 
o meu reino não é deste mundo 
e você veio participar da minha 
vida; eu era ignorante e você veio 
viver comigo.
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Dunga anuncia convocados da Seleção Brasileira 
para iniciar Eliminatórias da Copa do Mundo

Treinador não contará com Neymar, que cumpre suspensão de duas partidas

O técnico Dunga anunciou na quinta-
feira os 23 jogadores que iniciarão a bus-
ca por uma vaga na Copa do Mundo da 
Rússia, em 2018, e apostou na boa fase 
do Corinthians no Campeonato Brasileiro 
ao convocar o meia Renato Augusto, o 
zagueiro Gil e o volante Elias para defen-
der a seleção brasileira nos compromis-
sos contra o Chile e a Venezuela.

Além deles, outra grande novidade na 
relação de convocados anunciada na sede 
da CBF, no Rio, foi a presença do nome 
do lateral-direito Rafi nha, do Bayern de 
Munique.

Elias vinha sendo presença constante 
nas listas de convocados de Dunga, en-
quanto Gil esteve poucas vezes entre os 
lembrados pelo treinador. Já Renato Au-
gusto só teve oportunidades na seleção 
brasileira com o técnico Mano Menezes, 
mas agora recebe a sua primeira chance 
com Dunga.

O Brasil estreia nas Eliminatórias dia 
8 de outubro contra o Chile, em Santiago. 
No dia 13 recebe a Venezuela, em Forta-
leza, e deverá entrar em campo bastante 
pressionado nesses compromissos.

Em pouco mais de um ano no cargo, 
Dunga dirigiu a seleção em 16 jogos, com 
14 vitórias, um empate e uma derrota, e, 
embora a equipe tenha se dado bem nos 
amistosos, a pífi a participação na Copa 
América, com a eliminação nas quartas 
de fi nal, deixa preocupações para a dispu-
ta das Eliminatórias.

Nos amistosos anteriores aos primei-
ros compromissos das Eliminatórias, a 
seleção conquistou duas vitórias, neste 
mês, sobre a Costa Rica (1 a 0) e os Es-
tados Unidos (4 a 1). E o treinador não 
fez alterações drásticas na lista de quinta.

Neymar está suspenso - ainda tem de 
cumprir duas das quatro partidas da pu-
nição pela expulsão depois do jogo com 

a Colômbia pela Copa América - e fi cou 
fora da lista de convocados por Dunga, 
embora a CBF tenha entrado com um re-
curso na Corte Arbitral do Esporte para 
tentar reduzir a pena imposta ao craque 
do Barcelona.

Já o meia Rafi nha Alcantara, que ga-
nhou as suas primeiras chances na seleção 
nos últimos amistosos, acabou fi cando 
fora da relação de convocados, após so-
frer uma grave lesão no joelho direito na 
última quarta-feira no duelo entre Roma 
e Barcelona, e não pôde ser convocado. 
O meia Kaká, do Orlando City, que havia 
sido chamado para os amistosos nos Es-
tados Unidos, também não foi lembrado.

Dunga também convocou jogadores 
que haviam fi cado de fora dos compro-
missos anteriores da seleção brasileira 
por estarem contundidos, casos do meia 
Oscar, do Chelsea, e do lateral-esquerdo 
Filipe Luís, do Atlético de Madrid, que 
eram nomes recorrentes em convocações 
anteriores.

O treinador da seleção também indi-
cou ter aprovado a atuação de Hulk nos 
últimos amistosos - o jogador do Zenit 
fez gols diante de Costa Rica e Estados 
Unidos - e voltou a ser convocado pelo 
treinador, assim como o meia-atacante 
Lucas, do Paris Saint-Germain.

O caso é semelhante ao do meia Lu-
cas Lima, do Santos, que também foi 
aprovado pelo treinador nos amistosos, 
e vem atuando bem no futebol nacional, 
assim como outros nomes lembrados pelo 
técnico como os corintianos Gil , Elias e 
Renato Augusto, além do trio de goleiros 
- Jefferson, Marcelo Grohe e Alisson.

Em compensação, jogadores que es-
tão se destacando no Brasileirão e chega-
ram a terem seus nomes especulados aca-
baram não sendo lembrados por Dunga. É 
o caso dos atacantes Ricardo Oliveira, ar-

tilheiro da competição, e Alexandre Pato. 
Confi ra a lista de 23 convocados para 

as Eliminatórias:
Goleiros: Jefferson (Botafogo), Mar-

celo Grohe (Grêmio) e Alisson (Interna-
cional)

Laterais: Fabinho (Monaco), Rafi nha 
(Bayern de Munique), Filipe Luis (Atlé-
tico de Madri) e Marcelo (Real Madrid)

Defensores: David Luiz (PSG), Mar-
quinhos (PSG), Miranda (Atlético de Ma-
dri) e Gil (Corinthians)

Volantes: Luiz Gustavo (Wolfsburg), 
Fernandinho (Manchester City) e Elias 
(Corinthians)

Meio-campistas: Renato Augus-
to (Corinthians), Lucas Lima (Santos), 
William (Chelsea), Oscar (Chelsea) e 
Philippe Coutinho (Liverpool)

Atacantes: Lucas (PSG), Douglas 
Costa (Bayern de Munique), Roberto Fir-
mino (Liverpool) e Hulk (Zenit)

Espere Um Pouco, Um Pouquinho Mais - Nelson Ned

Espera 
Não quero ver o lenço branco da partida 
Não condenemos ao naufrágio nossa vida 
Por meu amor, por nosso amor, 
é que eu te peço,
Espera 
Ainda tenho em minhas mãos a primavera 
Quero cobrir-te com carícias e quimeras 
E é por isso que te peço 
Não me deixe 
Espere um pouco, um pouquinho mais 
Prá que eu te mostre a felicidade 
Espere um pouco, um pouquinho mais 
Não vá embora meu amor (bis)
Espera 
Ainda me sobram alegrias para dar-te 
Tenho mil noites de amor para ofertar-te 
Te dou a minha própria vida se quizeres 
Espera 
Não vá agora, não me leves à loucura 
Fica comigo, eu te amo com ternura 
Te adorarei mesmo que nunca mais me queiras

Corinthians desmorona após expulsões 
e cai com 9 contra o Cerro Porteño

O primeiro tempo foi ótimo, mas o 
Corinthians saiu derrotado pelo Cerro 
Porteño-PAR por 3 a 2 na quarta-feira no 
Estádio Defensores Del Chaco.

Os paraguaios, com justiça, viraram 
o jogo em Assunção após expulsões de 
André e Rodriguinho, ambas na etapa 
complementar. Guillermo Beltrán ano-
tou duas vezes e foi seguido pelo jovem 
Sergio Díaz, 18 anos e principal fi gura da 
partida. André e Giovanni Augusto des-
contaram para o Corinthians. 

Com 7 pontos em três jogos, o Cerro 
Porteño lidera agora o Grupo 8, seguido 
pelo Corinthians com 6. Para ver todos 
os lances do jogo, O Cerro Porteño equi-
librou o jogo no primeiro tempo e teve 
duas belas fi nalizações, ambas paradas 
por Cássio, uma delas em boa jogada de 
Sergio Díaz.

André fez ótimo primeiro tempo, deu 
caneta, anotou o primeiro gol do Corin-
thians e perdeu uma oportunidade incrí-
vel, de cabeça, pouco antes do intervalo. 
Mas depois ele atrapalhou a equipe: com 
cartão amarelo, o centroavante corintiano 
chutou a cara de Bonet e foi expulso aos 
6min do segundo tempo. O Corinthians 
desabou e o Cerro Porteño cresceu de-
mais na partida. Foi incisivo, criou opor-
tunidades e mereceu o resultado.

O garoto Sergio Díaz, que completou 
18 anos na semana passada, foi a princi-

pal fi gura da partida ao lado de Beltrán. 
Escalado de surpresa, deu bons dribles, 
passes e fez o gol da virada

O primeiro tempo corintiano no Pa-
raguai foi muito bom, mas depois tudo 
foi por água abaixo com as expulsões 
de André e Rodriguinho. Tite fez várias 
modifi cações táticas ao longo da partida 
para tentar encontrar um rumo no segun-
do tempo. Apostou em Guilherme como 
falso nove, em Romero como centroavan-
te, depois tentou recompor a defesa com 
Balbuena, mas os paraguaios fi zeram por 
merecer a vitória.

O venezuelano que dirige o Cerro 
Porteño estava sob pressão, mas ganhou 
enorme alívio com a vitória. Tão bom 
quanto o resultado foi a atuação de sua 
equipe contra o Corinthians. 

Dois corintianos causaram tumulto 
no Paraguai. Dois deles foram presos 
por porte de drogas. A carga de ingressos 
disponibilizada foi de 2700 para os bra-
sileiros.

Uma derrota no mesmo estádio, con-
tra o Guaraní-PAR, abriu caminho para a 
eliminação do Corinthians nas oitavas de 
fi nal da Libertadores 2015. 

O QUE DISSERAM JUCA KFOURI 
E MENON?

Para Juca, o Corinthians perdeu um 
jogo que estava ganho em Assunção. Já 
Menon lembrou dos defeitos corintianos 

que apareceram na primeira derrota pela 
Libertadores.

FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO 3 x 2 CORIN-

THIANS
Local: Estádio Defensores Del Chaco, 

em Assunção (Paraguai)
Data e hora: 09 de março de 2016, 

quarta-feira às 19h30 (de Brasília)
Árbitro: Diego Haro (Peru)
Assistentes: Braulio Cornejo e Coty 

Carrera (ambos do Peru)
Gols: André, aos 12min do primeiro 

tempo; Guillhermo Beltrán, aos 3min, 
Sergio Díaz, aos 30min e Guillermo Bel-
trán, aos 37min, Giovanni Augusto, aos 
42min  do segundo tempo

Cartões amarelos: Rodrigo Rojas, 
Guilherme, Lucca e Rodriguinho

Cartões vermelhos: André e Rodri-
guinho

CERRO PORTEÑO: Anthony Silva; 
Carlos Bonet, Junior Alonso (Estigarri-
bia), Bruno Valdez e Victor Mareco; Fi-
dencio Oviedo, Sergio Díaz, Jorge Rojas 
e Rodrigo Rojas (Torales); Guillermo 
Beltrán (Ortigoza) e Luis Leal. Treinador: 
César Farias

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, 
Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; 
Giovanni Augusto, Rodriguinho, Gui-
lherme (Romero) e Lucca (Balbuena); 
André. Treinador: Tite.

CERRO PORTEÑO: Anthony Silva; Carlos Bonet, Junior Alonso (Estigarribia), Bruno Valdez e 
Victor Mareco; Fidencio Oviedo, Sergio Díaz, Jorge Rojas e Rodrigo Rojas (Torales); Guillermo Bel-
trán (Ortigoza) e Luis Leal. Treinador: César Farias

Palmeiras não aproveita expulsões do 
Nacional e perde no Allianz Parque

O Palmeiras teve chance, muita chan-
ces, mas não conseguiu o empate com o 
Nacional-URU, jogando dentro de casa, 
no Allianz Parque, na quarta-feira (9). 
Mesmo com um jogador a mais desde 
os 42 minutos do primeiro tempo – Fu-
cile foi expulso -, o time alviverde pouco 
criou na segunda etapa para evitar a pri-
meira derrota na Libertadores: 2 a 1 para 
os uruguaios. Próximo do fi nal, Léo Ga-
malho ainda também viu o cartão verme-
lho. Uma hora depois do jogo, a diretoria 
anunciou a demissão do técnico Marcelo 
Oliveira.

Depois de um início de domínio pal-
meirense, a equipe brasileira acabou sur-
preendida com dois gols do Nacional em 
apenas três minutos: Nico López e Lean-
dro Barcia balançaram as redes. A expul-
são de Fucile, no entanto, deu novo gás 
ao Palmeiras, que descontou com Gabriel 
Jesus, ainda no primeiro tempo. Mas uma 
segunda etapa de muita catimba uruguaia 
e pouca efetividade brasileira fez com 
que o time de Marcelo Oliveira conheces-
se sua primeira derrota na Libertadores.

Derrotado, o Palmeiras perde a lide-
rança do Grupo 2. Agora, o time brasilei-
ro está em segundo, com quatro pontos, 
um a menos que o Nacional-URU, novo 
líder.

Na próxima rodada, as duas equipes 
voltam a se enfrentar, no dia 17 de março. 
Dessa vez, no entanto, o embate aconte-
cerá no Parque Central, casa do Nacional-
URU, em Montevidéu, no Uruguai.

FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 1 x 2 NACIONAL 
Competição: Libertadores (fase de 

grupos)

Local: Allianz Parque, em São Paulo 
(SP)

Data: 9 de março de 2016, quarta-
feira

Horário: 21h45 (de Brasília)
Público: 37.073
Renda: R$ 2.490.655,54
Árbitro: Enrique Osses (CHI)
Assistentes: Carlos Astroza e Chris-

tian Schiemann (ambos do CHI)
Cartões amarelos: Thiago Martins e 

Zé Roberto (Palmeiras); Eguren, Seba 
Fernández (Nacional-URU)

Cartões vermelhos: Fucile, Léo Ga-
malho e Gusvao Munúa (todos do Nacio-
nal-URU)

Gols: Nico López, aos 37 minutos, e 
Leandro Barcia, aos 40 minutos do pri-
meiro tempo, para o Nacional-URU; Ga-
briel Jesus, aos 48 minutos do primeiro 
tempo, para o Palmeiras.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lu-
cas, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé 
Roberto; Thiago Santos, Jean (Allione), 
Robinho e Dudu; Gabriel Jesus e Cristal-
do. Técnico: Tico dos Santos

NACIONAL: Conde; Fucile, Eguren, 
Victorino e Espino; Barcia (Felipe Car-
ballo), Porras, Romero e Ramírez; López 
e Fernandez. Técnico: Gustavo Munúa

Primeiro tempo
O Palmeiras começou melhor no 

primeiro tempo. Robinho, Dudu e Ga-
briel Jesus tiveram chances de abrir o 
placar, mas desperdiçaram. E o mesmo 
não aconteceu com o Nacional: depois 
de acertar a trave com Nico López, a 
equipe uruguaia balançou as redes duas 
vezes em três minutos. Primeiro, o pró-
prio Nico López aproveitou bobeada da 

defesa do Palmeiras, driblou Fernando 
Prass e chutou para o gol. Na sequência, 
Leandro Barcia apareceu, em condição 
legal, entre a marcação e bateu na saída 
de Prass. A situação uruguaia, que parecia 
controlada, estremeceu quando Fucile viu 
o segundo cartão amarelo, aos 42 minu-
tos, e foi expulso. Seis minutos mais tar-
de, Gabriel Jesus aproveitou bate-rebate 
da defesa, driblou o goleiro e diminuiu o 
placar.

Segundo tempo
Para conseguir o empate, o Palmeiras 

sabia que a efi ciência seria algo mais do 
que necessário no segundo tempo. Mas 
ela não veio. Criando bem menos do que 
na primeira etapa, o time de Marcelo Oli-
veira foi ter sua primeira melhor chance 
apenas aos 31 minutos, quando Conde, 
meio desajeitado, defendeu o chute de 
Robinho. No último lance do jogo, Lu-
cas ainda carimbou a trave uruguaia. Ao 
Nacional, coube a experiência para fazer 
o tempo correr e segurar o resultado po-
sitivo. Por fi m, o técnico Gustavo Munúa 
e Léo Gamalho, dos uruguaios, ainda fo-
ram expulsos.

DESTAQUES
50 jogos
O Palmeiras chegou à marca de 50 

partidas de Libertadores em seu estádio, 
com 34 vitórias, 11 empates e cinco der-
rotas. São 119 gols marcados e 43 sofri-
dos.

Reencontro
Victorino e Eguren atuaram no time 

titular do Nacional na quarta-feira. Am-
bos defenderam o Palmeiras -- o primeiro 
em 2014 e o segundo em 2013 e 2014.

NACIONAL: Conde; Fucile, Eguren, Victorino e Espino; Barcia (Felipe Carballo), Porras, Ro-
mero e Ramírez; López e Fernandez. Técnico: Gustavo Munúa

Não dê crédito ao fofoqueiro, 
sua função não faz nenhum 

bem. Hoje está ouvindo contar 
a fofoca de outrem, amanhã 

contará a outro a fofoca de você 
também

--------------------------------
A humilhação corre a alma, pois é 
o sentimento de dor mais profundo. 
Tem gente que não vive para servir, 

não serve para viver
--------------------------------

Não Critique!
Procure antes colaborar com todos, 

sem fazer críticas.
A crítica fere, e ninguém gosta de 

ser ferido.
E a criatura que gosta de criticar, 
aos poucos, se vê isolada de todos.
Se vir alguma coisa errada, fale 
com amor e carinho, procurando 

ajudar.
Mas, sobretudo, procure corrigir 
os outros, através de seu próprio 

exemplo!

Após falha de Denis, São Paulo evita o pior e fi ca no empate contra o River

O São Paulo evitou uma tragédia na 
Copa Libertadores ao empatar por 1 a 1 
com o River Plate, em jogo disputado 
nessa quinta-feira, no estádio Monumen-
tal de Núñez. O time corria o risco de se 
complicar em caso de derrota, mas teve 
uma apresentação razoável e não sofreu 
grandes sustos durante a partida. A igual-
dade, inclusive, se deve a um erro do 
goleiro Denis após uma saída errada em 
cobrança de escanteio.

O ponto somado foi o primeiro do 
Tricolor no Grupo A da Libertadores. O 
time está na terceira colocação da chave, 
que é liderada pelo Strongest, da Bolívia, 
com seis pontos. Já o River Plate ocupa a 
segunda posição, com quatro pontos.

Os comandados de Edgardo Bauza 
saíram na frente do River graças a Gan-
so. O gol, marcado aos 17 minutos, foi 
o terceiro consecutivo do camisa 10. O 
meia também se tornou o artilheiro do 
São Paulo nesse ano, com quatro gols. O 
River, no entanto, chegou ao empate após 
o goleiro Denis cometer uma falha imper-
doável. Aos 32, ele socou um cruzamento 
fácil nas costas do volante Thiago Men-
des e foi encoberto pela bola.

O São Paulo tenta “virar a chave” a 

partir de agora e focar apenas no clássico 
contra o Palmeiras, marcado para as 11 
horas (de Brasília) do domingo, no Paca-
embu. Em seguida, o Tricolor viaja para 
a Venezuela, onde enfrenta o lanterna 
Trujillanos na quarta-feira, pela terceira 
rodada da fase de grupos da Libertadores. 
No mesmo dia, o River duela contra o 
Strongest, em La Paz.

O Jogo – Preocupado em não se ex-
por nos primeiros minutos de jogo, o São 
Paulo iniciou a partida recuado e sem 
conseguir deixar o campo defensivo. Me-
lhor para o River Plate. Aos seis minutos, 
após uma cobrança de escanteio, Merca-
do cabeceou em frente ao gol e acertou o 
travessão. Na sequência, aos oito, Alario 
avançou pela direita, se livrou da marca-
ção de Mena, e chutou para boa defesa do 
goleiro Denis.

Foi por meio da bola parada que o São 
Paulo conseguiu surpreender o River. Na 
ausência de jogadas trabalhadas, a equipe 
chegou ao gol após aproveitar a sobra de 
uma cobrança de falta efetuada por Car-
linhos, aos 17 minutos. Paulo Henrique 
Ganso chutou de primeira, com a perna 
esquerda, e acertou o canto do goleiro Ba-
rovero. Faltou, contudo, usar a vantagem 
para pressionar o adversário.

