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Programa Clube 
do Bem-te-vi 

orientou crianças 
sobre educação 

no trânsito

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de 
São Paulo – Detran e a 
Polícia Militar – PM re-
alizaram entre os dias 
7 e 17 de junho, em 
Jaboticabal, o progra-
ma Clube do Bem-te-vi. 
Cerca de 3.100 alunos 
da rede pública recebe-
ram orientações sobre 
educação e atenção no 
trânsito. 

Criado em 1990 e de-
senvolvido por meio 
do Comando de Policia-
mento de Trânsito (CP-
Tran) da PM, o programa 
esteve em Jaboticabal 
pela quinta vez.

Ação foi desenvolvida 

nas escolas municipais 

de Jaboticabal

Em Santa Ernestina, 
governador entrega 

duplicação da 
Rodovia Brigadeiro 

Faria Lima 

Alckmin esteve na 
região para entregar 

obra de cerca de 17 km
O governador Geraldo 

Alckmin esteve na região, 
mas não foi desta vez 
que visitou Jaboticabal. 
A duplicação da Rodo-
via Brigadeiro Faria Lima 
(SP-326), entre Dobrada 
e Taquaritinga foi entre-
gue por ele, na terça-fei-
ra (14), no município de 
Santa Ernestina. 

A duplicação atin-
ge 17,25 quilômetros e 
custou R$ 49,3 milhões 
aos cofres do Estado. As 
obras também incluíram 
a implantação de três 
dispositivos de acesso e 
retorno que dão acesso a 
Santa Ernestina, à Usina 
Bonfi m e ao município de 
Guariba. 

Fora de ranking, Jaboticabal vê cidades 
da região se destacarem

Batatais é bem avaliada em segurança; Sertãozinho em energia
O desempenho de 

Jaboticabal tem deixa-
do a desejar quando 
o assunto é bons re-
sultados. Após amar-
gar o 1810º lugar no 
Ranking da Transpa-
rência, na última se-
mana, e perder até 
mesmo o Dia do De-
safi o, o município não 
fi gurou no Ranking 
Connected Smart Ci-
ties 2015, da empresa 
de consultoria Urban 
Systems. Batatais, 
Sertãozinho e Ribei-

rão Preto apareceram 
bem ranqueadas.

Com o objetivo de 
mapear as cidades 
com maior potencial 
de desenvolvimento 
no Brasil, por meio 
de indicadores que 
retratam inteligência, 
conexão e sustenta-
bilidade, o Ranking 
Connected Smart Ci-
ties avaliou municí-
pios de todo o Brasil. 
Onze setores foram 
utilizados como indi-
cadores: Mobilidade, 

Urbanismo, Meio Am-
biente, Energia, Tec-
nologia e Inovação, 
Educação, Saúde, Se-
gurança, Empreende-
dorismo, Economia e 
Governança.

No ranking geral, 
liderado pelo Rio de 
Janeiro, com 29,99 
pontos, aparece na 
14ª posição, Ribeirão 
Preto, com pontuação 
de 25,05. No Top 50 
ainda estão São Car-
los e Araraquara, em 
42º e 48º, respectiva-

mente.
Setores
Na avaliação por se-

tores, Ribeirão Preto 
foi considerada a se-
gunda melhor cidade 
no quesito Urbanis-
mo, fi cando atrás ape-
nas de Maringá (PR). 
Sertãozinho apareceu 
em sexto na categoria 
Energia, quatro posi-
ções acima de Catan-
duva.

Economia ou falta de manutenção? 
Praças centrais de Jaboticabal estão às escuras

As praças sempre 
foram ponto de en-
contro de jovens e fa-
mílias. Considerada 
muitas vezes como o 
principal entreteni-
mento aos finais de 
semana. Entretan-
to, com o passar do 
tempo, esta tradição 
foi se perdendo e as 
praças sendo aban-
donadas devido à 
falta de manutenção 
e incentivos cultu-
rais.

Há semanas, a Pra-
ça Nove de Julho, 
também conheci-
da como “Praça dos 
Bancos”, foi tomada 
pela escuridão. Cer-
ca de 80% das lâm-
padas não acendem 
à noite. Os usuários 
de agências bancá-
rias temem pela se-
gurança. “Está muito 
perigoso. Venho só 
quando não tem ou-
tro jeito mesmo. A 
gente fica com medo 

de ser assaltado”, 
afirma uma auxiliar 
de escritório que 
não quis se identifi-
car.

A falta de ilumina-
ção deixou comer-
ciantes da região em 
dúvida se as lâmpa-
das estavam quei-
madas ou se estão 
sendo desligadas 
por motivo de eco-
nomia.

Cerca de 80% das lâmpadas da Praça 9 de Julho não acendem à noite
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Baterista Duda Lazarini lança disco 
Trajeto em Jaboticabal

Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto é aprovada pela Alesp

Instrumentista e 
compositor com 30 
anos de carreira 
apresenta, no dia 23 
de junho, show com 
entrada gratuita do 
seu primeiro disco, 
intitulado Trajeto

O baterista Duda La-
zarini, instrumentista e 
compositor com 30 anos 
de carreira, apresenta em 
Jaboticabal show de lan-
çamento do seu primeiro 
disco, intitulado Trajeto. A 
apresentação tem entrada 
gratuita e será realizada 
na Escola de Arte Professor 
Francisco Berlingeri Mari-
no, às 16 horas, no dia 23 
de junho. 

O disco Trajeto é fruto 
de uma caminhada de três 
décadas dedicadas à mú-
sica. Natural de Barretos 
(SP), Duda Lazarini reside 
hoje em Ribeirão Preto e 
já trabalhou com diversos 
artistas nacionais e inter-
nacionais, como Guilherme 
Arantes, Antonio Carlos & 
Jocafi , Bebeto, Wilson das 
Neves, Bocato, Rod Han-
na, Arnaldo Antunes, e os 
italianos Barbara Casini, 
Gabrieli Mirabassi e Silvio 
Zalambani, além do grupo 
norte-americano Taste of 

A Assembleia Legis-
lativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou na 
quarta-feira (15) o proje-
to de lei que cria a Região 
Metropolitana de Ribei-
rão Preto, encaminhada 
na última semana pelo 
governador do Estado, 
Geraldo Alckmin.

Desde 2008, a criação 
e implantação da Região 
Metropolitana de Ribei-
rão Preto vinha sendo 
estudada e encabeçada 
pelo vereador ribeirão-
pretano Maurílio Roma-
no. A implantação do 
projeto pretende promo-
ver o desenvolvimento 
das 34 cidades que com-

Honey.                                
No disco o baterista ex-

plora o universo da música 
instrumental brasileira e de 
suas fusões com o jazz e ou-
tros gêneros. A faixa Trajeto 
é um bom exemplo do clima 
do álbum, que também faz 
uma homenagem aos ba-
teristas que infl uenciaram 
Duda Lazarini, como Edson 
Machado, Milton Banana e 
Celso de Almeida.  

Participaram da gravação 
do álbum o sexteto forma-
do por Duda Lazarini (bate-
ria), Bruno Barbosa (baixo 
acústico), Murilo Barbosa 
(piano), Rubinho Antunes 
(trompete), Marcelo Toledo 
(saxofone) e Thiago Carreri 
(guitarra e violão), além dos 
músicos convidados Mauro 
Zacharias (trombone), Ria-
ne Benedine (fl auta), Silvio 

põe o grupo, encontran-
do soluções para proble-
mas e facilitando a vinda 
de recursos.

Uma das ações à curto 
prazo deve ser a substi-
tuição da ligação interur-
bana pela local entre as 
cidades participantes da 
Região. A criação do gru-
po gera grande expecta-
tiva para os municípios, 
que esperam conseguir 
mais investimentos e 
melhorias em vários seg-
mentos. A expectativa é 
que Alckmin sancione a 
lei nos próximos dias.

A Região Metropolita-
na de Ribeirão será com-
posta pelas seguintes 

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Vitório De Simoni participa da 
Audiência Pública para discutir o 

Orçamento Estadual 2017

   O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal, Vitório de Si-
moni (PMDB), participou 
na sexta-feira (10/06) de 
Audiência Pública para 
discutir o Projeto do Or-
çamento do Estado de São 
Paulo para 2017, com-
pondo a mesa dos traba-
lhos ao lado do Deputado 
Léo Oliveira. Dentre as 
demandas sugeridas pelo 
parlamentar durante o 
evento, realizado em Ri-
beirão Preto, para inclu-

são no Orçamento, estão: 
novas viaturas para poli-
ciais e ambulâncias para 
Jaboticabal, bem como 
a construção de novas 
alas na Santa Casa, refor-
ma dos prédios escolares 
estaduais, otimização de 
projetos de recuperação 
da bacia do Mogi Guaçu 
e incentivos à agricultura 
familiar.
   Os trabalhos foram con-
duzidos pelo Deputado 
Leo Oliveira (PMDB). O 
deputado citou o projeto 

que transforma nossa re-
gião em Região Metropo-
litana, lembrando que o 
mesmo deve ser votado 
na Assembleia Legislativa 
paulista na próxima se-
mana.
   “Levar as demandas de 
Jaboticabal é um privilé-
gio, pois solicitamos ao 
Deputado Léo Oliveira 
que inclua no Orçamento 
do Estado para 2017, as 
necessidades de nossa ci-
dade”, conclui o Vereador 
Vitório De Simoni.

Zalamboni (sax soprano), 
Flavio Anchieta (baixo elé-
trico) e Thiago Monteiro 
(piano e escaleta). 

O projeto de gravação do 
disco Trajeto do baterista 
Dura Lazarini é patrocinado 
pela Zilor e Homy Química 
e conta com apoio da Secre-
taria de Estado da Cultura, 
por meio do ProAC - Pro-
grama de Ação Cultural - e  
produção executiva da Ori-
gem Produções. 

Serviço:
Show Trajeto de Duda La-

zarini
Data: 23 de junho
Horário: 16 horas
Local: Escola de Arte Pro-

fessor Francisco Berlingeri 
Marino

Endereço: Rua Mizael de 
Campos, 202

Quanto: Entrada gratuita

cidades: Altinópolis, Bar-
rinha, Batatais, Brodo-
wski, Cajuru, Cássia dos 
Coqueiros,Cravinhos, 
Dumont, Guariba, Gua-
tapará, Jaboticabal, Jar-
dinópolis, Luis Antônio, 
Mococa, Monte Alto, Mor-
ro Agudo, Nuporanga, 
Orlândia, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, Ribei-
rão Preto, Sales Oliveira, 
Santa Cruz da Esperan-
ça, Santa Rita do Passa 
Quatro, Santa Rosa do Vi-
terbo, Santo Antônio da 
Alegria, São Simão, Serra 
Azul, Serrana, Sertãozi-
nho, Taiuva, Tambaú e 
Taquaral.

