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 Nos dias 27, 28 e 29 de ja-
neiro, 100 mulheres já agendadas 
passam pelo exame de mamas. O 
atendimento acontece na Estação 
de Eventos Cora Coralina, entre 8h 
e 17h, com intervalo para almoço.

“Fizemos um mutirão de exa-
mes no fi nal do ano passado e 
agora disponibilizamos mais 
100 atendimentos para essa se-
gunda etapa. O câncer de mama 
é o segundo tipo que mais afeta 
as mulheres, depois do câncer 
de pele e o diagnóstico precoce 
ainda é o fator mais importante 
para a cura da doença”, informa 
a secretária de Saúde, Renata 
Assirati.

A doença – Segundo o Insti-
tuto Nacional de Câncer (INCA) 
devem ser registrados mais de 57 
mil novos casos da doença em 
2016. Relativamente raro antes 

Mama Móvel atende pacientes 
agendadas na próxima semana

 

Atendimento acontece na Estação de Eventos Cora Coralina

dos 35 anos, a partir desta idade o 
câncer de mama cresce progres-
sivamente, especialmente após 
os 50 anos.

Além dos exames preventivos 
pedidos pelos médicos, é impor-
tante que todas as mulheres fa-
çam o autoexame da mama. Ele 
deve ser feito uma vez por mês, 
todos os meses, três a cinco dias 
após o aparecimento da mens-

truação ou em uma data fi xa nas 
mulheres que já não têm mens-
truação.

Todas as mulheres após os 20 
anos, com caso de câncer na fa-
mília, ou com mais de 40 anos, 
sem caso de câncer na família, 
devem realizar o autoexame da 
mama para prevenir e diagnos-
ticar precocemente o câncer de 
mama.

Superar adversidades e continuar 

vencendo quaisquer barreiras é o 

limite da organização

Nas fronteiras do bom senso, efi ciência 

é a estrutura de novas e promissoras 

conquistas

Ultrapassar desafi os e valorizar o 

inesquecível são meios de conciliar 

atitudes fraternas junto às terapias 

de grandes dimensões

A Prefeitura de Jaboticabal 
iniciou diversas obras para 
resolver os problemas causa-
dos pelas fortes chuvas que 
caíram nas últimas semanas. 
Para garantir a conclusão das 
obras, a Prefeitura decidiu 
cancelar o carnaval e investir 
o dinheiro nas melhorias ne-
cessárias.

“O prefeito Raul mostra que 

Recursos do Carnaval serão destinados aos 
reparos dos danos decorrentes das fortes chuvas
 Obras já começaram em diversos pontos da cidade

governa Jaboticabal com austeri-
dade. Diante da necessidade emi-
nente de investimentos, o carna-
val foi cancelado e os recursos 
destinados às obras de reconstru-
ção dos locais afetados pelo alto 
volume de chuvas”, declara o se-
cretário de Governo, José Paulo 
Lacativa Filho.

A Prefeitura iniciou nesta 
semana a operação tapa-bu-

raco. Máquinas trabalham em 
melhorias no Córrego Jaboti-
cabal e equipes, nas obras de 
drenagem da avenida José da 
Costa. “Um conjunto de se-
cretarias está empenhado nes-
se momento, sem esquecer o 
atendimento realizado por nos-
sos assistentes sociais às fa-
mílias mais afetadas”, finaliza 
Lacativa. 

Com iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade (FSS) 
de Jaboticabal, o município 
conta com um sistema de con-
trole no qual apresenta núme-
ros positivos relacionados ao 
atendimento à população. O 
sistema é abastecido através de 
doações que garantem muito 
mais qualidade de vida, saúde 
e bem-estar ao munícipe que 
procura pelo FSS, presidido 
pela primeira-dama, Cidinha 
Girio.

O Sistema de Controle de 
Atendimentos do Fundo Social 
de Solidariedade (Cadfssol), 
completou um ano de funcio-
namento. Com ele, é possível 
mostrar a transparência e todo 
o trabalho desenvolvido pelo 
Fundo que é revertido total-
mente ao munícipe. O sistema 
informatizado de controle e 
gestão de atendimentos regis-
tra um  relatório quantitativo 
de todos os atendimentos rea-
lizados na sede do FSS.

 Os registros indicam que 
em 2015, a maior quantida-
de de doações se deu com o 
produto: fraldas geriátricas. 
Durante o ano de 2015, na 
Campanha do Agasalho, hou-
ve uma média de doação de 
cobertores e afi ns, no mês de 
junho, por exemplo, 262. A 
média desse número se repete 
nos meses seguintes.