O São Paulo continuou acuado na de-
fesa e chamou o River para o seu campo 
de jogo. Por mais que tenha contido as 
investidas dos millonarios, o time sofreu 
o empate em uma falha inexplicável de 
Denis. Aos 32 minutos, o goleiro pulou 
sozinho em uma cobrança de escanteio e 
preferiu socar a bola em vez de segurá-la. 
A desastrada intervenção bateu nas costas 
do volante Thiago Mendes, que já saía 
para o contra-ataque, e encobriu o arquei-
ro tricolor.

Após a igualdade, o São Paulo tentou 
reverter o cenário e construiu duas boas 
chances. Maicon, aos 45 minutos, foi ao 
ataque e teve uma cabeçada defendida 
por Barovero. Em seguida, Calleri pres-
sionou o goleiro do River na saída de bola 
e foi derrubado por ele dentro da área. O 
Tricolor reclamou de um pênalti no lance, 
mas o juiz chileno Julio Bascuñan igno-
rou os protestos.

O segundo tempo teve início com in-
tensa disputa no meio-campo e sem ne-
nhuma alternativa ofensiva para os dois 
times. O técnico Marcelo Gallardo, então, 
sacou o volante Ponzio para a entrada de 
D’Alessandro, aos 12 minutos. Mas foi o 
São Paulo quem assustou. Aos 13, Mena 
cruzou da esquerda e Calleri, de carrinho, 
mandou por cima do gol. Após a fi naliza-
ção, Centurión deixou o campo com do-
res para a entrada de Michel Bastos – re-
cém-recuperado de uma lesão muscular.

Não houve mudanças signifi cativas 
na partida após a entrada dos dois atletas 
de renome. O River, aos 28 minutos, exi-
giu a defesa de Denis após um cruzamen-
to de D’Alessandro não ser aproveitado 
por ninguém. Aos 30, Vangioni cruzou da 
esquerda e Alonso desviou nas mãos do 
goleiro tricolor. O São Paulo ainda recla-
mou de um pênalti em Thiago Mendes, 
aos 36, mas a arbitragem não viu infração 
no lance.

FICHA TÉCNICA
RIVER PLATE 1 X 1 SÃO PAULO
Local: Estádio Monumental de 

Núñez, em Buenos Aires, na Argentina
Data: 10 de março de 2016, quinta-

feira Horário: 19h30 (de Brasíli) Árbitro: 
Julio Bascuñan (CHI) Auxiliares: Fran-
cisco Mondria e Marcelo Barraza (ambos 
do CHI) Cartões amarelos: Mammana, 
Fernández (River Plate); Hudson, Calle-
ri, Maicon, Lugano, Bruno, Ganso (São 
Paulo)

GOLS:
RIVER PLATE: Thiago Mendes, con-

tra, aos 32 minutos do primeiro tempo
SÃO PAULO: Ganso, aos 17 minutos 

do primeiro tempo
SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, 

Maicon e Mena; Hudson, Thiago Men-
des, Centurión (Michel Bastos), Ganso 
e Carlinhos (Mateus Caramelo); Calleri 
(Alan Kardec) Técnico: Edgardo Bauza

RIVER PLATE: Barovero; Mercado, 
Mammana, Vega e Vangioni; Fernán-
dez, Ponzio (D’Alessandro), Domingo e 
Driussi (Martínez), Mora e Alario (Alon-
so) Técnico: Marcelo Gallardo
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A JAIRO 
APARECIDO COELHO

(Prenotação 149.094 de 07/01/2016)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a Jairo Aparecido Coelho, RG nº 33.897.131-
2-SSP/SP, CPF nº 214.203.818/22, brasileiro, casado, auxiliar 
de fabricação, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida 
Braz Giangrecco, número 441 (qualifi cação que consta da matrí-
cula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 
e a requerimento da Caixa Econômica Federal, credora fi duciá-
ria do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 803136091240, 
garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 12 na ma-
trícula nº 1.503, que grava o imóvel situado na Avenida Braz 
Giangreco, número 441, Vila Industrial, vem lhe notifi car para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 90, 91 e 
92, apurado pela credora até o dia 05/01/2016, no valor total de 
R$ 693,38 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e oito cen-
tavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e as 
despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-
se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta inti-
mação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado 
na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a 
Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$ 279,03 (duzentos e setenta e 
nove reais e três centavos), referente as custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir desta data.

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

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 03 de 
março de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, di-
gitei e subscrevi.

 O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
            

JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Associação Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia de Jaboticabal – AREA , com sede à , nesta cidade 
e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
sob o nº 48.009.054/0001-44 Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus asso-
ciados, no uso e gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em 
sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/
SP, no dia 05 de abril de 2.016, às 10 horas com presença de 2/3 
dos sócios em primeira convocação, e em segunda convocação, 30 
(trinta) minutos após, com qualquer número de sócios presentes, 
para aprovação do Relatório Anual das Atividades realizadas pela 
AREA e aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e 
da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 2015, conforme 
está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

 
Diretoria

2015-2016-2017

COMPLEXO FUNERÁRIO TERRA NOSSA LTDA – EPP, 
torna público que requereu na CETESB a renovação de licença de 
Operação para Cremação de Cadáveres Humanos, à Via de Acesso 
João Honório Cardoso, 1.920, na cidade de Jaboticabal/SP.

FLÁVIO DE OLIVEIRA FIGUEIRA - ME torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Instalação N° 52000419 e re-
quereu a Licença de Operação para Cervejas; fabricação de à AVE-
NIDA DUQUE DE CAXIAS, 31, CENTRO, JABOTICABAL/SP.

conquistas 
signifi

novas 
a signifi
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

SEM AR...
Conheça a beleza e o 

talento de Thiago Cerquei-
ra, o bonitão é da cidade 
de Ribeirão Preto, estu-
dante de Educação Física, 
e dono de uma beleza tra-
balhada em 1.85 de altura. 
Atua como modelo, mister, 
dançarino e personal trai-
ner.

 Thiago é o nome da 
semana e aos 27 anos de 
muitas experiências, pos-
sui um currículo cheio de 
títulos de beleza e tem feito 
muitos trabalhos, inclu-
sive revistas e programas 
de TV.

Além do mais, o ca-
rismático tem um projeto 
social que ajuda pessoas 
carentes, chamado: Thia-
go Cerqueira Esperança 
e Vida.

Sua beleza reuniu hu-
mildade, desenvoltura, 
profi ssionalismo, estonte-
ante sorriso e muita sim-
patia, contagiando boa 
energia e deixando seu 
encanto por onde passa 
nos eventos regionais e 
nacionais.

Ah! Quase me esqueci 
de falar que ele faz couver 
do bombeiro do programa 
da Eliana. inclusive já 
participou do rola ou enro-
la, quadro que  passa nos 
domingos do SBT.

O que resta é desejar-
mos muita saúde e mais 
sucesso para ele.

Alguém duvida que ele 
vá longe?

Vamos fi car de olho no 
que vem pela frente!

Agradecimento: Ivana 
Souza

Foto: André Cruz

LETÍCIA NOCITI DEZÉM, tua existência é feita de 
conquistas e realizações. O que dá razão com inúmeros 
signifi cados em mais um aniversário no dia 14 de março. ANTONIO RAYMUNDO, celebre o dia 18 com o te-

souro brilhante da paz, do amor, compreensão e con-
quistas. Parabéns!

RAUL CRAVEIRO, que o dia 17 seja o momento de 
novas conquistas, alcançando novos horizontes, regados 
a signifi cativas dádivas concretizadas. FELICIDADES!

LETÍCIA CAMPANA FONSECA, felicitações, emo-
ções e proveitosas realizações, repletas de inúmeras ale-
grias. FELIZ ANIVERSÁRIO no dia 12 de março!

RENATO NAKA, que seus passos sejam edifi cados 
com a supremacia do amor, esperanças sólidas e feliz 
jornada no dia 16. PARABÉNS!

MARÍLIA SAGULA, desfrute o dia 16 com 
sabedoria, ótimas decisões e premiada com inú-
meras vitórias. FELICIDADES!

JÚNIOR SAGULA, que a renovação do dia 17, possa 
lhe trazer inumeráveis alegrias, felicidades, paz e har-
monia. FELIZ ANIVERSÁRIO!

CARLINHUS SANTOS, aproveite o dia 15, pontilha-
do de bons e felizes acontecimentos, compartilhando 
com amigos e familiarees as agradáveis surpresas, inu-
meráveis e promissores acontecimentos. Parabéns!

Verso de Rodeio.
Autor Bala de Prata.

Eu te encontrei numa noi-
te fria, chorando sozinha, por 
alguém que não te queria. Eu 
estendi a mão e disse: vou tirar 
você dessa vida vazia. Venha co-
migo, vou levar você ao paraíso. 
Quero colocar novamente em 
seu rosto aquele teu lindo sor-
riso. Ganhar sua confi ança e 
também seu amor... quem sabe 
no futuro, ser muito mais que 
seu amigo. E me tornar o seu 
amado marido.

Ooo viche, viche, vicheee!!!
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Os vereadores votaram e 
aprovaram por unanimidade 
as nove proposições cons-
tantes da Ordem do Dia na 
segunda-feira (07/03). Além 
das matérias presentes na pau-
ta de votação, foi incluído e 
aprovado o Projeto de Reso-
lução nº 12/2015, que cria a 
Comissão de Assuntos Rele-
vantes que tratará dos recuos 
nas construções de Jabotica-
bal. Com exceção dos decre-
tos legislativos e resolução, de 
promulgação de competência 
do Legislativo, os demais pro-
jetos, dispensados de 2ª vota-
ção, seguem para a sanção do 
prefeito.