BURACOS A MIL – Pas-
sada a temporada de chu-
vas e não é que os bura-
cos voltaram a surgir nas 
ruas da cidade? A ordem 
é jogar terra para dar uma 
disfarçada e seguir em 
frente.

A VOLTA DO FILHO 
PRÓDIGO – O prefeito 
voltou à sua eterna “casa” 
na cerimônia de 50 anos 
da Unesp de Jaboticabal. 
Muitos dizem que ele não 
devia ter saído de lá.

SE ELE NÃO VEM, EU 
VOU – Como o governa-
dor teima em não vir para 
Jaboticabal, restou à cú-

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
pula do PSDB local correr 
atrás dele. Dessa vez foi 
em Santa Ernestina, du-
rante uma inauguração.

DEPOIS DE DÉCADAS 
– Prefeito entrega EPI para 
bombeiros, que segundo 
ele, esperam há 22 anos. 
Adail não deu, Carlota 
não deu, Hori não deu e 
por seis meses, quase que 
Raul também não dá. Sor-
te que é ano eleitoral.

DIFICULDADE EM EN-
CONTRAR – Nem mes-
mo com super poderes, 
o Bem-te-vi do projeto de 
trânsito teve facilidade 
em encontrar o prefeito 

que anda sumido. Quase 
que fi ca no “não-te-vi”, de 
tão sumido que ele anda.

CORRENDO COM A 
OBRA– Segundo dizem, a 
tocha vai sair do merca-
dão e por isso o local está 
cheio de gente correndo 
contra o tempo para ter-
minar a obra até o dia 19 
de julho. 

SOCORRO PASQUALE 
- Na correria diária, Prefei-
tura mata o português aos 
poucos. “Acabou agora o 
encerramento”, diz uma 
de suas matérias. Só falta 
agora dizer que acabou o 
encerramento no fi nal.

Lei de criação deve ser sancionada por Alckmin nos próximos dias

1º Encontro de Centenários de Jaboticabal 
já tem data marcada

Por Alexandre Rocha
O 1º Encontro de Cen-

tenário de Jaboticabal já 
tem data para acontecer. 
Dia 14 de agosto, domin-
go, no Clube da Velha 
Guarda. O evento será 
realizado no período da 
manhã, onde os partici-
pantes serão homenage-
ados e almoçarão ao tér-
mino da cerimônia. 

Até o momento, cinco 

Evento será realizado dia 14 de agosto

pessoas com mais de 100 
anos estão confi rmadas 
na homenagem. O técni-
co em Meio Ambiente e 
organizador do evento, 
Ricardo Alexandre Micia-
no, tem realizado uma 
pesquisa desde abril para 
encontrar centenários 
que tenham nascido em 
Jaboticabal. 

“Estamos focados ago-
ra nos preparativos do 

evento para que tudo 
saia conforme o plane-
jado. Se surgir mais al-
guma pessoa que tenha 
cem anos ou mais e seja 
nascido no município 
pode entrar em contato 
com a gente que teremos 
o prazer de incluir na 
lista de homenageados”, 
afi rma Miciano.

O telefone para conta-
to é o (16) 3203-8303.



SÁBADO, 18 DE JUNHO DE 2016 3
A Bioeletricidade, limpa e disponível

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Maria Cappatto

A LUZ DA BOA NOVA NOS ILUMINA

Dados da Câmara de Co-
mercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) recém-divul-
gados apontam que, nos três 
primeiros meses do ano, as 
usinas de produção de ener-
gia movidas à biomassa, ma-
téria orgânica gerada a partir 
da produção agropecuária, 
produziram 10,5% a mais de 
energia na comparação com 
mesmo período do ano pas-
sado. A geração no período 
foi de 722,6 megawatts (MW) 
médios.

A capacidade instalada 
das plantas movidas à bio-
massa do Sistema Interligado 
Nacional (SIN) também atin-
giu marca expressiva, che-

Já com resíduos de ma-
deira, a geração paulista nos 
dois primeiros meses do 
ano envolveu cinco usinas e 
foi de 62 MW – com Limeira 
produzindo 85,27% do total. 
Com o licor negro, a geração 
alcançou 41.200 MW – sendo 
92,23%, ou seja, 38.000 MW, 
gerados em Lençóis Paulista.

A bioeletricidade tem a 
vantagem de estar disponí-
vel justo no período de baixa 
nos reservatórios das hidro-
elétricas, o que a torna uma 
excelente opção complemen-
tar ao modelo hidráulico 
predominante. O potencial 
estimado para geração de 
bioeletricidade - somente de 
cana - no Estado supera 14 
mil megawatts. Isto corres-
ponde à geração de eletrici-
dade da hidrelétrica binacio-
nal de Itaipu.

Para abastecer 50% da fro-
ta brasileira com etanol e 
atender com bioeletricidade 
o equivalente a 5 milhões de 
residências por ano, a cana 
utiliza apenas 1,5% da terra 
arável do Brasil. E, diferente 
de outras energias alternati-
vas, a bioeletricidade é inte-
gralmente baseada em tecno-
logia nacional.

escassa entre os nascidos na 
época, onde o reinado domi-
nava os  postulados, na falta 
de um poder espiritual, para 
trazer a paz, a união e a fra-
ternidade. JESUS nasceu para 
salvar a humanidade, executar 
e implantar em todos o amor e 
o perdão. É uma nova era que 
nascia num mundo incrédulo 
das verdades eternas. O ho-
mem tinha que se evangelizar. 
A fé tinha que ser individua-
lizarda, trazendo novas con-
quistas e um mundo melhor. 
A esperança era uma semen-
te que tinha que crescer e os 
frutos nascer, para fortifi car 
os postulados das ideologias 
e leis criadas por seu CRIA-
DOR. A evolução tinha que se 
realizar, a luz da BOA NOVA, o 
amor de JESUS a todos fi lhos 

gando a 11,5 GW em março. 
A expansão é de 9,7% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, quando a capa-
cidade era de 10,5 GW.

E o Estado de São Paulo 
tem grande potencial desta 
geração de energia, sendo 
líder na produção de energia 
a partir de biogás e bagaço 
da cana-de-açúcar. No Brasil 
todo, 80% da bioeletricidade 
vêm dos resíduos da cana, o 
que garante a autossufi ciên-
cia energética das usinas du-
rante o período da safra.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el), no primeiro bimestre 
deste ano em São Paulo, 201 
usinas geraram com bagaço 
de cana 5.572 MW. No Bra-
sil todo, 394 usinas geraram 
10.594 MW. Isso signifi ca que 
São Paulo produz mais da 
metade do potencial.

No biogás também somos 
destaque, com quase meta-
de da produção: foram sete 
usinas paulistas produzindo 
37 MW – com destaque para 
a capital, respondendo por 
58,10% do total. A produção 
nacional, somando as 26 usi-
nas em operação, foi de 88 
KW.

Os tempos estão chegados. 
Tudo caminha lentamente 
para  nascer entre os povos 
as lições  do EVANGELHO, dos 
ensinamentos pregados pelo 
CRISTO JESUS, na sua cami-
nhada pelo PLANETA  TERRA, 
onde  deixou  gravado as lições 
que DEUS deu à ELE:  a missão 
importante de evangelizar a 
todos  nós. É  a eterna verdade 
a se deslumbrar no UNIVERSO, 
para os que de boa vontade e 
livres de preconceitos, possam 
seguir os caminhos da luz e 
da redenção espiritual.  São os 
tempos que marcam as trans-
formações nos mundos da 
evolução, se processando tudo 
que está escrito nos livros das  
leis de DEUS. A ignorância se 
espalha, a falta de fé e a crença 
em DEUS  se processava muito 

Já estão disponíveis tec-
nologias que permitem a 
transformação do bagaço, da 
vinhaça e da palha da cana 
em gás. Este, por sua vez, 
além de poder ser queimado 
em caldeiras de geração de 
energia, tornando o processo 
ainda mais efi ciente, também 
pode ser transportado para 
regiões consumidoras ainda 
não atendidas pelos gasodu-
tos. Ou seja, se muito hoje se 
produz, podemos fazer mui-
to mais.

O Estado de São Paulo pos-
sui uma das matrizes energé-
ticas mais limpas do mundo, 
com 55% de participação de 
energias limpas. O governo 
paulista assumiu voluntaria-
mente, em 2012, o compro-
misso de elevar esta porcen-
tagem para 69% até 2020. A 
bioeletricidade tem papel 
fundamental no alcance des-
ta meta.

O biodiesel também é boa 
alternativa, com sua produ-
ção começando no Brasil em 
2005, quando foram produ-
zidos 736 mil litros. Hoje, 
somos o segundo maior pro-
dutor mundial, com 3,94 bi-
lhões de litros em 2015, cres-
cimento de 15% em relação a 

de DEUS. Dando de graça o que 
recebia  e implantava entre to-
dos, com muita humildade na 
caridade, onde fora dela não 
há  salvação. O brilho do sol, 
que nascia nas manhãs, onde 
tudo foi se alterando com os 
poderes do amor, nas noites 
- onde as estrelas, brilhando, 
iluminavam os escuros mun-
dos da ignorância e das trevas       

O conhecimento adquirido 
abre os caminhos para a EVO-
LUÇÃO. É um mundo novo, 
dentro da renovação que se 
opera no decorrer dos tempos.
Vamos de encontro com a BOA 
NOVA, passando por tempos 
de evangelização doutriná-
ria, vibrando amor, caridade e 
perdão. As alterações são mui-
tas, os planos modifi cados, de 
acordo com a evolução de cada 

2014, segundo a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP).

Apesar desse forte cresci-
mento, ainda pode ir muito 
adiante no Brasil, respon-
dendo por apenas 0,95% da 
matriz energética nacional, 
ou menos de 3% do biocom-
bustível produzido e con-
sumido no País. A principal 
matéria-prima para sua fabri-
cação continua sendo o óleo 
de soja, que responde por 
76% da produção e cresce a 
produção a partir do setor 
bovino.

Em 2015, apesar da safra 
recorde de 97,8 milhões de 
toneladas de soja, apenas 7 
milhões de toneladas foram 
transformadas em óleo no 
Brasil e, destes, menos da 
metade (3 milhões de tonela-
das) viraram biodiesel.

A demanda interna de soja 
para a produção deste com-
bustível deverá mais do que 
dobrar nos próximos quatro 
anos, com a recente sanção 
pelo Governo Federal da Lei 
3.834/2015, que eleva em 1% 
a mistura de biodiesel ao die-
sel fóssil ao ano, a partir de 
março de 2017. O índice, que 
hoje é de 7%, será de 8% a 
partir do próximo ano e será 

TRINTA E OITO ANOS ?