 De acordo com o asses-
sor do FSS, Jonathan Ra-
mos, o sistema, desenvolvido 
pela própria equipe do FSS 
e implantado em 2015 com a 
elaboração e a utilização do 
Cadfssol, todo o munícipe 
atendido na sede do Fundo é 
registrado e acompanhado ao 
longo do ano, proporcionan-
do um controle detalhado das 
principais doações. O sistema 
foi completamente desenvol-
vido e adaptado pela equipe, e 
o mais importante, sem custo 

Fundo Social de Solidariedade realiza 
levantamento das doações realizadas em  2015

 

Números superam expectativa por meio do Sistema de Controle de Atendimentos, que completou um ano de serviços prestados à população

para o município.
 “O Cadfssol se somou a 

várias ações elaboradas com o 
objetivo de sustentar a atuação 
do FSS Jaboticabal em bases 
sólidas, duradouras e em gru-
pos de ações bem delimitadas, 
como Vida Saudável, Envelhe-
cimento Ativo, Formação Pro-
fi ssional e Geração de Renda. 
Ações Sociais, e ações comu-
nitárias. Acolhimento para res-
gatar projetos para incentivar e 
ações para transformar. É isso 
que nos move e essas foram as 
nossas realizações no ano de 
2015”, destaca Jonathan Ra-
mos.

 Para que seja possível a 
quantidade de doações realiza-
das a quem realmente necessi-
ta, o Fundo Social conta com 
o apoio de entidades assisten-
ciais, empresas, ONGs, popu-
lação em geral, entre outros.

“Nós, do Fundo Social de 
Solidariedade de Jaboticabal 
temos o grande compromis-
so, que é sério e transparente 
em atender de forma honesta 
e íntegra todos os munícipes 
que necessitam de nossa aju-
da. Nosso grande objetivo, por 
meio dos projetos e ações que 
desenvolvemos, é de tansfor-
mar a vida das pessoas para 
melhor, buscando trabalho 
digno e justo, por exemplo. 
Estamos aqui para atender a 
todos e nossas portas sempre 
estarão abertas”, completa a 
primeira-dama e presidente do 
FSS, Cidinha Girio.

Números - em 2015 foram 
distribuídos:

Cesta Básica  - 1680
Kit de alimentos – 204
Lente para óculos – 165
Armação – 165
Fraldas geriátricas (todos os 

tamanhos) – 34.393
Fraldas infantis (todos os ta-

manhos) – 7.444
Itens hospitalares - 17

Leite – 2326
Medicamentos – 138
Roupas - 1409
Na média mensal:
Cestas Básicas – 140
Fraldas Geriátricas (por ta-

manho) – 2866
Fraldas Infantis (por tama-

nho) – 620
Leite – 194
Ações do Fundo Social de 

Solidariedade
Não basta ter ações, o im-

portante mesmo é fazer a dife-
rença e a equipe do FSS sabe o 
que é isso, incentivando cada 
vez mais o munícipe a gerir 
seus próprios conhecimentos 
e na formação profi ssional, e 
o mais importante, na geração 
de renda.

Alguns cursos e ofi cinas 
fazem a diferença para quem 
procura o primeiro emprego 
ou mesmo se restabelecer pro-
fi ssionalmente, como o  Polo 
Regional da Escola da Beleza, 
Padaria Artesanal e Curso de 
Informática.

Com as arrecadações que 
o Fundo recebe, automatica-
mente já realiza a doação dos 
itens de primeira necessida-
de, como cestas básicas, lei-
te, fraldas, entre outros. Uma 
das ações que também mostra 
a preocupação do FSS com a 
população mais carente é a 
Campanha do Agasalho, reali-
zada com total sucesso, todos 
os anos, numa parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade 
de São Paulo.

A Casa de Apoio “Maria 
Magri Oyole”, que recebe pa-
cientes de Jaboticabal para a 
realização no tratamento do 
Hospital do Câncer de Barre-
tos, também recebe total apoio 
do FSS.  Essas e outras ações 
fazem parte do Fundo Social 
de Jaboticabal que respeita 
cada munícipe em todos os 
momentos.

O prefeito Raul Girio convo-
cou uma reunião emergencial 
para avaliar os estragos que as 
chuvas dos últimos dias têm feito 
na cidade e também para adotar 
medidas preventivas. Uma nova 
reunião com os membros da De-
fesa Civil foi realizada na parte 
da tarde e foram indicados os 
pontos críticos na cidade. Corpo 
de Bombeiros e Polícia Militar 
somaram forças às equipes da 
Prefeitura de Jaboticabal, que 
estão fazendo uma análise deta-
lhada dos estragos que as chuvas 
têm feito na zona urbana e área 
rural.

As Secretarias Municipais 
de Obras e Serviços Públicos, 
de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente e de Planeja-
mento estão trabalhando em con-
junto com o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jaboticabal 
(Saaej) para recuperar os pontos 
que sofreram com as chuvas que 
estão castigando o estado de São 
Paulo. 