Grande parte dos parla-
mentares aproveitou o uso da 
tribuna, no Expediente, para 
felicitar o público feminino 
pelo Dia Internacional da Mu-
lher, comemorado anualmente 
no dia 8 de março, bem como 
cobrar do Executivo, ações de 
melhorias no município, so-
bretudo na área industrial.

Quem abriu os pronuncia-
mentos foi o vereador Wilsi-
nho Locutor. O parlamentar 
utilizou o espaço para exter-
nar seu voto favorável ao pro-
jeto do estacionamento nos 
recuos privativos, bem como 
para reclamar de uma crítica 
que teria sido feita pela secre-
tária de saúde. “Estive na UPA 
para ajudar quando uma crian-
ça sofreu acidente e a família 
me chamou. A secretária disse 
que eu levei os louros, porque 
a criança foi na rádio e me 
elogiou. Fiz o meu trabalho e 
vou continuar fazendo. Jamais 
pedirei votos por causa do que 
fi z. Respeito o trabalho de to-
dos e creio que os secretários 
e secretárias também devam 
respeitar o nosso”, disse. O 
parlamentar ainda sugestio-
nou que as audiências públi-
cas realizadas na Câmara se-
jam gravadas para aumentar a 
transparência do processo de 
debates.

Na sequência, a vereadora 
Dra. Andréa Delegada para-
benizou Dr. Fenerich e Prof. 
João Roberto pela proposição 
que trata dos estacionamentos 
comerciais privados e falou de 
sua participação na 4ª Confe-
rência Estadual de Políticas 
Públicas para as Mulheres de 
São Paulo, em Atibaia. “Uma 
das reivindicações foi quanto 
a violência contra a mulher, 
que já venho lutando a bas-
tante tempo na cidade. Há 23 
anos que a gente luta e vemos 
que não foi em vão. Foi graças 
a essas lutas esses movimen-
tos femininas que se chegou à 
Lei Maria da Penha”, disse a 
parlamentar, que falou ainda 
da intervenção da população 
quando de um crime pratica-
do por menores de idade em 
uma loja da cidade. “Por isso 
que a gente fala da importân-
cia da população fi car sempre 
atenta naquilo que ocorre, seja 
com seu vizinho, na sua rua. 
Graças a essa intervenção da 
população que a Polícia Mili-
tar conseguiu chegar rapida-
mente e deter esses menores 
infratores”. Dra. Andréa fi na-
lizou cumprimentando as mu-
lheres e convidando a popu-
lação para um evento dia 13, 
entre 9h e 13h, voltado para o 
público feminino, com a par-
ceria com várias empresas e 
profi ssionais liberais na área 
da beleza, aferição da pressão, 
testes de HIV, entre outros.

Já o vereador Júnior de 
Vitto utilizou o espaço para 
comunicar sobre sua mudan-
ça partidária para o Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) e 
criticar a atual gestão do Exe-

Projetos são aprovados por 
unanimidade e segue para sanção

cutivo. “Ouvi que perdemos 
em torno de 20% da arreca-
dação do ICMS do município. 
Óbvio. Uma cidade que não 
tem uma política de desen-
volvimento industrial, é claro 
que a receita do município vai 
cair. A gente vê cidades da re-
gião, como Barrinha, que está 
se desenvolvendo mais do que 
Jaboticabal. Se não tivermos 
uma cidade industrializada, o 
que o comércio vai oferecer? 
Porque é uma ciranda. O tra-
balhador recebe seu salário e 
gasta no nosso município. É 
fato. Fortalece nosso municí-
pio. Senão vai ser uma cidade 
dormitório. Nosso comércio 
precisa de incentivo. Estimu-
lando a indústria, estimula-
mos o comércio”, afi rmou.

De forma breve, o vereador 
Jan Nicolau utilizou a tribuna 
para se posicionar positiva-
mente ao projeto de estaciona-
mentos comerciais privados. 
“Voto favorável ao projeto de 
estacionamento, aos investi-
dores do comércio que acredi-
tam nessa cidade. Quero cum-
primentar as mulheres pelo 
dia de amanhã. Uma semana 
muito importante para nós. O 
que seria dos homens se não 
tivessem as mulheres para nos 
aturar”, disse.

O vereador Prof. João Ro-
berto, por sua vez, falou do 
lançamento da Frente Par-
lamentar do Idoso, quando 
representou o Legislativo 
municipal. “Precisamos tra-
balhar no sentido de desen-
volver projetos para a terceira 
idade, porque é uma popu-
lação que também necessita 
de bastante atenção da nossa 
parte”. O parlamentar ainda 
destacou o Dia Internacional 
da Mulher. “Não podia dei-
xar de enaltecer as mulheres. 
Ensejar minhas felicitações à 
Carlota, Dra. Andréa e a todas 
as mulheres. Porque é um dia 
extremamente importante”. 
Por fi m, o Prof. João Roberto, 
falou do ofício encaminha-
do pela Promotoria Pública 
ao Legislativo sobre um In-
quérito Civil instaurado para 
apurar possíveis irregulares 
de atendimento aos usuários 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Jaboticabal. 
“Depois de seguidas mortes 
na nossa cidade, este vereador 
solicitou através de requeri-
mento a instalação de uma 

Comissão Especial de Inqué-
rito. Gostaria de agradecer o 
Carlos Mendes, o vereador 
Serginho Ramos, que compu-
seram a CEI. Tenho conheci-
mento através da procuradoria 
jurídica dessa Casa, que das 
CEIs instaladas, a única que 
a promotoria aceitou foi essa. 
Apuramos várias irregulares, 
como a morosidade na entre-
ga de exames laboratoriais. 
Como uma pessoa inconfor-
mada, essa é uma das minhas 
lutas. Que as pessoas possam 
ser atendidas nos seus plenos 
direitos”, fi nalizou.

O vereador Prof. Amaral 
abriu seu discurso avisando 
a população sobre a vacina-
ção antirábica neste sábado 
(12/03), para que os donos de 
animais levem seus cães e ga-
tos para serem vacinados. “Já 
há tempos não tem se regis-
trado caso de raiva na nossa 
cidade por conta deste traba-
lho”, lembrou o parlamentar, 
que ainda leu um texto sobre 
a corrupção governamental, 
os usos dos recursos públicos, 
bem como revisões do que é 
necessário para que futuro. 
“As pessoas não analisam em 
profundidade, e aí a mentira 
se torna a mais profunda ver-
dade”, acredita.

Já a vereadora Carlota fa-
lou da importância de um 
Distrito Industrial na cidade e 
comemorou as melhorias pre-
vistas nos projetos de créditos 
adicionais enviados pelo Exe-
cutivo. A parlamentar ainda 
cumprimentou as mulheres, 
“Apesar das conquistas que 
já tivemos, temos muitas ou-
tras que temos que trabalhar. 
Principalmente num congres-
so conservador que temos. É 
sempre bom lembrarmos que 
devemos ter mais mulheres na 
vida politica, seja como vere-
adora, senadora, prefeitas, etc. 
E temos que nos dispor contra 
a violência contra a mulher. 
Graças a Deus temos a Lei 
Maria da Penha”, fi nalizou.

Rubinho Gama igualmente 
utilizou o espaço para saudar 
as mulheres e falar da impor-
tância delas não só na vida do 
homem, como na sociedade. 
“Não fossem as mulheres, o 
que seria dos homens. Que-
ro também parabenizar a Po-
lícia Militar de Jaboticabal, 
que agiu rapidamente em um 
roubo em um comércio recen-

temente, e parabenizar meu 
fi lho, que faz aniversário no 
dia das mulheres. Por isso não 
estarei presente à homenagem 
na sessão solene”, arrematou.

O vereador Serginho Ra-
mos pontuou sobre questões 
do saneamento básico, da saú-
de pública e meio ambiente. 
Fez reivindicações ao Execu-
tivo sobre obras de reparos 
necessários em vias públicas 
por conta ainda das chuvas 
dos meses anteriores. Falou 
de indicações de estudos para 
pormenorizar acidentes em 
vias públicas na cidade e por 
fi m, da mesma forma como 
outros parlamentares, cumpri-
mentou as mulheres.

Já o vereador Vitório de 
Simoni destacou a verba con-
quistada para obras das gale-
rias pluviais no bairro Apare-
cida, por meio Baleia Rossi 
e Michel Temer, e alertou do 
cuidado que o Executivo deve 
ter no Orçamento uma vez 
que “70% do orçamento está 
comprometido com a folha de 
pagamento. Sobra 30% para 
os investimentos”, o que já 
estaria ultrapassando o limite 
prudencial previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O 
parlamentar, da mesma for-
ma, posicionou-se favorável 
ao projeto dos estacionamen-
tos comerciais.

Veja o que foi apreciado e 
votado:

Desconto em eventos cul-
turais – Foi mantido o pare-
cer contrário da Comissão de 
Justiça e Redação ao Projeto 
de Lei nº 475/2015, de auto-
ria do vereador Jan Nicolau, 
que instituiu a concessão de 
descontos de 50% em eventos 
culturais, artísticos, esporte e 
lazer para doadores regulares 
de sangue e medula óssea no 
Município de Jaboticabal. De 
acordo com o presidente da 
comissão, Serginho Ramos, 
apesar da melhor intenção 
na proposta da matéria, falta 
competência do Município 
para legislar sobre o assunto. 
Ramos aponta ainda no pare-
cer o disposto no art. 24, inc. 
IX, da CF/88, que restringe à 
União, aos Estados-membros 
e ao Distrito Federal a compe-
tência legislativa para dispor, 
entre outros, sobre assuntos 
relacionados à cultural. Dessa 
forma, por decisão do Plená-
rio, a matéria segue para ar-

quivamento.
Estacionamentos privativos 

(Projeto de Lei Complemen-
tar nº 40/2016), de autoria dos 
vereadores Dr. Edu Fenerich 
e Prof. João Roberto, dá nova 
redação ao artigo 44 Lei Com-
plementar nº 86 de 1º de agos-
to de 2007. 