Pr. Anastácio Martins

   A bíblia fala de um homem 
paralítico que fi cou deitado 
numa cama esperando para 
ser curado durante trinta e 
oito anos. Esse homem pas-
sou a sua vida na miséria, 
sem ter esperança de um dia 
receber a sua cura. Ele vivia 
numa situação terrível. Esta-

alma bondosa o ajudou e se 
ele pediu ninguém o notou, 
porque cada um estava bus-
cando o seu próprio interes-
se. Quando Jesus entrou alí 
e vendo o homem deitado 
e sabendo que estava neste 
estado havia muito tempo, 
disse-lhe: Queres fi car são? 
O homem responde-lhe: Se-
nhor, não tem homem algum 
que, quando a água é agita-
da, me coloque no tanque; 
mas, enquanto eu vou, desce 
outro antes de mim. Jesus 
disse-lhe: Levanta-te, toma a 
tua cama e anda. Logo o ho-
mem fi cou são e tomou a sua 
cama, e partiu. É assim, que 
muitas pessoas estão viven-

va acreditando que as pesso-
as poderiam ajudá-lo, infe-
lizmente isso não aconteceu. 
Ele continuou padecendo 
diante daquele tanque cha-
mado em hebraico Betesda, 
onde jazia grande multidão 
de enfermos: cegos, coxos e 
paralíticos, esperando o mo-
vimento das águas. Porquan-
to, um anjo descia em certo 
tempo ao tanque e agitava 
as águas, e o primeiro que 
alí descia, depois do movi-
mento das águas, sarava de 
qualquer enfermidade que 
tivesse. Este homem estava 
alí esperando que alguém 
tivesse pena dele e o jogas-
se na água, mas nenhuma 

do hoje, só reclamando, mur-
murando e dizendo que nin-
guém quer ajudá-las, fi cam 
desanimados e sem forças 
para seguir em frente e co-
locando a culpa nos outros, 
pensando que vão conseguir 
alguma coisa, se fazendo de 
vítima ao invés de se levan-
tar e começar a lutar. Muitos 
preferem ser tratados como 
coitado, querendo que todos 
tenham pena, isso é errado, 
você pode vencer. Aquele ho-
mem, se quisesse ser curado 
mesmo, ele teria feito algu-
ma coisa e não fi cado alí, pa-
rado, esperando. Jesus disse: 
Queres fi car são! Ao invés de 
falar eu quero, ele disse: Ah! 

Senhor, ninguém me ajuda. 
Ele esperava a ajuda do ho-
mem, quando você espera 
este tipo de ajuda, sinto mui-
to em lhe dizer, você vai se 
decepcionar e fi car arrasado. 
Jesus não fi cou discutindo 
com ele, apenas disse: seja 
curado ele saiu dalí feliz, e 
ninguém percebeu o gran-
de milagre. Pare de ficar 
chorando e se lamentando 
das dificuldades e tome 
uma posição de vencedor, 
levanta-te e tenha muito 
bom ânimo, sua vida só 
vai melhorar quando você 
se esforçar, do contrário, 
você será como aquele ho-
mem deitado na cama do 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA O MUNDO MODERNO?
Acredito que todos já per-

ceberam que o mundo em 
que vivemos, mudou. Isto 
signifi ca que muitos dos nos-
sos procedimentos também 
precisam ser diferentes. So-
bretudo na maneira de pen-
sar e ver as coisas. Até os 
relacionamentos mudaram, 
fazendo com que as pessoas 
fi quem mais distantes umas 
das outras, por causa dos re-
lacionamentos digitais.

Na verdade não temos es-
colhas. Ou mudamos tam-
bém ou seremos atropelados 
pela locomotiva do progres-
so. Essa é cega e não tem 
sentimentos.

O mundo está altamen-
te competitivo em todos os 
setores. Somente as pessoas 
mais bem preparadas, pode-
rão sobreviver ao novo esti-
lo de vida dos cidadãos do 

conhecimento completo e 
abrangente sobre suas áreas 
de atuação em seus respecti-
vos setores.

Não basta conhecer so-
mente o que se faz. É pre-
ciso também, ter um amplo 
conhecimento das áreas do 
entorno da área principal de 
atuação.

O segundo é a comunica-
ção. Sem ela não é possível 
ser relevante na sociedade 
em que vivemos. Ela precisa 
ser clara, precisa e objetiva. 
A falta dela acarreta muitos 
prejuízos.

É a comunicação a respon-
sável para que muitas portas 
se abram na vida. Sabedores 
disso, aqueles que possuem 
maiores difi culdades nos 
relacionamentos, começan-
do dentro de suas próprias 
casas, precisam se esforçar 

mundo.
 Pelo menos três qualida-

des serão procuradas com 
prioridade nas vidas das pes-
soas. E, quem as tiver, estará 
um passo à frente das de-
mais.

A primeira é o conheci-
mento. Quem não abandonar 
a zona de conforto jamais 
poderá adquirir maiores co-
nhecimentos.

Aprender requer muita 
disciplina e uma precisão na 
visão de futuro. 

Lamentavelmente, muitos 
não sabem o que querem. Vi-
vem cada dia de suas vidas, 
sem saber onde desejam che-
gar. Não construíram para si 
mesmos, um projeto, ainda 
que seja tímido.

O que está sendo procura-
do nas pessoas hoje, inclu-
sive nos profi ssionais, é um 

mais, buscando aprimorar-se 
na comunicação.

Tem gente que nem um 
simples “bom dia”, conse-
guem oferecer aos seus fami-
liares.

Esses mesmos, vão para 
os seus trabalhos todas as 
manhãs, com a cara amarra-
da e com espírito opresso. 
Isso faz com que o ambien-
te em torno dessas pessoas, 
seja o pior possível. 

Penso que deve ser muito 
difícil, o ter que conviver dia-
riamente com pessoas que 
são péssimas comunicado-
ras. E, se eu fosse um empre-
sário, muito provavelmente 
não integraria ao quadro de 
funcionários de minha em-
presa, alguém que tivesse 
essa pobre característica.

Bom, se um simples bom 
dia já é uma difi culdade para 

essas pessoas, imagine en-
tão um muito obrigado, por 
favor, com licença, desculpe 
etc.

Essas pessoas difi cilmen-
te ocuparão os melhores lu-
gares, por mais capacitadas 
que possam ser.

A terceira qualidade é o 
ser uma pessoa pró-ativa. O 
mundo procura por pessoas 
que sejam fortes, determina-
das e que buscam soluções 
para os problemas a curto, 
médio e longo prazo.

Ser pró-ativo signifi ca en-
frentar de frente os momen-
tos difíceis. E, quando as 
difi culdades despontarem 
no horizonte, serão tratadas 
com ânimo; disposição, oti-
mismo e habilidade.

Lembre-se que: Lamentar 
e, reclamar não resolve nada 
nos momentos de turbulên-

fracasso. Então o que você 
pretende fazer agora? Se 
levantar ou ficar reclaman-
do? Assuma a sua posição 
de valente e não deixe o 
inimigo nunca mais agir 
na sua mente, dizendo que 
não tem jeito. Porque tudo 
é possível ao que Crer.  
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra) 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com                  

cia. É preciso ser rápido para 
agir enquanto se é possível.

Como você pôde ver, exis-
tem características que pre-
cisamos buscar para nós 
mesmos. Mesmo porque, não 
somos pessoas completas. 
Estamos em constante apren-
dizado e crescimento.

Bem-vindo ao mundo mo-
derno.

Por: Ricardo Meni.

aumentado até 2019, quando 
chegará a 10%.

A legislação prevê ainda 
alta de 15% após aprovação 
em testes de motores pelas 
montadoras. Estima-se que 
para cada 1% de elevação 
na mistura de biodiesel, são 
necessárias de 2,2 a 2,5 mi-
lhões de toneladas a mais de 
soja para esmagamento.

Isso tudo gerado pelo se-
tor agropecuário, que é um 
dos cinco menores consumi-
dores da energia paulista, de 
acordo com o Balanço Ener-
gético do Estado de São Pau-
lo da Secretaria paulista de 
Energia e Mineração. Os da-
dos mais recentes, de 2014, 
indicam que a agropecuária 
consumiu 7980 TOEs (Tonne 
of Oil Equivalent) cúbicos – 
número que vem decrescen-
do a cada ano: em 2005, era 
de 10130 TOEs cúbicos.

Consumimos pouco e ge-
ramos muito. A viabilidade 
e a sustentabilidade estão 
mais do que comprovadas. É 
hora de avançar nesta produ-
ção, de consolidar o conceito 
da agricultura que produz 
mais do que alimentos e fi -
bras. Uma agricultura que 
gera energia!

um, dotados de conhecimen-
tos, para uma prática no rela-
cionamento entre encarnados 
e desencarnados. Somos cami-
nheiros em busca de realida-
des contidas  nas páginas eter-
nas, das leis de DEUS. Vivemos 
cultivando a semente do amor, 
na beleza imortal do espirito, 
que  sonha com  as purezas 
da esperança, na fé eterna, 
consciente do mundo que 
cresce com a luz,  que vibra  
energias positivas. A vida 
eterna do espírito progride 
no caminhar pelas sucessões,  
de incorporações materiais, 
para  conseguirmos uma evo-
lução progressiva e lenta nos 
recursos encontrados nas 
idas e vindas, pelos planos  
material e espiritual. A espe-
rança  nasce  para criarmos  

j.Augusto - (LUZ & PAZ)   
Todos os dias são úteis e im-
portantes, mas esta semana 
se torna exponencial, pois 
damos inicio a uma nova 
coluna, na qual cada edição 
trará a mensagem sobre cada 

SENTIMENTO PRECEITUAL DA ORDEM CRÍSTICA – VIDA DIVINA!
um dos PRECEITOS DA OR-
DEM CRÍSTICA.

VIBRANDO AÇÃO E REA-
ÇÃO - FASE DO DESPERTAR 
DA CONSCIÊNCIA ASTRAL.

Da CAUSA da VIDA DIVINA 
surte por EFEITO a ENERGIA

O Preceito da Ordem Crís-
tica desta semana é o estado 
de SER da VIDA DIVINA!

A VIDA DIVINA É O ELO DE 
LIGAÇÃO ONDE TUDO COME-
ÇA E ONDE TUDO RECOMEÇA. 
É O MACRO MICRO COSMO. 
NÃO HÁ INÍCIO NEM FIM... 
POIS A VIDA DIVINA É DEUS 
PAI+MÃE CRIADOR VITAL... 
“AUM” CONJUNTO DE ENER-

GIAS PENSANTES QUE EQUILI-
BRADAMENTE VIBRAM ENTRE 
A PERFEIÇÃO E A PUREZA.

É ASSIM O AQUILO QUE É. 
O QUE NUNCA DEIXOU DE 
SER... É ASSIM QUE SEMPRE 
FOI... É ASSIM QUE SEMPRE 
SERÁ:

“DEUS É AMOR PURO E 
DO PURO AMOR AO PRÓXI-
MO “EU SOU” CRIATURA  
PERFEITA NA MENTE DIVINA, 
POR ISSO COM DEUS EU ES-
TOU E COM ELE VOU ME EN-
CONTRAR, MESMO PORQUE, 
EU SOU EM DEUS SENDO QUE 
EU E DEUS SOMOS UM”.

Por isso EU SOU E TE DE-

SEJO A LUZ da VIDA DIVINA! 
 Meditação Transcendental 

– Auto PSICOFEC´eTERAPIA – 
EVANGELHOTERAPIA -

Os PRECEITOS DA ORDEM 
CRISTICA você encontra no 
“ORÁCULO MANTRÂNICO 
MEDITATÓRIO NÉCTAR DIVI-
NO – DEUS-FONTE ETERNA 
DO SUPRIMENTO – ENERGI-
ZAÇÃO SIDÉREA” que pode 
ser baixado gratuitamente 
no site: www.aterceiravisao.
com.br – É um instrumento 
transcendental que lido dia-
riamente lhe trará PAZ, SU-
BLIME SERENA HARMONIA, 
SAUDÁVEL SAÚDE MENTAL! 

sonhos, que um dia se torna-
rão realidades, dependendo 
do nosso esforço, vontade de 
criarmos um mundo de luz, 
amor e perdão. A felicidade 
é uma conquista do espírito 
encarnado, que trabalha no 
tempo,  vivendo nos recur-
sos vindos da natureza, que 
nascem com o decorrer das 
encarnações. A REENCARNA-
ÇÃO É UMA REALIDADE. A 
VIDA CONTINUA NO ALÉM 
TÚMULO. Precisamos viver 
muito, para evoluirmos. A 
CRENÇA EM DEUS, A FÉ EM 
ENCONTRARMOS A FELICI-
DADE. A CERTEZA DE QUE  
NÃO MORREMOS, MAS SIM, 
VIVEMOS ETERNAMENTE EM 
ESPIRITO. Somos produtos 
de DEUS  e irmãos de JESUS.  
NINGUÉM PODE VER  O REINO 

DE DEUS, SE NÃO NASCER DE 
NOVO.  Eu vos digo em ver-
dade, que são chegados os 
tempos em que todas as coi-
sas devem ser restabelecidas 
em seu verdadeiro sentido, 
para dissipar as trevas, con-
fundir os orgulhosos e glo-
rifi car os justos. O ESPÍRITO 
DE VERDADE. O EVANGELHO, 
SEGUNDO O ESPIRITISMO.
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ESPORTES

Equipes de Basquete da FAE 
Jaboticabal fi cam entre as primeiras 

colocações na Liga Regional

As equipes de basque-
te masculino e feminino da 
Fundação de Amparo ao Es-
porte de Jaboticabal (FAE) re-
alizam uma excelente com-
petição da Liga de Basquete 
de Ribeirão Preto, que conta 
com equipes tradicionais, 
como Araraquara, Ribeirão 
Preto, Matão, Guaíra, Franca, 
Sertãozinho, Orlândia e Ja-
boticabal.

A  equipe da FAE está de-
monstrando a força e o nível 
técnico da competição na re-
gião do estado de São Paulo, 
considerada uma das mais 
fortes na modalidade de 
basquete. Para demonstrar 
esta fase, no último fi nal de 
semana, dia 12, no Ginásio 
Edno Pereira do Santos - Ja-
tobá, as equipes de basquete 
masculino e feminino, cate-
goria adulto, e orientados 
pelo técnico João Pifer e as 
assistentes Lucimara Silva, 

Luiza Lemos e Nayhara Ser-
vidone, entraram em quadra 
para defender suas invenci-
bilidades na competição.

Na primeira partida a 
equipe adulto masculino da 
FAE conquistou uma vitó-
ria excelente frente à equi-
pe Red Team Guaíra, atual 
Campeã 2015 por um placar 
de 23 pontos de diferença e 
manteve a invencibilidade 
em três partidas e três vitó-
rias, restando uma partida 
contra Araraquara no dia 18 
deste mês às 16h no Ginásio 
Jatobá, em Jaboticabal para 
o término do primeiro turno. 
Placar fi nal foi o seguinte: 
FAE Jaboticabal 68 a 45 Red 
Team Guaíra. O cestinha da 
partida foi o atleta da FAE Ja-
boticabal, Clodoaldo Santa-
na, com 20 pontos anotados.

Na segunda partida, a 
equipe adulto feminino da 
FAE entrou em quadra defen-

dendo uma invencibilidade 
em quatro jogos, quatro vitó-
rias. O mesmo número de vi-
tórias da equipe adversária, 
Matão.

As duas equipes realiza-
ram uma partida amarrada 
na defesa e de poucas chan-
ces no ataque, da qual Jabo-
ticabal acabou sofrendo uma 
derrota nos detalhes por oito 
pontos de diferença, res-
tando para a equipe da FAE 
apenas uma partida para o 
término do primeiro turno, 
frente à equipe de Araraqua-
ra que será realizada no dia 
3 de julho, às 10h no Ginásio 
Jatobá. O resultado fi nal FAE 
Jaboticabal 34 a 42 Matão. A 
cestinha da partida foi a atle-
ta de Jaboticabal, Thais Soa-
res com 13 pontos anotados 
na partida. “Parabéns a todos 
os atletas e comissão técnica 
pela excelente participação 
na competição 2016.

Programa Clube do Bem-te-vi orientou 
crianças sobre educação no trânsito

Por Alexandre Rocha
O Departamento Esta-

dual de Trânsito de São 
Paulo – Detran e a Polícia 
Militar – PM realizaram 
entre os dias 7 e 17 de 
junho, em Jaboticabal, o 
programa Clube do Bem-
te-vi. Cerca de 3.100 alu-
nos da rede pública rece-
beram orientações sobre 
educação e atenção no 
trânsito. 

Criado em 1990 e de-
senvolvido por meio do 
Comando de Policiamen-
to de Trânsito (CPTran) 
da PM, o programa esteve 
em Jaboticabal pela quin-

ta vez. Crianças entre 7 
e 10 anos participaram 
de palestras lúdicas, mi-
nistradas pelos policiais 
militares nas escolas mu-
nicipais.  “A criança não é 
tratada como futuro mo-
torista, mas como pedes-
tre, ciclista e passageiro 
de veículo, que é a reali-
dade que ela vive hoje”, 
explicou o Cabo João Car-
los. 

Segundo o militar, as 
orientações passadas 
para os alunos ajudarão 
no convívio em socieda-
de, obedecendo a regras e 
multiplicando o conheci-

mento absorvido na apre-
sentação. “A parte que 
eles mais gostam é no fi -
nal da palestra, onde pas-
samos um desenho de-
senvolvido especialmente 
para o programa. Depois 
eles também ganham um 
kit com revista em quadri-
nhos, um talãozinho de 
multas, carteirinha mirim 
de habilitação e um adesi-
vo”, contou.

O encerramento do pro-
grama aconteceu na sex-
ta-feira (17), na Concha 
Acústica, onde os alunos 
receberam certifi cado e 
ganharam brindes.

FAE de Jaboticabal divulga 
programação do ! nal de semana

   Final de semana tem 
competições com as equi-
pes da Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE) em 
Jaboticabal, Sertãozinho e 
Itápolis.
   No domingo, dia 19, às 
8h, será de torcida para as 
equipes de atletismo da 
FAE masculino e feminino, 

comandada pela profes-
sora Roberta Oliveira. As 
equipes participarão do 
17º  Pré Regional de Atle-
tismo, na Pista de Atletis-
mo do Centro Esportivo  
Municipal de Sertãozinho.
No ciclismo, acontece, no 
domingo, dia 19, às 9h, no 
Aeroclube de Itápolis o 1ª 

MTB Itápolis 2016.  
   A equipe de  basquete 
adulto masculino da FAE 
Jaboticabal, comandada 
por João Henrique Pifer, 
entra em campo no Giná-
sio de Esportes Edno Pe-
reira dos Santos (Jatobá),  
às 16h, contra a cidade de 
Araraquara.

THOMAZINHO

Ação foi desenvolvida nas escolas municipais de Jaboticabal

Câmara vota cinco projetos na 
próxima segunda-feira

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jaboti-
cabal vão discutir e votar 
na próxima segunda-feira 
(20/6) cinco projetos de 
lei previstos na Ordem do 
Dia. A sessão ordinária 
acontece a partir das 20 
horas e pode ser acompa-
nhada presencialmente da 
galeria do plenário, bem 
como pela webtv Câma-
ra (tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Dentre as proposições 
que serão discutidas e 
votadas estão o Substitu-
tivo ao Projeto de Lei nº 
502/2016 que institui a 
Campanha Permanente de 
Incentivo às Cooperativas 
de Catadores de Material 
Reciclável, de autoria do 
vereador Jan Nicolau Ba-
aklini e o Projeto de Lei 
nº 507/2016, de autoria 
do vereador Carmo Jor-
ge, que tem o objetivo de 
denominar de DANIEL DE 
PAULA SANTIAGO a pra-
ça no bairro Jardim Santa 
Rosa. 

Completam a pauta 
de votação três proje-
tos de autoria do Execu-
tivo: o Projeto de Lei nº 
505/2016, que autoriza 
a celebração de convê-
nio com a Associação de 
Apoio a Projetos Comu-
nitários - AAPROCOM, 
objetivando o desenvol-
vimento do Programa de 
Atenção à Pessoa Idosa, 
e dá outras providên-
cias; o Projeto de Lei nº 
506/2016, que autoriza 
a celebração de convê-
nio com a Associação de 
Apoio a Projetos Comuni-
tários- AAPROCOM, obje-
tivando o desenvolvimen-
to do Projeto NACA/SOS 
ESPERANÇA, e dá outras 
providências; e o Projeto 
de Lei nº 508/2016, que 
visa acrescentar o inciso 
VI, ao art. 13, da Lei nº 

3.717, de 02 de janeiro de 
2.008, que dispõe sobre a 
criação, a implantação e 
a gestão dos Núcleos de 
Desenvolvimento Integra-
do no Município, cria o 
Fundo de Desenvolvimen-
to Integrado, e dá outras 
providências. O projeto 
busca alcançar a autori-
zação para a implantação 
do benefício de reparcela-
mento do débito vencido 

em decorrência de atraso 
no pagamento do lote ad-
judicado, que se agrava a 
cada dia ante a crise eco-
nômica que assola nosso 
país.