Plano de Habitação Social 
– Projeto de Lei nº 411/2015 
prevê a aprovação do Plano 
de Habitação de Interesse So-
cial do Município de Jaboti-
cabal (PLHIS), que tem como 
um dos objetivos específi cos, 
conforme apontado no Artº 3, 
inciso I, “reduzir o índice de 
necessidades habitacionais, 
compreendendo a produção 
de novas moradias e lotes 
urbanizados e melhorias nas 
habitações no município de 
Jaboticabal”.

Saneamento Básico – o 
Projeto de Lei Ordinária nº 
468/2016, de autoria do Exe-
cutivo, que institui o Plano 
Municipal Integrado de Sane-
amento Básico, foi aprovado 
com duas emendas modifi ca-
tivas aos artigos 6º e 9º, cons-
tando as seguintes redações:

Art. 6º A proposta de revi-
são do Plano Municipal Inte-
grado de Saneamento Básico 
deverá ser elaborada em arti-
culação com a Autarquia SA-
AEJ – Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal, 
na forma delegada pelo Muni-
cípio de Jaboticabal através da 
Lei Municipal nº 3865, de 12 
de março de 2009, e estar em 
compatibilidade com as dire-
trizes, metas e objetivos:

I – das diretrizes nacionais 
para o Saneamento Básico;

II – das Políticas Estadu-
ais de Saneamento Básico, de 
Saúde Pública e do meio Am-
biente;

III – dos Planos Estaduais 
de Saneamento Básico de Re-
cursos Hídricos;

IV – do Plano Diretor do 
Município.

Art. 9º A formalização e 
operacionalização do cum-
primento do Plano Munici-
pal Integrado de Saneamento 
Básico do Município, é de 
competência da Autarquia 
SAAEJ, nos termos da Lei 
Municipal nº 3865, de 12 de 
março de 2009.

Parágrafo Único – A fi sca-
lização que se refere o caput 

do artigo 9º fi cará a cargo do 
Conselho Municipal de Sane-
amento.

Recapeamento asfáltico 
(Projeto de Lei nº 479/2016) 
autoriza o Executivo a abrir 
no orçamento da Prefeitura 
Municipal um crédito adicio-
nal especial de R$ 658.886.67 
(seiscentos e cinquenta e oito 
mil, oitocentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e sete centa-
vos) para execução de obras 
de recapeamento asfáltico. 

Obras de Infraestrutura no 
Distrito Industrial José Tomé 
e execução do Programa Pro-
jovem Trabalhador (Projeto 
de Lei nº 480/2016) autoriza a 
abertura de dois créditos adi-
cionais especiais no valor de 
R$1.930.047,00 (um milhão, 
novecentos e trinta mil e qua-
renta e sete reais), destinados 
à execução de obras de infra-
estrutura no Distrito Industrial 
José Aparecido Tomé, vincu-
lado ao Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Integrado, 
com recursos oriundos da ar-
recadação das vendas de lotes 
do referido Distritos e a exe-
cução do Programa Projovem 
Trabalhador. 

Modernização da Admi-
nistração Tributária (Projeto 
de Lei nº 481/2016) por sua 
vez, autoriza o Executivo a 
abrir no orçamento um crédito 
adicional especial no valor de 
R$447.900,00 (quatrocentos e 
quarenta e sete mil e novecen-
tos reais), para ajustar o orça-
mento vigente ao Programa 
de Modernização da Adminis-
tração Tributária e da Gestão 
de Setores Sociais Básicos 
(PMAT).

Decretos (Projeto de De-
creto Legislativo nº 78/2016) 
pretende indicar a quantidade 
de personalidades, físicas ou 
jurídicas, a serem homenage-
adas com os Títulos “Empresa 
Amiga da Criança” e Bene-
méritos “Amigo da Criança”, 
visto que o Decreto não havia 
defi nido. Já o de nº 79/2016 
outorga a medalha “Prof. 
Dayton Aleixo de Souza” a 
Wady Baaklini.

Homenagem (Projeto de 
Lei nº 477/2016) de autoria do 
Dr. Edu Fenerich, que deno-
mina de Jacyra Techiatti Fa-
zan Berchieri o Fundo Social 
de Solidariedade do Municí-
pio de Jaboticabal e dá outras 
providências.
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- A TERCEIRA VISÃO – ANO IV 
DA NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

  
Está contido em nosso livro A CHA-

VE DA PORTA DO CÉU, este trecho 
extraído do Livro: A SOBREVIVÊN-
CIA DO ESPÍRITO – RAMATÍS, re-
lativo à duvida de que o devotamento 
excessivo ao estudo e desenvolvi-
mento das forças ocultas do espírito 
pode causar-lhe perturbações. Assim 
responde Atanagildo:  É evidente que 
esse devotamento precisa relacionar-se 
com o grau de maturidade e capacida-
de do espírito e nunca constituir algo 
de prematuro e, portanto, perigoso de 
provocar perturbação. Existem muitas 
criaturas que não se devotam a nenhum 
estudo e nenhuma experimentação dos 
poderes do espírito e que, no entanto, 
fanatizadas por sectarismos, vivem la-
mentavelmente perturbadas no seio de 
suas igrejas ou agremiações espiritua-
listas. Os imaturos de espírito não se in-
teressam pelos poderes da alma tão bem 
descritos nas obras espiritistas, esoteris-
tas, rosacruzes, teosofi stas e iogas, mas 
se enclausuram fanaticamente nos seus 
dogmas, mistérios sagrados, biblismos, 
tabus e proibições eclesiásticas. E mes-
mo alguns daqueles que abandonam 
seu credos religiosos e conservadores e 
depois passam para o Espiritismo, ain-
da temem, em face de sua imaturidade 
espiritual, o desenvolvimento desses 
poderes e chegam a protestar contra 
qualquer novo experimento espiritualis-
ta alheio, teimando em viver as antigas 
proibições religiosas sob novas versões 
modernas mais requintadas.

É muito natural que o vosso mundo 
e o astral que o rodeia ainda se vejam às 
voltas com criaturas sentenciosas e sis-
temáticas, cujo ofi cio mais importante é 

VOCÊ É UM FUTURO ANJO  
o de julgar a capacidade e a necessidade 
alheias, baseadas exclusivamente nos 
próprios temores de suas almas ima-
turas. Muitos restringem os princípios 
libertadores de sua própria doutrina es-
piritualista ou, então, transformam em 
louváveis virtudes a sua própria ocio-
sidade mental e o temor de pesquisar o 
desconhecido. Certamente, conheceis 
a historia dos bois que repudiavam o 
capim seco e que, em virtude de uma 
inteligente idéia do lavrador, que lhes 
colocou óculos verdes nos olhos, pas-
saram a se alimentar desse capim, com 
sofreguidão... Defrontando-vos com 
certas opiniões limitativas do vosso 
crescimento espiritual, é aconselhável 
que procureis examinar o colorido dos 
óculos desses vossos graves conselhei-
ros, pois é provável que só admitam a 
experiência espiritual e os postulados 
religiosos alheios depois de trocarem as 
lentes mal graduadas ou escurecidas de 
seus óculos.

Os espíritos que já alcançaram um 
posto avançado na escala espiritual e 
que se aperceberam da unidade cósmi-
ca costumam ajudar os seus irmãos a 
conhecerem a sua própria experiência 
religiosa, tudo fazendo para servi-los e 
não para desanimá-los ou confundi-los 
quando eles avançam pelos caminhos 
íngremes de sua difi cultosa evolução.

Assim, acrescentamos que é preciso 
tentar-se a libertação da matéria o mais 
cedo possível, principalmente por meio 
do desenvolvimento das forças espi-
rituais – que são patrimônios eternos 
da alma – em lugar de se permanecer 
longos séculos ligado a crenças orga-
nizadas, que estão sempre repletas de 
ritmos, dogmas, superstições, mistérios 
e proibições sem cabimento. 

OS SACERDOTES, PASTORES, 
DOUTRINADORES E MENTORES 
ESPIRITUALISTAS NÃO PASSAM 
DE INTERMEDIÁRIOS ENTRE A 
REALIDADE DA VIDA E A FIC-
ÇÃO HUMANA, POR CUJO MO-
TIVO O ESPÍRITO DEVE TENTAR 
A SUA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA 
ESPIRITUAL, AO INVÉS DE SE 
ENTREGAR FANATICAMENTE A 
UMA AUTORIDADE RELIGIOSA.

Convém ao espírito despertar da 
hipnose e da comodidade de aguardar 
a opinião alheia para solver seus pro-
blemas espirituais, afastando-se do nu-
mero daqueles que não sabem avançar 
senão apoiados nas muletas fornecidas 
por seus sacerdotes, pastores, mento-
res, doutrinadores, “guias” ou “preto-

velhos”. 
Os que assim procedem abdicam 

de sua própria faculdade de pensar e li-
mitam a sua área de saber, fugindo da 
experiência libertadora, porque só cre-
em no que lhes dizem as suas simpatias 
encarnadas ou desencarnadas.

Eis por que o esforço heroico e a 
ousadia do discípulo para ultrapassar 
os arames farpados das limitações re-
ligiosas e doutrinarias causa temores 
e provoca censuras por parte daqueles 
que, submetidos às mesmas condições, 
fi cariam perturbados.

E ainda corrobora o venerável mes-
tre ao afi rmar: “é melhor que desen-
volvais desde já voluntária e conscien-
temente certos poderes mentais que só 
haveis de possuir através de exercícios 
dolorosos, nos séculos porvindouros. 
Não percebestes, ainda, que a vida hu-
mana, com sua angustias e torturas, tem 
por único escopo despertar no homem 
os poderes criadores do futuro ANJO? 

Por que achais melhor desperdiçar 
considerável tempo precioso, preferin-
do deixar-vos evoluir lenta e confrange-
doramente, forçados pelos imperativos 
da vida carnal, quando podeis fazer isso 
em menor tempo, treinando a vossa 
vontade e desenvolvendo a vossa men-
te?

O espírito, pelo fato de deixar o 
corpo carnal, não se reveste de pode-
res mentais superiores, que não tenha 
desenvolvido voluntariamente na ma-
téria. Esses poderes não fi cam proposi-
tadamente adormecidos na carne, para 
depois surgirem miraculosamente devi-
do à desencarnação. A sua revelação é 
fruto exclusivo da vontade do espírito, 
que tanto se desenvolve na resistência 
contra o sofrimento como pelo esforço 
em resolver seus problemas e enfrentar 
as vicissitudes cotidianas do mundo fí-
sico. Casos há em que se trata de força 
disciplinada, mas que só se consegue 
desenvolver pelo estudo e pelo exercí-
cio criterioso altamente espiritual.

Como nossos estudos já estão situ-
ados em um alto astral, aproveitamos a 
oportunidade para fi carem atentos pois 
nas próximas edições das matérias desta 
coluna, iremos enfocar nossa posição 
aos assuntos em voga nos anais da vida 
cotidiana: TRANSGÊNICOS – EUTA-
NÁSIA – ABORTO – PENA DE MOR-
TE – SUICÍDIO -  CRIMES.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Visite o site: www.aterceiravisao.

com.br

RESOLUÇÃO Nº 335, DE 08 DE MARÇO DE 2016

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 08 de março de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, item 
IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor alterações no Plano Diretor do 
Município de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Totalidade dos Senhores Vereadores
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor alterações no 

Plano Diretor do Município de Jaboticabal, e dá outras providências.

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão realizados mediante a promoção de audiências 
públicas com especialistas, autoridades e representantes dos diferentes segmentos da sociedade ci-
vil, bem como pela elaboração de propostas de alterações do Plano Diretor do Município de Jabo-
ticabal.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída por 04 (quatro) membros e terá o 
prazo de funcionamento de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 08 de março de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 08 de março de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 643/2016)
(Projeto de Resolução nº 12/2016) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 656, 
DE 08 DE MARÇO DE 2016.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 07 de março de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Medalha “Prof. Dayton Aleixo de Souza” ao Senhor WADY BAAKLINI (in memoriam).
Autoria: Jan Nicolau Baaklini

Art. 1º Fica outorgada a Medalha “Prof. Dayton Aleixo de Souza” ao Senhor Wady Baaklini (in 
memoriam).            

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, nos termos do Decreto Legislativo Nº 636/2015, de 4 de maio de 2015. 

Art. 3º As despesas decorrente da execução do presente Decreto Legislativo correrão por conta de 
verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 08 de março de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 08 de março de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 633/2015) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 79/2015) 

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 655, DE 08 DE MARÇO DE 2016.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 07 de março de 2016, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Altera dispositivos do Decreto de Legislativo Nº 649, de 17 de novembro de 2015.

Autoria: Jan Nicolau Baaklini

Art. 1º O Artigo 2º do Decreto de Legislativo Nº 649, de 17 de novembro de 2015, passa a vigo-
rar com a seguinte redação.

“Art. 2º As referidas honrarias serão concedidas a cada dois anos, à quatro personalidades físicas 
ou jurídicas que contribuírem, a partir de valor mínimo anual, a ser defi nido pelo Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.”

Art. 2º Esta Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 
Jaboticabal, 08 de março de 2016.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, aos 08 de março de 2016.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 632/2015) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 78/2015) 

PORTARIA – Nº 081, DE 08 DE MARÇO DE 2016 - NOMEIA as Vereadoras Maria Carlota 
Niero Rocha e Andrea Cristiane Fogaça de Souza Nogueira e os Vereadores Benedito De Vitto Ju-
nior e Vitório De Simoni, para comporem a Comissão de Assuntos Relevantes criada pela Resolução 
nº 335, de 08 de março de 2016, para estudar e propor alterações do Plano Diretor do Município de 
Jaboticabal.

PORTARIA – Nº 082, DE 01 DE MARÇODE 2016  - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo ao servidor MARCELO SCAVONI, no período de 02/03/2016 a 16/03/2016.

PORTARIA – Nº 083, DE 11 DE MARÇO DE 2016  - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo ao servidor CLAYTON BARONE, no período de 23/03/2016 A 06/04/2016.

ATO DA MESA DE APOSENTADORIA MARINELZA

ATO DA MESA Nº 15/2016 – Fica aposentado, a partir de 12 de março de 2.016, nos termos do 
artigo 42 da Lei Municipal nº 3411 de 08 de julho de 2.005 e no artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003 e de acordo com documentação constante da pasta funcional, MARINELZA REIS LIMA, 
no cargo de ENCARREGADO DE LIMPEZA.
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Os vereadores aprova-
ram por unanimidade a 
criação de uma Comis-
são de Assuntos Rele-
vantes para tratar dos re-
cuos nas construções da 
cidade de Jaboticabal. A 
aprovação veio a partir 
da inclusão do Projeto 
de Resolução nº 12/2015 
na pauta da sessão de 
segunda-feira (07/03). A 
instalação deve aconte-
cer nas próximas sema-
nas e terá como membros 
os vereadores Vitório de 
Simoni, Júnior de Vitto, 
Dra. Andréa Delegada e 
Carlota.

A decisão de incluir o 
projeto na pauta surgiu 
após uma reunião rea-
lizada antes da sessão 
ordinária entre os ve-
readores e o secretário 
Municipal do Planeja-
mento, André Kiyoshi 
Nozaki, o presidente da 
Associação Regional 
de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de 
Jaboticabal, Pedro Ales-
sandro Yuguetti, o pre-

Câmara cria Comissão de Assuntos Relevantes para 
tratar dos recuos nas construções de Jaboticabal

sidente da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal (Aciaja), Arthur 
Dória Guzzo, o enge-
nheiro Edson Donadon, 
e o empresário Nelson 
Pretti.

Para o presidente da 
Câmara Municipal, Dr. 
Edu Fenerich, alguns 
pontos de confl ito no 
Plano Diretor devem 
ser revisados, como por 
exemplo, os recuos de 
dois metros. “Criamos 
a comissão para tratar 
desses assuntos nevrál-
gicos como os recuos, de 
uma forma mais urgen-
te. E essa comissão pode 
continuar discutindo de 
forma mais pausada e 
mais dedicada, inclusi-
ve com participação de 
órgãos técnicos convi-
dados, o Plano Diretor 
como um todo, uma vez 
que ano que vem está 
prevista sua revisão 
quinquenal”, pontuou o 
parlamentar.

Segundo o secretário 

do Planejamento, An-
dré Nozaki, as questões 
da cidade, não somen-
te o Plano Diretor, têm 
que ser discutidas dia-
riamente. “Entendemos 
que os vereadores par-
ticipando dessa discus-

são estão representando 
a população. A cidade 
é um organismo vivo e 
muda a todo momento. 
As opiniões, as questões 
de anseio da população. 
E tendo uma comissão 
que está discutindo e 

buscando as reivindi-
cações da população é 
muito importante”, ava-
liou.

De acordo com o che-
fe do Legislativo, “a ex-
pectativa é que possamos 
resolver pelo menos os 

pontos nevrálgicos da 
forma mais rápida possí-
vel para que não tenha-
mos nenhum problema 
com esse pessoal que 
cria emprego em Jaboti-
cabal”, fi nalizou Feneri-
ch.
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para 
ecuos nas construções de Jaboticabal
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No dia 08 de março, na Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, o Vereador Vitório De Simoni homenageou a senhora Lígia De Stéfani Nogueira 
e a senhora Rita Maria Ascari Fiorezi, entregando-lhes placa de homenagem ao Dia da Mulher. Cada Vereador 
escolheu duas mulheres para serem homenageadas. “Foi uma noite muito especial, com muitas emoções e meritó-
ria. As  homenageadas, cada uma com sua história de vida, de luta e vitórias, me senti muito honrado”, fi nalizou 
o Vereador Vitório De Simoni.

Palestras e entrega de presentes fazem 
parte do Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia das 
Mulheres de forma consciente, 
no dia 8 de março a Secretaria da 
Saúde realizou uma ação que, ao 
mesmo tempo em que homena-
geou as mulheres pela data espe-
cial, conscientizou sobre alguns 
tipos de doenças e o trabalho de 
prevenção.   

Uma das ações aconteceu no 
Ciaf III. A enfermeira Gislaine 
Pagliusi Abrahão e equipe  acom-
panharam o trabalho realizado 
pelas enfermeiras estagiárias  da 
Faculdade São Luis, que conver-
saram com as mulheres presentes 
e distribuíram um kit com pre-
servativos e material explicativo. 
A ação aconteceu durante todo 
o dia, acompanhada de um café 
com biscoitos e uma decoração 
atrativa.

Outra ação no Dia Internacio-
nal da Mulher veio pela Estra-
tégia de Saúde da Família Gino 
Bassi CIAF VI, coordenada pela 
enfermeira Jussara Malerba e 
equipe, homenagearam carinho-
samente todas as pacientes mu-
lheres.

Na oportunidade, foram pas-
sadas orientações de saúde, além 

de um pedido para que elas se-
jam multiplicadoras no combate 
à dengue no município. Também 
foram entregues panfl etos expli-
cativos e mimos para cada uma 
delas.

“Nossas ações não param por 
aí. Tratamos nossas pacientes 

com respeito e dedicação. Todas 
elas são muito importantes para 
nós e não são somente números. 
Desejamos parabéns para todas 
as mulheres”, ressaltou, em uma 
só voz, a equipe do Ciaf.