A Ordem do Dia está 
disponibilizada no site 
ofi cial da Câmara através 
do menu Documentos (la-
teral esquerda do endere-
ço eletrônico www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br).
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GENTE ESPECIAL
Aparecida 

Penteado 

Oliveira

ANIVERSARIANTES

A simplicidade de uma centenária
Por Alexandre Rocha
   Aparecida Penteado Olivei-
ra é exemplo de simplicidade 
e amiga de toda a vizinhança. 
A caminhada que fez ela che-
gar aos 103 anos de idade é 
cheia de histórias e de muito 
trabalho. 
   Ainda adolescente, ela já 
acompanhava o pai na roça 
e se orgulha muito do que fa-
zia. Colheu mamona, milho, 
feijão e arroz. O pouco de 
estudo que teve foi por meio 
das & lhas do patrão, que da-

vam aula para Aparecida e 
os demais trabalhadores. A 
vida estava longe de ser ruim. 
“Hoje se a gente quer um pe-
dacinho de carne precisa es-
tar comprando, e é caro ain-
da. Na minha época o patrão 
abatia vaca para dar aos em-
pregados”, conta.
   Mas nem só de trabalho vi-
via Aparecida. O sábado era 
o dia mais esperado, quando 
ela saía para dançar forró. 
Forrozeira de mão cheia, ela 
dominava vários outros esti-

los e era considerada no que-
sito uma grande professora. 
   Aparecida nasceu, viveu e 
viu Jaboticabal se desenvol-
ver. Foi batizada na igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, 
que segundo ela “era apenas 
uma igrejinha ainda”. 
   Foi casada por mais de 50 
anos com Oraldo, homem 
que foi muito bom para a 
centenária. 
   Conheceu muitas cidades a 
passeio, algo que lembra com 
muita satisfação. Aparecida é 

Versos de Rodeio 
tirado do livro 
“Bala de Prata & 
Amigos Trovas de 
Rodeio”

Autor: Bala de Pra-
ta

Quando passei em 
frente ao seu portão,

Um belo sorriso 
você me deu.

Acertou em cheio, 
o meu coração...

Até o chão onde eu 
estava estremeceu!!!

Ooo vichi, vichi, 
vicheee!!!

Up! - P/ Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

FABIANA TEIXEIRA

  Dona de muito talento 
e carisma, a ribeirãopre-
tana anda conquistando 
seu merecido espaço, 
e não é a toa que ela já 
carrega uma bagagem 
cheia de experiências 
de grande peso. A bela é 
jornalista, apresentado-
ra, modelo, empresária 
e mãe. Ganhou destaque 
nacional por sua partici-
pação no Big Brother Bra-
sil 2012, onde foi  vice 
campeã do programa. De-

pois do BBB12, estampou     
várias capas de revistas 
para todos os públicos. 
A sua edição da revista 
Sexy fi cou entre as 3 mais 
vendidas de 2012, além 
disso desfi lou para esco-
las de samba Grande Rio 
e Tom Maior, sendo elei-
ta um dos bumbuns mais 
belos do carnaval. Suas 
participações em progra-
mas como o Domingão do 
Faustão, Ratinho e Sába-
do Total, demonstram sua 
competência e talento. É 
assim que ela anda encan-
tando e conquistando fãs  
por onde passa,  e mostra 
que, o que vem pela fren-
te  é muito mais sucesso.
Fabiana Teixeira é muito 
mais que um rosto bonito 
e um corpo perfeito, ela 
tem talento transbordan-
do pelas veias. 
   Vamos fi car de olho nela!
Agradecimento: Diamon-
ds Agency Management
Foto:  Beto Borges

Diferente da obra de Mark 
Twain, onde dois jovens por 
livre vontade trocam de pa-
peis e decidem um viver a 
vida do outro por diversão. 
A juventude é forçada a se 
acostumar com exclusão e 
pobreza. Não porque que-
rem ter uma aventura diver-
tida, mas porque os gover-
nos não acolhem e protegem 
os cidadãos,que são de fato 
os patrões de todos os polí-
ticos.

Pessoas cada vez mais 
desamparadas, crimes ocor-
rendo a toda hora e em todo 
o lugar, as vítimas e os cri-
minosos não têm mais ida-
de, enquanto isso políticos 
cada vez mais ricos e feli-
zes, e quando querem qua-
lidade de vida, vão para o 
exterior, pois sabem que o 
país em que vivem não tem 
mais condições de oferecer 
nada que não seja insegu-
rança.

Sabem disso muito bem, 
pois foram eles que destru-
íram o país. Exploração de 
mão de obra, de intelecto, 
menosprezo dos talentos, 
acompanhado por sofrimen-

Por: Armstrong Liberato

O PRÍNCIPE E O MENDIGO
tos, criminalidade cada vez 
maior, a polícia de mãos 
amarradas, professores cada 
vez mais reféns. 

E para disfarçar o que já 
é crônico, vamos fazer aqui 
os Jogos Olímpicos, carregar 
a tocha. Festejar como se ti-
vessemos razões para isso.

Valores invertidos: se 
você é bom, então você é 
bobo.

Se quer ser esperto, se dar 
bem, trapaceie. Use a descul-
pa da situação fi nanceira ou 
algo parecido.

As sociedades reprodu-
zem o comportamento de 
seus governantes.

Que se acostumam com o 
estilo de vida e elegem no-
vamente os causadores de 
todo mal, a sociedade acos-
tumada não reclama nem 
estranha mais. Assim o ciclo 
se completa e se repete sem 
sinal de fi m.

A tendência é agravamen-
to até que ocorra o colapso 
e as pessoas não se aceitem 
mais, não se entendam ou 
se- quer se respeitem. 

Como um organismo to-
mado por uma doença, a 
sociedade não se recupera. 
E para que as pessoas conti-
nuem a aguentar, os gover-
nos inventam mais atrações 
sem conteúdo, o que vai 
emburrecendo e alienando o 
cidadão.

Como vai terminar? Diga 
o que você pensa, talvez dê 
ideias, mas não se cale.

O famoso ditado está cer-
to: “Para que  o mal vença, 
basta que os bons nada fa-
çam”.

EDSON GAZOTO... no dia 20, sinta o prazer da vida como dá-
divas dos céus, alegrias infi ndas, votos infi nitos e bons nesta come-
moração. FELIZ ANIVERSÁRIO!

HELENA FERRAZ BONI, completará seu 1º aninho no dia 
19/06 ao lado do pai Luís Carlos Boni, a mãe Bárbara P. F. Boni e a 
irmã Ana Laura F. Boni. MUITAS FELICIDADES!

CAIO DE SIMONE RODRIGUES, que o dia 22 seja eternizado, 
insubstituível e indispensável para a sublime existência de harmo-
nia e paz. FELICIDADES!

JULIANA PIRES DE ANDRADE... aproveite a data pontilhada 
de bons e felizes acontecimentos, compartilhando com amigos e fa-
miliares as agradáveis surpresas, inumeráveis e promissores acon-
tecimentos. PARABÉNS pelo dia 23!

uma mulher muito simples, 
que gosta de um prato com 
arroz com feijão e “uma ver-
durinha”. É claro, como ela 
mesma fala, se tiver um pe-
dacinho de carne junto não é 
nada ruim. 
   Após ter vivido mais de cem 
anos, agindo com honestida-
de e alegria, ela só tem a agra-
decer o que a vida lhe pro-
porcionou. “O que eu desejo 
é a paz de Deus sobre mim 
e sobre todos que vivem no 
mundo”, concluiu

Câmara vota cinco projetos na 
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 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Cuidados com os animais em dias frios

   Quando a temperatura 
começa a baixar, não só os 
humanos sentem frio, os 
animais também. Afetan-
do assim mais os animais 
de pelagem curta. Algumas 
raças são mais resistentes, 
por possuírem mais pela-
gem, como o São Bernardo, 
Akita, Husky Siberiano.
   No facebook, anda cir-
culando um vídeo de um 
cachorrinho tremendo de 
frio. A pessoa que está fi l-
mando foi comprar uma 
casinha e coberta, mas no 
retorno o animal se en-
contrava morto. Pasmem, 

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

Nos termos da legislação vigente e do Estatuto Partidário, fi ca 
CONVOCADA pelo presente edital a CONVENÇÃO ELEITO-
RAL MUNICIPAL do Partido Popular Socialista (PPS) de Jaboti-
cabal, para o dia 25 de julho de 2.016, com início às 20:00 horas 
na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na Rua 
Barão do Rio Branco, 765 - Centro - em Jaboticabal-SP, com a 
seguinte Ordem do Dia:

1) Deliberação sobre a escolha dos candidatos a Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às eleições munici-
pais de 02 de outubro de 2.016;

2) Deliberação sobre a formação de coligações para as cha-
pas majoritária e proporcional para as eleições municipais de 02 
de outubro de 2.016;

3) Deliberação sobre a atribuição de número aos candida-
tos;

4) Outras deliberações relativas ao processo eleitoral muni-
cipal de 2.016.

Jaboticabal, 11 de junho de 2.016

José Carlos Hori
Presidente

ele estava na garagem de 
sua residência, ou seja, ti-
nha dono. Outros vídeos 
também estão circulando 
na internet para alertar a 
população, que se morre 
sim de frio, se os humanos 
morrem, por que os ani-
mais não?! Em minha tra-
jetória já presencie mortes 
desse tipo, e o que mais 
me entristece é que sim-
ples atitudes poderiam ter 
evitado mortes desse tipo.
Para proteger seu animal-
zinho do frio vale adotar 
o uso de casinhas, caso o 
animal durma fora de casa, 
uso de caminhas, caso dur-
ma dentro de casa. Nos 
dois casos, o uso de col-
chonetes, cobertores, toa-
lhas, são boas opções para 
aumentar a proteção dos 
bichos. 
   As roupinhas, ajudam 
muito no aquecimento dos 
animais, mas há casos de 
animais que não se adap-
tam às roupas de lã ou de 
tecidos sintéticos, desen-

volvendo coceiras ou man-
chas vermelhas pelo corpo. 
Outro ponto importante é 
a alimentação, o ideal é au-
mentar em cerca de 20% a 
porção de alimento duran-
te o frio e no inverno, pois 
o gasto energético é maior, 
tanto dos animais adultos, 
quanto dos fi lhotes. 
   Os banhos também de-
vem ser reduzidos na fre-
quência, sempre feitos no 
horário mais quente do 
dia: das 11h às 15h, secan-
do o animal com o auxílio 
de um secador de cabelos.
Nessa época do ano, no 
caso dos cães, as doen-
ças mais comuns são as 
viroses, como a traqueo-
bronquite, cujos sintomas 
lembram muito o resfriado 
humano, como febre, apa-
tia, tosse, coriza e espir-
ros.  Cães e gatos que estão 
com as vacinas em dia cor-
rem menos risco de fi car 
doentes.
   No abrigo São Lázaro 
estamos já nos preparan-

do e protegendo nossos 
animais, ganhamos várias 
roupinhas de uma loja de 
confecções, o que garante 
que os mais frágeis, idosos 
e fi lhotes tenham uma pro-
teção mais garantida. Tam-
bém através do facebook 
pessoal, Ednei Valencio, fi z 
uma campanha para arre-
cadação de lençóis, cober-
tores, edredons, qualquer 
tecido que ajude nos dias 
frios. Ainda precisamos 
de mais doações, pois 
não conseguimos atingir a 
meta. As arrecadações es-
tão sendo entregues na mi-
nha loja, Extintores Jaboti-
cabal, Rua São João, 598. 
Fone: 3202 6569.
   Nesse inverno lembre-
se também dos animais de 
rua, uma simples caixinha 
de papelão com jornal já 
será útil, claro, se puder 
colocar uma casinha com 
uma coberta será muito 
melhor e garantido. Lem-
bre-se eles sentem frio e 
sofrem como nós!

ORAÇÃO AOS TRÊS ANJOS 
Se você está em difi culdade - seja fi nanceira, doença, ou qualquer outra coisa  

- faça essa simpatia durante três dias seguidos. Pegue um prato, acenda três velas 
e coloque um pouco de água e açúcar, depois coloque em lugar mais alto que sua 
cabeça. Ofereça aos três Anjos Protetores: Gabriel, Rafael e Miguel. Faça o pedido, 
e em três dias você alcançará a graça. Publique no terceiro dia (em jornal) e ob-
serve o que acontecerá no quarto dia. Quando publicar, faça o agradecimento aos  
três Anjos Protetores: “Obrigado aos Três Anjos Protetores pela Graça Alcançada”. 
(M.F.C.)

RUBENS SOTELO HENRIQUE - ME torna público que recebeu 
da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 91191871, 
para Amendoim Descascado, Fabricação de à Rua Dr. José Antonio 
Miziara, nº 581 Bairro: Distrito Industrial José Aparecido Thomé - 
CEP.: 14.874-002 - JABOTICABAL - SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2.016: Aquisição de placas e me-

dalhas para honrarias, na realização de sessões solenes, conforme 

Termo de Referência, constante do Anexo I parte integrante do Edital.

O Edital está disponibilizado aos interessados na sede da 

Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 765, 

centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e 

das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                                    www.

camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 07/07/2016, até às 

13:30 horas.

Início da sessão: Dia 07/07/2016, às 14:00 horas, no Departa-

mento de Administração da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 02/2.016: Contratação de empresa es-

pecializada para implantação de solução para TV Web, compreenden-

do a disponibilização de recursos para captura, edição linear e não 

linear, e serviço de streaming ao vivo e sob demanda, para transmissão 

das atividades do plenário e dos parlamentares desta Casa Legislati-

va, pela Internet, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I 

parte integrante do Edital.

O Edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 765, 

centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e 

das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                                  www.

camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 05/07/2016, até às 

13:30 horas.

Início da sessão: Dia 05/07/2016, às 14:00 horas, no Departa-

mento de Administração da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA DA ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE 

DE PAULO
A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE 

PAULO de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na Praça Maria Gaglianone, nº 120, 
Bairro Jardim Independência, através de seu Presidente, o senhor José Francisco 
Baratela, CONVOCA por meio do presente edital, todos os associados e membros 
da diretoria executiva, fi scal e administrativa da entidade, para Assembléia Geral 
Extraordinária, que será realizada na sede da entidade sito à Praça Maria Gagliano-
ne, às 19 horas, do dia 30 de Junho de 2.016, cuja pauta da reunião da Assembléia 
será a venda de um veículo FIAT/UNO IE, Ano de Fabricação 1998/Modelo 1998, 
Cor Branca, Placa CLT – 8239, Chassi 9BD246034W5979336.

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 horas, com a 
presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer nú-
mero, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial. 

Jaboticabal, 18 de Junho de 2016.
a.) - JOSÉ FRANCISCO BARATELA - PRESIDENTE

AMENDIM DOCES EIRELI, torna público que REQUEREU 
NA CETESB DE FORMA CONCOMITANTE A LICENÇA PRÉ-
VIA E A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE 
OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE, sito à AV. MAJOR HILÁRIO TAVARES PI-
NHEIROS, Nº 2.050 -  JABOTICABAL/SP.

VENDO FIAT STILO 1.8 MPI 
CONNECT 8V FLEX 4P MANUAL

IPVA pago, Licenciado, não aceita troca, único dono
ÚNICO DONO - FLEX - COMPLETO (AR CONDICIONADO FRIO /QUEN-

TE, DIREÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA OPCIONAL, TRAVAS NAS 4 
PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS EM TODAS AS PORTAS, RETROVISORES 
ELÉTRICOS, PILOTO AUTOMÁTICO, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR 
TRASEIROS, CÂMBIO MANUAL, VOLANTE COM REGULAGEM DE AL-
TURA, COMPUTADOR DE BORDO). VEÍCULO DE NÃO FUMANTE. ÚNI-
CO DONO. RÁDIO CD, BLUETOOTH INTERLIGADO COM RÁDIO.

Contato: (16) 9.9778-9911

Às vezes, pensamos que 
as pessoas precisam deixar 
de fazer coisas ruins para se 
aproximarem de Deus, mas, 
na verdade, é o contrário. 

Monsenhor Jonas Abib

Não se desclassifi que!

Não desclassi� que a 
si mesmo. Jesus não 
o desclassi� ca.

Primeiro, é preciso encon-
trar-se com Ele para, então, 
abandonar o pecado.

São Paulo tinha ódio dos 
cristãos, ele os combatia e 
aprisionava. Jesus, então, 
apareceu para ele. Depois 
disso, o ódio do apóstolo de-
sapareceu.

Seja você quem for, seja qual 
for o seu problema, se Jesus 
entrar em sua vida, ela será to-
talmente transformada por Ele.

Talvez você não aguente 
mais a vida que está levando 
e queira mudar, mas não con-
segue. Deixe Jesus entrar na 
sua vida, no seu coração.

Talvez você diga: “Não sou 
digno; fui longe demais!”. 
Não é verdade! Seja você 
quem for, não se desclassi-
fi que, porque para Jesus não 
há casos sem solução.

Seu irmão,

Dezessete de junho é o 
Dia Mundial de Combate à 
Desertifi cação e à Seca. Vale, 
portanto, ressaltar recentes e 
alarmantes estatísticas. Uma 
delas vem da OMS, conforme 
nos informa o site da ONU-
Brasil: “A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) destacou 
a necessidade de reduzir as 
emissões de poluentes como 
o carbono negro, o ozônio, o 
metano e o dióxido de carbo-
no, que não só contribuem 
para as mudanças climáti-
cas, como também provocam 
mais de 7 milhões de mortes 
associadas à poluição do ar 
por ano”. E, conforme noti-
ciou a Deutsche Welle, uma 
pesquisa do Pacto pela Res-
tauração da Mata Atlântica 
diz que os reservatórios de 
água no país, considerados 
críticos pela Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), perde-
ram em média 80% de sua 
cobertura fl orestal.

Ora, os danosos impactos 
desse verdadeiro “arboricí-
dio” estão aí. O ar, o solo e a 
água diariamente escasseiam 
em qualidade, fertilidade e 
abundância.

Cuidado, estamos respi-
rando a morte

Há 16 anos, em 1o de ju-
lho de 2000, a revista Man-
chete publicou um artigo 
meu que parece até que foi 
escrito hoje:

Atualmente, em vastas 
regiões da Terra, o simples 
ato de respirar corresponde 
à abreviação da vida. Sofri-
mentos de origem pulmonar 
e alérgica crescem em pro-
gressão geométrica. Hospi-
tais e consultórios de espe-
cialistas vivem lotados com 
as vítimas das mais diferen-
tes impurezas.

Abeirar-se do escapamen-
to de um veículo é suicídio, 
tal a adulteração de combus-
tível vigente por aí. Isso sem 
citar os motores desregula-
dos...

Cidades assassinadas
Quando Você se aproxima, 

por estrada, via aérea ou ma-
rítima, de grandes centros 
populacionais do mundo, 
logo avista paisagem sitiada 
por oceano de gases nocivos.

José de Paiva Netto, 
jornalista, radialista e 

escritor.

Deserto, seca, poluição
Crianças e idosos moram 

lá... Merecem respeito.
No entanto, de maneira 

implacável, sua saúde vai 
sendo minada. A começar 
pela psíquica, porquanto as 
mentes humanas vêm pade-
cendo toda espécie de pres-
sões. Por isso, pouco adian-
tará cercar-se de muros cada 
vez mais altos, se de ante-
mão a ameaça estiver dentro 
de casa, atingindo o corpo e 
a psicologia do ser.

Em cidades praieiras, a 
despeito do mar, o envenena-
mento atmosférico avança, 
sem referência à contamina-
ção das águas e das areias... 
O que surpreende é consti-
tuírem, muitas delas, metró-
poles altamente politizadas, 
e só de algum tempo para cá 
seus habitantes na verdade 
despertarem para tão terrí-
vel risco.

Despoluir qualquer área 
urbana ou rural deveria fazer 
parte do programa corajoso 
do político que realmente a 
amasse. Não se pode esperar 
que isso apenas ocorra quan-
do se torna assunto lucrati-
vo. Ora, nada mais proveito-
so do que cuidar do cidadão, 
o Capital de Deus.

As questões são múltiplas, 
mas esta é gravíssima: es-
tamos respirando a morte. 
Encontramo-nos diante de 
um tipo de progresso que, ao 
mesmo tempo, espalha ruí-
na. A nossa própria.

Comprova-se a precisão 
urgente de ampliar em largo 
espectro a consciência eco-
lógica do povo, antes que a 
queda de sua qualidade de 
vida seja irreversível. Este 
tem sido o desafi o enfren-
tado por vários idealistas 
pragmáticos. Entretanto, por 
vezes, a ganância revela-se 
maior que a razão. O des-
cuido no preparo de certas 
comunidades, para que não 
esterilizem o solo, mostra-se 
superior ao instinto de so-
brevivência. (...)