A próxima ação conjunta en-
tre a Prefeitura e várias entidades 

acontece no domingo, dia 13, no 
Centro de Convivência do Idoso 
(Lazer na Terceira Idade), das 9h 
às 13h. Durante a ação, a Secre-
taria da Saúde estará empenhada 
com o Ônibus da Saúde com tes-
tes rápidos a todas as mulheres 
interessadas.

Seis creches de Jaboticabal passam por reformas

Para atender à demanda por 
vagas nas creches de Jabotica-
bal, estão sendo construídas três 
novas unidades, que gerarão uma 
oferta de 390 novas vagas. A cre-
che da Sanbra será inaugurada 
no fi nal deste mês e as do Santo 
Antônio e Parque das Araras es-
tão em obras. Outras seis creches 
(EMEBs) da cidade passam por 
reformas para ratifi car cada vez 

mais o conceito de oferecer um 
serviço de qualidade à comuni-
dade.

O secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Secel), 
Cesar Esper, esteve em sete uni-
dades na manhã de quarta-feira. 
Esper foi conferir a fi nalização 
da creche da Sanbra e o que está 
sendo feito nas demais unidades 
que passam por reforma.

Na creche Joaquim Fernandes 
Ribeiro (Joaquim Sorocabano) 
está sendo feita pintura e con-
fecção de armários. O muro será 
construído e janelas já foram tro-
cadas por portas. O telhado foi 
reformado, bem como as calhas 
foram reparadas. No Berçário 
Alice Kamla também a parte de 
cobertura será reformada, já foi 
feita a avaliação e a empresa res-

ponsável começa a obra na próxi-
ma semana. 

Já na Santinha Gagliardi Riva o 
serviço foi encerrado. Foram rea-
lizados vários serviços: pintura in-
terna e externa, reparo no telhado 
e pequenos consertos em salas e 
áreas comuns. Na creche Antônio 
Marconato o serviço também já foi 
concluído, com reforma no telha-
do, pintura do galpão, além de ter 
sido fechada uma parte do muro e 
feita a pintura da fachada. Divisó-
rias nas salas e novas prateleiras 
também fi zeram parte da reforma.

A creche Zobeide Martinelli 
Bulgarelli vai entrar em refor-
ma. A cobertura será refeita em 
vários pontos, haverá reforma 
das portas externas, adequação 
de banheiros, construção de uma 
rampa na entrada (acessibilida-
de) e pintura. A Armando Lerro 
também passará por reforma, 
contemplando principalmente 
sua cobertura e refazendo a pin-
tura. Já está licitada.

As reformas contam com ver-
bas do projeto Brasil Carinhoso, 
conforme informou o secretário 
de Educação.

A infl ação ofi cial do país, medida pelo 
IPCA, fechou 2015 com alta de mais de 
10%. Sabe como isso afeta a vida dos 
brasileiros? Angela Maria Zuchi Rosa e 
Eder Gomes Ferreira, docentes da área de 
gestão de negócios do Senac Jaboticabal, 
avaliam como as pessoas começaram a 
sentir os refl exos da instabilidade econô-
mica e qual a necessidade de promover o 
controle do orçamento.

Para começar, os profi ssionais com-
partilham dicas para auxiliar a renda fa-
miliar sair do vermelho ao fi m do mês. 
“Entendemos que o momento é de incer-
teza e que o aumento de impostos e da 
infl ação atinge diversos setores, o que, 
consequentemente, afeta o consumidor. 
Porém, há maneiras de cortar gastos para 
acabar com as dívidas”, explica Angela 
Maria. 

Eder completa que é preciso estar 
ciente de alguns questionamentos para 
tomar decisões conscientes. “Precisamos 
nos fazer algumas peguntas como: qual 
importância tem o dinheiro? Atualmente, 
consigo pagar todas as contas? Guardo o 
que sobra, faço planos, ou simplesmente 
não há sobras? Tenho o hábito de conver-
sar sobre os gastos familiares? Ao ques-
tionar, você começa o planejamento, e 
isso é o primeiro passo”, diz.

Os docentes ainda explicam que gas-
tos diários podem ser evitados ou reduzi-
dos com pequenas atitudes que dependem 
do comprometimento da família, afi nal, 
todos são responsáveis, seja direta ou 
indiretamente, por parte dos gastos men-
sais. Portanto, lápis e caneta em mãos, 
pois seguem as dicas que podem auxiliar 
no replanejamento:

Apague as luzes ao sair do cômodo 
e utilize, quando possível, a luz natural: 
muitos não o fazem, mas essa pequena 
prática auxiliará na redução da conta, 
lembrando que foi adotado o sistema de 
Bandeiras para pagamento da energia e, 
atualmente, estamos na bandeira verme-
lha (a mais cara).

Ligue a máquina de lavar somente 
quando estiver cheia: pequenas quantida-
des de roupas não compensarão os gastos 
que a máquina gerará.  No entanto, quan-
do houver necessidade, utilize ciclos de 
lavagens mais curtos.

Use com moderação o ferro de passar: 
como despende muita energia para gerar 
calor, aproveite o ferro quente e passe um 
volume considerável de roupa. Para com-
plementar essa dica e economizar tempo, 
se possível, opte em pendurar as roupas 
molhadas em cabides, para diminuir o 
amassado da lavagem.

Cuidados com a geladeira: evite per-
manecer com a porta aberta por muito 
tempo e colocar alimentos quentes em 
seu interior, pois aumenta o consumo de 
energia para refrigerá-los.

Desligue os aparelhos da tomada 
quando não estiver usando: Aproximada-
mente 25% dos gastos com luz são gera-
dos por aparelhos que não estão em uso, 
o famoso Stand by. Por isso, quando não 

O vilão dos gastos 
pode ser você 

Docentes do Senac Jaboticabal compartilham 

dicas valiosas para diminuir despesas e 

controlar o orçamento familiar 

estiver utilizando um eletrônico, evite 
deixá-lo ligado na tomada.

Celular – Dica 1: não deixar o celu-
lar carregando a bateria a noite inteira. 
Normalmente, esses aparelhos não levam 
tanto tempo para o carregamento comple-
to e o gasto de energia pode aumentar se 
vários membros da família possuírem o 
mesmo hábito.

Celular – Dica 2: Pensando no pla-
nejamento da casa, verifi que o perfi l de 
utilização de cada um e pesquise entre 
as operadoras qual o plano (pré ou pós-
pago) mais viável para a família.

Água: desligue a torneira enquanto 
escova os dentes, lava os pratos e talhe-
res, ou o chuveiro enquanto se ensaboa ou 
lava os cabelos. Reutilize a água da má-
quina de lavar para higienizar o quintal e 
a calçada.

Reduza planos de TV, telefone e Inter-
net: analise se você realmente utiliza tudo 
o que tem em seu plano. Caso não utilize, 
mude para planos mais baratos.

Aproveite melhor os alimentos: se fez 
comida a mais no almoço, reaproveite os 
alimentos. Com criatividade, é possível 
criar pratos saborosos, como uma torta ou 
um risoto.

Economize combustível: sempre que 
possível, deixe o carro ou a moto na ga-
ragem, faz muito bem para a saúde andar 
a pé ou de bicicleta. Utilize os meios de 
transporte público ou dê carona para os 
colegas e divida as despesas. 

Compre somente o necessário: antes 
de comprar qualquer coisa se pergunte: 
eu realmente preciso? Tem que ser agora 
ou posso esperar para comprar à vista? 
Evite ao máximo comprar com carnês e 
com parcelas muito longas.

Vá ao supermercado sempre de estô-
mago cheio: isso evita os gastos supérfl u-
os. Não se esqueça de fazer uma lista e 
procurar por produtos mais baratos. Tam-
bém não se deixe infl uenciar por marcas 
e, sim, por qualidade.

Existem várias formas para se econo-
mizar, o importante é que toda a família 
esteja envolvida nesse projeto. Comece 
desde já a conscientizar os fi lhos peque-
nos, para que no futuro você tenha gran-
des aliados na hora de poupar.

O interessado em se aprofundar na 
organização das contas pode se inscre-
ver no curso Matemática Financeira com 
Aplicações em Excel, com início em 19 
de março. Mais informações e inscrições 
em www.sp.senac.br/jaboticabal.

Serviço
Matemática Financeira com Aplica-

ções em Excel 
Data: aos sábados, 19 de março a 14 

de maio
Período: das 8h30 às 12h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e www.

sp.senac.br/jaboticabal
Visita virtual à unidade: https://goo.

gl/maps/iDYTc5MBKLU2

HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, disponibilizou 
para os munícipes a consulta 
pública de número 01/2016, que 
trata da alteração dos procedi-
mentos para aprovação de cons-
truções unifamiliares no municí-
pio.

“A consulta pública é um 
instrumento de gestão demo-
crática da cidade e tem como 
objetivo a participação da 
população em assuntos de re-

Consulta Pública - Aprovação de construção unifamiliar
levância para o município. A 
consulta pública n° 01/2016 
está disponível no site da 
prefeitura www.jaboticabal.
sp.gov.br”, afirma o chefe do 
Setor de Estudos e Planeja-
mento Urbano, Fernando Ver-
cesi Carabolante.

 Os interessados poderão en-
viar sugestões que serão ana-
lisadas pelo setor responsável 
através do site para consulta: 
consultapublica@jaboticabal.
sp.gov.br.

D E C L A R A Ç Ã O
 Adolfo Pavanelli Neto, abaixo assinado, representante le-

gal e presidente do CENTRO ESPÍRITA CARIDADE E FÉ, estabe-
lecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na Avenida Pintos nº. 1110, 
Bairro Sorocabano, inscrita no CNPJ sob nº. 50.387.091/0001-38 
e Inscrição Estadual nº. 391.012.988.113, comunica o extravio das 
Notas Fiscais Modelo 1 nº. 051 a 100.   

                    
 Por ser expressão da verdade, fi rmo a presente declaração.