A poluição que chega an-
tes

A infi nidade de poluições 
que vêm prejudicando a 
vida de cada um deriva da 
falência moral que, de uma 
forma ou de outra, inferni-
za a todos. Viver no presen-
te momento é administrar o 
perigo. Mas ainda há tempo 
de acolhermos a asserção 
de Antoine de Saint-Exupéry 
(1900-1944): “É preciso cons-
truir estradas entre os ho-
mens”. Realmente, porque 
cada vez menos nós estamos 
encontrando nos caminhos 
da existência como irmãos. 
Longe da Fraternidade, não 
desfrutaremos a Paz.

paivanetto@lbv.org.br – 
www.boavontade.com

DECLARAÇÃO/EXTRAVIO
Eu, VERA MARIA GONÇALVES DE SOUZA LIMA, 

portadora do Rg Nº 5.791.194/SSP-SP, DECLARO para 
todos os efeitos legais e na melhor forma da lei, que neces-
sário se fi zer, que foram extraviados os seguintes documen-
tos: CPF Nº 000.119.228-00; RG Nº 5.791.194, conforme 
Boletim de Ocorrência efetuado em 15/06/2016 de número 
1.060/2016 da Secretária de Estado da Segurança Pública - 
Polícia Cívil do Estado de São Paulo. 

Por expressão da verdade, fi rmo a presente.
Jaboticabal, 17 de junho de 2016
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Emoção marca sessão solene em homenagem aos 
50 anos do câmpus FCAV/UNESP de Jaboticabal
Marcada sob forte 

emoção após a perda de 
um dos homenageados 
há poucos dias, a sessão 
solene realizada na noite 
de quarta-feira (15/06) 
pela Câmara Municipal 
de Jaboticabal homena-
geou 50 pessoas que, de 
alguma forma, fi zeram 
parte da história do cin-
quentenário do câmpus 
da Faculdade de Ciên-
cias Agrárias e Veteriná-
rias (FCAV) da UNESP de 
Jaboticabal.

O tributo em reco-
nhecimento à impor-
tância do câmpus e de 
seus colaboradores no 
desenvolvimento para 
além das fronteiras mu-
nicipais fez com que o 
público presente fi zesse 
um passeio pela história 
e relembrasse momen-
tos que marcaram a ins-
talação da unidade em 
Jaboticabal. O autor da 
proposição (Decreto Le-
gislativo nº 611, de 05 
de março de 2014) que 
instituiu as medalhas 
comemorativas, verea-
dor e atual presidente 
da Câmara, Dr. Edu Fe-
nerich, foi quem pre-
sidiu a sessão. Em seu 
discurso, o parlamentar 
resgatou a história da 
criação do câmpus de 
Jaboticabal. “Deus quis, 
homens sonharam, e so-
bretudo lutaram pelos 
seus sonhos, e a obra 
nasceu. Venceram inú-
meros obstáculos e cres-
ceu forte e vigorosa. A 
nossa Faculdade de Ci-
ências Agrárias e Veteri-
nárias é uma fantástica 
usina geradora de co-
nhecimento. Sinônimo 
de trabalho competente 
e dedicado de todos que 
a integram e projeta o 
nome de nossa terra e 
da nossa gente nos mais 
longínquos rincões des-
se planeta. Afi rmo sem 
medo de errar que a his-
toria de Jaboticabal deve 
ser contada em duas 
décadas diferentes: AU 
e DU. Antes da Unesp e 
depois da Unesp”, disse 

em seu discurso o chefe 
do Legislativo jabotica-
balense. 

As medalhas foram 
entregues uma a uma, 
porém, foi a 34ª meda-
lha da noite que emo-
cionou o público. Airton 
Camplesi, que completa-
ria em julho próximo 46 
anos de trabalho dedica-
do à unidade de Jaboti-
cabal, acabou falecendo 
a poucos dias do evento. 
Como representante, seu 
fi lho Airton Camplesi Jú-
nior recebeu o tributo 
das mãos do presidente 
do Legislativo. Aplaudi-
do de pé pelo público e 
autoridades presentes, 
Camplesi Junior até ten-
tou segurar as lágrimas, 
que acabaram saindo 
durante a menção ao pai 
nos discursos dos ora-
dores da noite.

Em nome dos home-
nageados, subiu à tribu-
na o Professor Doutor 
Antônio Sergio Ferrau-
do. Fortemente emocio-
nado, afi rmou: “Estar 
na presença de todos 
vocês, para mim, é a 
maior homenagem. Nas 
nossas decisões, nós es-
tamos sempre lembran-
do de vocês. Porque 
vocês dedicaram aqui 
o próprio corpo, pró-
prio sangue no começo. 
Professores do passado 
não tinha nem caneta, 
fi caram praticamente 12 
meses sem receber um 
tostão”, lembrou Fer-
raudo, que completou: 
“Estou alegre, o meu 
sentimento é de emo-
ção e muita alegria de 
participar da gestão de 
um corpo administrati-
vo tão importante que é 
o da FCAV. Nós só temos 
um caminho, que é o da 
educação. Não tem ou-
tro. Como a Cristina fa-
lou. Essa medalha é de 
todos. Não é minha nem 
sua, é de todos aqueles 
que estão espiritual-
mente do outro lado e 
aqueles que estão deste 
lado ainda, felizmente. 
Saibam que eu e o Pe-

dro, e todos os que vi-
rão, com certeza, terão 
a responsabilidade de 
levar essa nossa unida-
de no lugar que ela me-
rece”.

Para o diretor da 
FCAV/UNESP, Profes-
sor Doutor Pedro Luis 
Aguiar Alves, que in-
gressou na faculdade 
como estudante na dé-
cada de 80, aproveitou 
para agradecer e fazer 
uma analogia da FCAV 
a uma novela: “Como 
autor dessa novela, te-
mos Deus, independen-
temente de religião. Ele 
tem redigido todos os 
capítulos dos quais te-
mos vivenciado em nos-
so dia a dia. Esse enredo 
existe através de seus 
personagens, e como 
atores dessa novela 
FCAV, temos os docentes 
e os funcionários, apo-
sentados ou na ativa, e 
também nossos alunos. 
A diferença da nossa 
novela, é que não temos 
protagonistas e coadju-
vantes. Todos aqui são 
importantes. Todos fa-
zem parte dessa histó-
ria. Os 50 representados 
aqui hoje e homenagea-
dos pela Câmara repre-
sentam os 250 profes-
sores, 700 funcionários, 
os alunos. Nosso cená-
rio é Jaboticabal. É uma 
honra fazermos parte 

dessa novela. Só nos 
resta agradecer a todos, 
o autor, que é Deus, os 
atores e também ao mu-
nicípio, que nos acolhe 
muito bem. Espero que 
nossa novela nunca te-
nha fi m”, disse Alves.

Compareceram tam-
bém à sessão solene 
para prestigiar os ho-
menageados os vere-
adores: Carlota, Dra. 
Andréa Delegada, Prof. 
Amaral, Prof. João Ro-
berto, Júnior De Vitto, 
Serginho Ramos e Vitó-
rio De Simoni.

Confi ra a lista de ho-
menageados:

Prof. Dr. AILTO ANTO-
NIO CASAGRANDE

Profa. Dra. ANDRÉIA 
CRISTINA TEODORO 
FERREIRA SILVA

Prof. Dr. ANTONIO 
CARLOS BUSOLI

Prof. Dr. ANTONIO 
SERGIO FERRAUDO

Prof. Dr. AUREO EVAN-
GELISTA SANTANA

Prof. Dr. ARAMIS AU-
GUSTO PINTO

Prof. Dr. CARLOS AMA-
DEU LEITE DE OLIVEIRA

Prof. DAYTON ALEIXO 
DE SOUZA (In Memorian) 
– Rep. Clélia de Souza A. 
Castro Aleixo (esposa)

Prof. Dr. EDSON LUIZ 
MENDES COUTINHO – 
Rep. André Mendes Cou-
tinho Neto

Prof. Dr. FERNANDO 

MENDES PEREIRA
Prof. Dr. JESUS MAR-

DEN DOS SANTOS – Rep. 
Mário Benicasa

Prof. Dr. JOJI ARIKI
Prof. Dr. JOSÉ ANTO-

NIO MARQUES
Prof. Dr. JOSÉ FER-

NANDO DURIGAN
Prof. Dr. JOSÉ GIACO-

MO BACCARIN
Prof. Dr. JOSÉ JORGE 

GEBARA
Prof. Dr. JOSÉ WAN-

DERLEY CATTELAN
Prof. Dr. JULIO CEZAR 

DURIGAN – Rep. Prof. 
Dr. José Fernando Duri-
gan (irmão)

Prof. Dr. LUIZ CARLOS 
BEDUSCHI – Rep. Dr. Do-
rival Martins de Andra-
de

Prof. Dr. MARCÍLIO 
VIEIRA MARTINS FILHO

Prof. Dr. MARCOS AN-
TONIO GIANNONI (In 
Memorian)

Prof. Dr. MARCOS MA-
CARI

Profa. Dra. MARIA 
CRISTINA THOMAZ

Prof. Dr. MOACIR PA-
ZETO

Prof. Dr. NELSON GI-
MENES FERNANDES

Prof. Dr. NELSON MO-
REIRA DE CARVALHO

Prof. Dr. OSVALDO 
COAN – (Justifi cou au-
sência)

Prof. Dr. PAULO DE FI-
GUEIREDO VIEIRA

Prof. Dr. PEDRO LUÍS 
DA COSTA AGUIAR AL-

VES
Prof. Dr. RAUL JOSÉ 

SILVA GIRIO
Prof. Dr. RICARDO PE-

REIRA LIMA CARVALHO
Prof. Dr. ROBERVAL 

DAITON VIEIRA– Rep. 
Prof. Dr. José Eduardo 
Corá

Prof. Dr. ROBINSON 
ANTONIO PITELLI

Prof. Dr. ROMISIO GE-
RALDO BOUHID ANDRÉ

Prof. Dr. ROQUE 
TAKAHASHI

Profa. Dra. ROSANGE-
LA ZACARIAS MACHADO

Prof. Dr. VICENTE BO-
RELLI – (Justifi cou au-
sência)

Prof. Dr. WANDERLEY 
JOSÉ DE MELO

Sr. AIRTON CAMPLE-
SI (In Memorian) - Rep. 
Airton Camplesi Junior 
(fi lho)

Sr. ADEIR LIBERATO 
DO AMARAL

Sr. CARLOS ALBERTO 
SANTA CAPITA

Sr. DAVI APARECIDO 
TREVIZOLLI

Sr. EUGÊNIO DE CAM-
POS FILHO

Sr. GILSON JOSÉ LEITE
Sr. ISAIAS PEREIRA
Sra. MARIA INÊS BUE-

NO
Sra. MARIA RENATA 

MIGLINO DONADON
Sra. NEUSA APARECI-

DA SEVERO
Sr. NILTON DE ARAÚ-

JO
Sr. ORANDI MATEUS

Em Santa Ernestina, governador entrega 
duplicação da Rodovia Brigadeiro Faria Lima 

Alckmin esteve na região para entregar obra de cerca de 17 km

Por Alexandre Rocha
O governador Geraldo 

Alckmin esteve na região, 
mas não foi desta vez que 
visitou Jaboticabal. A du-
plicação da Rodovia Briga-
deiro Faria Lima (SP-326), 
entre Dobrada e Taquari-
tinga foi entregue por ele, 
na terça-feira (14), no mu-
nicípio de Santa Ernestina. 