 Adolfo Pavanelli Neto
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Assunto foi tema da última 
reunião do Conselho de Defesa 
do Patrimônio Cultural de Jabo-
ticabal

Poucos artistas contaram com 
tanta simplicidade e amor à his-
tória de Jaboticabal como Delson 
Pedroso. Artista plástico, escul-
tor, ceramista e decorador, Del-
son também fazia painéis pinta-
dos em azulejos.

Na última reunião do Con-
selho de Defesa do Patrimônio 
Cultural de Jaboticabal, o Depar-
tamento de Cultura apresentou o 
projeto de tombamento de pai-
néis de azulejos espalhados em 
diversos prédios de Jaboticabal.

“Delson tinha uma maneira 

A região recebeu no último fi nal 
de semana o torneio classifi cató-
rio para o Campeonato Paulista de 
Karatê. Jaboticabal contou com 29 
representantes que trouxeram 25 
medalhas.

Os resultados garantem a classi-
fi cação para a fi nal que acontece em 
São Paulo no segundo semestre. “O 
suporte garantido pela Fundação de 
Amparo ao Esporte e o empenho de 
nossos atletas coloca Jaboticabal en-

Karatê da FAE garante participação 
na fi nal do Campeonato Paulista

 

 Seletiva aconteceu no último fi nal de semana em Taquaritinga e 29 atletas garantiram vaga

tre as potências do Karatê no estado. 
Nossa expectativa é garantir boas 
participações nos eventos do ano”, 
afi rma o técnico da equipe de Karatê 
Ricardo Marchi.

Os bons resultados alcançados são 
frutos da dedicação da equipe. “Trei-
namos bastante para representar bem 
a nossa equipe e cidade. Com a vaga 
garantida, agora é focar nos treinos”, 
declara o karateca Rafael Ramos.

“São muitos anos abrindo mão 

do convívio de familiares e amigos 
para participar dessas competições 
em alto nível. Fizemos uma grande 
família aqui na FAE, e como isso nos 
fortalecemos”, ressalta a karateca 
Tainá Pereira.

“A seletiva foi muito boa para 
nossa equipe. Conquistei dois ou-
ros e a chance de representar Jabo-
ticabal entre os melhores do estado 
de São Paulo. Os próximos meses 
serão de treinamentos intensos e 

dedicação total para garantir bons 
resultados”, disse o Karateca Ruan 
Guilherme Rettondin de Almeida.

O presidente da FAE, Samuel 
Cunha, parabeniza todos pelo resul-
tado. “Ver um grupo de adolescentes 
focados nos treinos, longe da rua e 
da violência, resume o verdadeiro 
objetivo da FAE. Espero que sirva de 
exemplo para que outros procurem 
nossas escolinhas de massifi cação”, 
fi naliza Cunha.

“Mulher que pensa com o cora-
ção, que age pela emoção e vence 
pelo amor”. É com esta frase que 
abrimos a comemoração do Dia da 
Mulher, que será celebrado em Ja-
boticabal com uma ampla progra-
mação neste domingo, dia 13, das 
9h às 13h, no Centro de Convivên-
cia do Idoso Edson Martini (Lazer 
na Terceira Idade).

A programação é especial e con-
ta com diversas ações, todas gratui-
tas. Confi ra:

Beleza - corte de cabelo; depila-
ção; design de sobrancelhas; esmal-
tação; maquiagem e automaquia-
gem; SPA facial.

Música e dança – aula de zumba 
com Pedro Sanches e apresentação 
musical grupo da Escola de Arte.

Saúde – aferição de pressão ar-
terial; distribuição de preservativos; 
teste rápido de HIV, Hepatite B e C 
e Sífi lis; dicas de saúde e bem-estar; 
orientação de saúde bucal.

Legislação – orientação jurídica 
sobre violência contra as mulheres  
e orientação sobre Lei Maria da Pe-
nha.

9h - apresentação da Banda Go-
mes e Puccini no Coreto da Praça 
Ernesto Poli (em frente à Terceira 

Dia das Mulheres  conta com  programação especial no fi nal de semana

Idade).
Haverá sorteio de brindes para 

as participantes. A organização do 
evento está a cargo da  Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade (FSS), De-

Conselho discute tombamento 
de obras de Delson Pedroso

singular de contar nossa história 
por meio de suas obras. Quem 
nunca admirou o painel na can-
tina do Cine Theatro, ou um dos 
tantos espalhados por nossa cida-
de? Um justo reconhecimento ao 
seu trabalho e a certeza da manu-
tenção desses painéis para futu-
ras gerações”, apontou o prefeito 
Raul Girio.

“O processo foi aberto e ago-
ra será discutido pelos membros 
do conselho. Delson foi um fi lho 
ilustre de nossa cidade e merece 
todas as homenagens por elevar 
o nome de Jaboticabal inclusive 
internacionalmente”, ressalta o 
diretor de Cultura, Abel Zeviani.  

legacia de Defesa da Mulher de Ja-
boticabal (DDM) e Apeoesp, com o 
apoio da Casa da Amizade, Conse-
lho da Condição Feminina, Escola 
de Arte Prof. Francisco B. Marino, 
Faculdade São Luís, OAB, Racco, 

Secretaria da Assistência Social, 
Secretaria da Saúde - DST Aids, 
Senac, Sindicato dos Funcionários 
Públicos Municipais, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e Women´s 
Club. 

Neste sábado, 12 de março, é dia 
de levar seu animal de estimação – 
cão ou gato – para se imunizar contra 
a raiva. A Prefeitura, através do De-
partamento de Controle de Vetores e 
Zoonoses, preparou a Campanha de 
Vacinação Anti-rábica e espera imu-
nizar todos os animais do município.

No primeiro dia de campanha, 
serão disponibilizados novos pontos 
de vacinação – Ciafs I, IV, V e VI; 
EMEB Carlos Nobre Rosa, Casa do 
Trabalhador Rural, Praça do Cru-
zeiro, EMEB Senhora Aparecida e 
Escola Paulo Freire. O atendimento 
acontece entre 8h e 17h.

De acordo com a veterinária Ma-
ria Angélica Dias o objetivo é vaci-
nar todos os animais da cidade. “Os 
pontos foram distribuídos por toda 
cidade para garantir a imunização do 
maior número de animais. Serão dois 
fi nais de semana e o departamento 
está à disposição para atender possí-
veis dúvidas da população”.

A campanha também acontecerá 
no dia 19, no mesmo horário, mas 
em nove pontos diferentes. São eles: 
Praça do Jabuka (Nova Aparecida), 

Rua Comendador João Maricato e 
complexo da Sanbra foram os locais es-
colhidos

A prefeitura de Jaboticabal concluiu 
a construção de duas novas lombofaixas. 
A primeira foi construída próximo à nova 
creche da SANBRA, enquanto o outro 
local benefi ciado foi a Rua Comendador 
João Maricato.

“As obras garantem mais segurança 
no tráfego de crianças. Agradeço ao em-
penho e parceria do Colégio Difere que 
colaborou com o material necessário para 
a lombofaixa da Rua Comendador João 
Maricato”, afi rma o secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Vergílio Greggio.

A lombofaixa é uma travessia elevada 
de pedestres mais larga que os redutores 
de velocidade comuns. Fica na mesma al-
tura das calçadas, formando uma passare-
la que liga lado a lado da via, sobre a qual 
a faixa é pintada e sinalizada para chamar 
a atenção dos motoristas. Nos próximos 
dias uma nova lombofaixa será construída 
na Avenida da Saúde.

Jaboticabal vacina cães e gatos neste sábado (12) 

No dia 19 também será possível vacinar seu animal de estimação

Posto da Coplana, Praça da Ponte 
Seca, Ciaf III, Ciaf Centro, Esco-
la Professor Antônio José Pedroso, 

EMEB Afonso Tódaro, Praça do 
Residencial e Praça Dr. Joaquim Ba-
tista.

Para mais informações o telefone 
de contato do departamento é (16) 
3203-8320. 

Duas novas lombofaixas foram concluídas

No último ano, a desacele-
ração da atividade econômica 
levou muitas empresas de Ja-
boticabal a reduzir o número 
de postos de trabalho. Com um 
número enxuto de trabalhado-
res, as empresas precisam da 
segurança de que seus cola-
boradores estejam em plenas 
condições para desempenhar 
seu trabalho, garantindo a 
produtividade para vencer a 
crise.

Esse quadro levou ao cresci-
mento do número de vendas de 
planos pessoa jurídica. “Orien-
tamos as empresas clientes a 
fazerem uso do plano de for-
ma responsável, garantindo a 
qualidade de vida para o tra-
balhador, gerando satisfação”, 
afi rma o diretor presidente da 
Unimed de Jaboticabal, Dr. 
Luiz Roberto Lins Ferraz.

A Unimed investe continu-
amente na qualidade de seu 
atendimento. Oferece dife-
rencial de excelência na in-

Na contramão da crise, Unimed 
de Jaboticabal avança na venda 
de planos de saúde para empresas

fraestrutura e serviços pres-
tados na própria cidade, sem 
necessidade de deslocamentos 
e perda de tempo na estrada. 
Oferece corpo clínico de con-
fiança, que o jaboticabalense 
já conhece.

A oferta do plano de saúde 
é um importante instrumento 
de retenção dos melhores pro-
fi ssionais. E uma força a mais 
na negociação com os talentos 
do mercado. O plano de assis-
tência médica também é uma 
maneira de premiar trabalha-
dores pelo bom desempenho 
e de incentivá-los a continuar 
crescendo.

Quem tem plano de assis-
tência médica trabalha melhor, 
mais tranquilo e rende mais. A 
Unimed de Jaboticabal é a ga-
rantia de que os colaboradores 
contam com a melhor assis-
tência médica. Oferece toda a 
infraestrutura local, evitando 
deslocamentos desnecessários 
e falta ao trabalho.
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