A duplicação atinge 

17,25 quilômetros e cus-
tou R$ 49,3 milhões aos 
cofres do Estado. As obras 
também incluíram a im-
plantação de três disposi-
tivos de acesso e retorno 
que dão acesso a Santa Er-
nestina, à Usina Bonfi m e 
ao município de Guariba. 

O trecho tem grande 
fl uxo de veículos diaria-
mente e é utilizado por 

jaboticabalenses que pre-
cisam se locomover para 
cidades da região como 
Guariba, Matão e Arara-
quara. Com a duplicação, 
o número de mortes cau-
sadas por acidentes de-
vem diminuir. 

“Isso é uma vacina con-
tra acidentes, vai preser-
var e poupar vidas e ain-
da trazer investimentos, 

novas empresas e desen-
volvimento para a região”, 
disse o Alckmin.

Com a fi nalização desta 
obra, a SP-326 está dupli-
cada entre a Rodovia Wa-
shington Luís (SP-310) e a 
cidade de Barretos.

Os três novos dispo-
sitivos, que facilitarão o 
acesso aos municípios 
atravessados pela rodo-
via estão no km 318,5, 
que dará acesso à cida-
de de Santa Ernestina; no 
km 321,9, para a Usina 
Bonfi m; e no km 327,9, 
ao município de Guariba. 
Iniciadas em novembro 
de 2014, as obras geraram 
mais de 800 empregos di-
retos e indiretos.

Geraldo Alckmin entre-
gou na terça-feira, 14, as 
obras de duplicação da 
Rodovia Brigadeiro Faria 
Lima (SP-326), entre os 
municípios de Dobrada 
e Taquaritinga. Executa-
das pela concessionária 
Triângulo do Sol, com ge-
renciamento e fi scaliza-

ção da Artesp (Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo), as obras tive-
ram investimento total de 
R$ 49,3 milhões. Além da 
duplicação de 17,25 quilô-
metros de pistas, as inter-
venções incluem a implan-
tação de três dispositivos 
de acesso e retorno.

Geraldo Alckmin co-
mentou que os benefícios 
de uma obra como essa 
ultrapassam os limites da 
rodovia. “Isso é uma vaci-
na contra acidentes, vai 
preservar e poupar vidas 
e ainda trazer investimen-
tos, novas empresas e de-
senvolvimento para a re-
gião”, disse.

O trecho duplicado vai 
do km 313,25, em Dobra-
da, ao km 330,5, em Ta-
quaritinga, atravessando 
os municípios de Santa 
Ernestina e Guariba. A du-
plicação aumenta o con-
forto e a segurança dos 
motoristas da rodovia, 
além de aumentar a capa-
cidade de tráfego, facili-

tando os deslocamentos 
entre os municípios da re-
gião e também as viagens 
de longo percurso.

Além dos quatro muni-
cípios atravessados pelo 
trecho, a obra impacta 
positivamente também 
as cidades de Jaboticabal, 
Taiuva, Taquaral e Pitan-
gueiras. Circulam diaria-
mente por este trecho 
5.350 veículos em média. 
Com a entrega desta obra, 
a SP-326 está toda dupli-
cada entre a Rodovia Wa-
shington Luís (SP-310) e a 
cidade de Barretos.

Os três novos dispo-
sitivos, que facilitarão o 
acesso aos municípios 
atravessados pela rodo-
via estão no km 318,5, 
que dará acesso à cida-
de de Santa Ernestina; no 
km 321,9, para a Usina 
Bonfi m; e no km 327,9, 
ao município de Guariba. 
Iniciadas em novembro 
de 2014, as obras geraram 
mais de 800 empregos di-
retos e indiretos.

Foto: A2img / Eduardo Saraiva
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Meu amor, minha vida!!!
Já não se encantarão os 

meus olhos nos teus olhos, 
já não se adoçará junto a ti a 
minha dor. Mas para onde eu 
for levarei teu olhar e para 
onde caminhes levarás a mi-
nha dor.

Fui tua, foste meu. O que 
mais? Junto fi zemos uma 
curva na rota por onde o 
amor passou.

A razão por que a despedi-
da nos dói tanto é que nossas 
almas estão ligadas. Talvez 
sempre tenham sido e sempre 
serão. Talvez nós tenhamos 
vivido mil vidas antes desta 
e em cada uma delas nós nos 
encontramos. Essa é a mais 
bela responsabilidade da vida 
e a prova de que as pessoas 
não se encontram por acaso. 
O amor não mata a morte e a 
morte não mata o Amor.

Teu nome permanecerá 
como uma bela herança: 
nossos fi lhos Airton Jr, An-
nelise e Anderson e nossos 
netos Beatriz, Maria Fer-
nanda, Maria Eduarda e Ga-
briel, que você me deixou, é a 
maior prova deste amor que 
nos uniu.

Até que a morte nos sepa-

Fora de ranking, 
Jaboticabal vê cidades da 

região se destacarem
Batatais é bem avaliada em segurança; Sertãozinho em energia

Por Alexandre Rocha
O desempenho de Ja-

boticabal tem deixado 
a desejar quando o as-
sunto é bons resultados. 
Após amargar o 1810º 
lugar no Ranking da 
Transparência, na últi-
ma semana, e perder até 
mesmo o Dia do Desafi o, 
o município não fi gurou 
no Ranking Connected 
Smart Cities 2015, da 
empresa de consultoria 
Urban Systems. Batatais, 
Sertãozinho e Ribeirão 
Preto apareceram bem 
ranqueadas.

Com o objetivo de 
mapear as cidades 
com maior potencial 
de desenvolvimento 
no Brasil, por meio de 
indicadores que retra-
tam inteligência, cone-
xão e sustentabilidade, 
o Ranking Connected 
Smart Cities avaliou mu-
nicípios de todo o Bra-
sil. Onze setores foram 
utilizados como indica-
dores: Mobilidade, Ur-
banismo, Meio Ambien-
te, Energia, Tecnologia 
e Inovação, Educação, 
Saúde, Segurança, Em-
preendedorismo, Eco-
nomia e Governança.

No ranking geral, li-
derado pelo Rio de Ja-
neiro, com 29,99 pon-
tos, aparece na 14ª 
posição, Ribeirão Pre-
to, com pontuação de 
25,05. No Top 50 ainda 
estão São Carlos e Ara-
raquara, em 42º e 48º, 

respectivamente.
Setores
Na avaliação por se-

tores, Ribeirão Preto foi 
considerada a segunda 
melhor cidade no que-
sito Urbanismo, fi cando 
atrás apenas de Maringá 
(PR). Sertãozinho apa-
receu em sexto na ca-
tegoria Energia, quatro 
posições acima de Ca-
tanduva. Já no quesito 
Segurança, o município 
da região que se des-
tacou foi Batatais, que 
ocupou a terceira co-
locação, atrás, apenas, 
de São Caetano do Sul 
e Paulínia. Fecha a lis-
ta de cidades da região 
mais bem colocadas no 
ranking o município de 
São Carlos, sexto colo-
cado na categoria Em-
preendedorismo.      

Acesse o site www.
connectedsmartcities.
com.br e saiba mais.

AIRTON CAMPLESI

re é muito pouco para mim. 
Preciso de você por mais de 
uma vida. 

Você partiu e levou uma 
parte de nós consigo. Sua 
ausência dói todos os dias e 
sua falta é palpável em todos 

os lugares. Esteja onde esti-
ver, meu amor, descanse em 
paz e saiba que todos aqui o 
amamos muito e o amaremos 
sempre, pelo resto de nossas 
vidas.

Maria Natalina

Economia ou falta de manutenção? 
Praças centrais de Jaboticabal estão às escuras

Por Alexandre Rocha
As praças sempre fo-

ram ponto de encontro 
de jovens e famílias. 
Considerada muitas ve-
zes como o principal en-
tretenimento aos fi nais 
de semana. Entretanto, 
com o passar do tempo, 
esta tradição foi se per-
dendo e as praças sen-
do abandonadas devido 
à falta de manutenção e 
incentivos culturais.

Há semanas, a Praça 
Nove de Julho, também 
conhecida como “Praça 
dos Bancos”, foi toma-
da pela escuridão. Cer-
ca de 80% das lâmpadas 
não acendem à noite. 
Os usuários de agências 
bancárias temem pela 
segurança. “Está mui-
to perigoso. Venho só 
quando não tem outro 

jeito mesmo. A gente 
fi ca com medo de ser as-
saltado”, afi rma uma au-
xiliar de escritório que 
não quis se identifi car.

A falta de iluminação 
deixou comerciantes 
da região em dúvida se 
as lâmpadas estavam 
queimadas ou se estão 
sendo desligadas por 
motivo de economia. 
O local também serve 
de rota para estudantes 
universitários que tem 
aula no período notur-
no. “Não passo mais por 
alí (praça), é muito es-
curo. Está mais seguro 
voltar pela rua do que 
cortar a praça”, relata 
o estudante Diogo San-
tos.

Praça Dom Assis
Parte da praça Dom 

Assis também está sem 

iluminação. Segundo 
uma moradora, o pro-
blema vem desde março 
de 2014, quando vân-
dalos quebraram vários 
postes. De lá para cá, 
quase nada foi feito e o 
local passou a ser fre-
quentado por usuários 
de drogas. 

“Estamos um bom 
tempo desse jeito, na 
escuridão. Existem 
postes que estão sem 
os globos, outros sem 
lâmpada e tem lugar 
que está até sem poste. 
Colocaram dois postes 
maiores, mas mesmo 
assim, tem lugar da 
praça que continua es-
curo”, conta a morado-
ra que preferiu não se 
identifi car.

Praças Dr. Joaquim 
Batista e São Benedito

Outras duas praças 
centrais não estão to-
talmente iluminadas. 
A primeira, em frente 
à igreja matriz e a se-
gunda ao lado do Ja-

Cerca de 80% das lâmpadas da Praça 9 de Julho não acendem à noite
boticabal Shopping. 
Ambas estão mais bem 
iluminadas que as duas 
já citadas anteriormen-
te, mas possuem várias 
lâmpadas apagadas.

A assessoria de co-
municação da prefei-
tura não respondeu à 
reportagem do jornal  
A GAZETA  até o fecha-
mento desta edição

Praça 9 de Julho está às escuras há mais de semanas e gera insegurança para munícipes

Praça Dom Assis sofre com falta de iluminação há anos e incomoda moradores