Em comparação com mui-

Prefeitura de Jaboticabal adota ações preventivas 
para evitar mais problemas provocados pelas chuvas

tas cidades vizinhas, Jabotica-
bal está com um número menor 
de problemas, mas o município 
também está sofrendo: alaga-
mento na captação de água do 
Córrego Rico; erosão  em vários 
pontos da Avenida Carlos Ber-
chieri (Marginal); a Ponte da Fiat 
e duas pontes de estradas rurais 
(JBT 420 e JBT 040) abaladas, 
além de uma edifi cação no Cen-
tro da cidade que teve um desmo-
ronamento de platibanda e uma 
casa  no Santa Rosa que ameaça 
desmoronar. 

O ponto comercial no Centro 
foi interditado, bem como a casa 
no Santa Rosa, cuja família está 
sendo assistida pela Secretaria de 
Assistência Social e pelo Fundo 
Social de Solidariedade. A ave-
nida Ítalo Poli (fi nal da Marginal, 
sentido Rodoviária - Prefeitura) 
que dá acesso aos bairros Bar-
celona, Monterey e São Marcos 
também foi interditada da rua 
Miquelina Volpe Morello até a 
avenida Aristide Bellodi. Quem 
precisar dirigir-se a estes bairros, 

deve fazê-lo pelo Colina Verde.
O Departamento de Trânsi-

to providenciou a interdição dos 
pontos críticos e a Prefeitura de 
Jaboticabal informa que para res-
guardar a segurança dos muníci-
pes, é muito importante que sejam 
respeitadas todas as interdições. 
A população pode contribuir tam-
bém informando riscos à Defesa 
Civil (156), Corpo de Bombeiros 
(193) e Polícia Militar (190).

De acordo com a Estação 
Agroclimatológica da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veteriná-
rias (FCAV)/Unesp Jaboticabal, 
apenas nos 14 primeiros dias 
deste ano já foi registrado um vo-
lume de 350,4 mm de chuva. 

Já conforme a previsão do 
Centro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos (CPTEC) do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), a chuva con-
tinuou constante até a manhã do 
domingo. A previsão estendida  
aponta para uma situação nada 
animadora: um volume maior de 
chuva vem por aí.
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

PEDACINHOS DE LUZ

O propósito de Deus para toda a 
humanidade é que todos recebam a 
vida eterna. Para isso o nosso Deus 
fez uma escolha que é de doer o 
coração, entregando o seu próprio 
fi lho para morrer em nosso lugar. 

O PROPÓSITO DE DEUS
Isso é poderoso vindo de um Pai tão 
Especial e Maravilhoso que é o nos-
so Deus. Não tem como não amar 
este Deus Todo Poderoso, de todo o 
nosso coração. Você deve entregar a 
sua vida nas mãos de Deus e confi ar 
Nele, porque tudo Ele fará de bom 
para você ser feliz e nunca te faltar 
nada. Porque Ele cuida muito bem de 
você. Ele cuidou de todos os israeli-
tas e eles não tiveram falta de nada, 
quando eles estavam caminhando 
no deserto. Eles fi caram quarenta 
anos vivendo no deserto e nunca 
faltou água, nem comida, eles não 
pereceram, porque Deus estava no 
meio deles. E o poder de Deus é tão 
grande que as roupas e sapatos não 
envelheceram; com certeza o Senhor 
Deus enviou um anjo para cuidar de 
cada um deles. Porque o propósito 
de Deus era levá-los para a terra da 
promessa, onde eles viveriam na far-

tura e teriam muita abundância, mas 
os doze homens que Moisés enviou 
para espiar a terra prometida, dez 
deles duvidaram que pudessem con-
quistá-la e fi zeram o coração do povo 
derreter de tristeza, dizendo que nun-
ca eles iriam conseguir entrar na ter-
ra e o povo começou a murmurar e 
reclamar contra Deus e Moisés. So-
mente Josué e Calebe e os de vinte 
anos para baixo puderam entrar, 
porque eles perseveraram e con-
fi aram no propósito de Deus. (Leia 
Números 13 e14). Deus tem um 
propósito na sua vida, ainda que 
você não veja ou sinta e por mais 
que as coisas pareçam impossíveis 
e tudo esteja dando errado, apenas 
confi e naquela palavra que Deus 
tem falado no seu coração. Não 
se deixe levar por pensamentos de 
derrotas ou por palavras negativas. 
Porque o inimigo vai tentar de tudo 

para fazer você desistir da sua ca-
minhada com Deus, principalmen-
te quando a sua vitória estiver mais 
perto de conquistá-la. Não faça 
como alguns, dos fi lhos de Israel, 
que duvidaram da promessa e não 
puderam participar das grandes 
bênçãos da terra prometida. Você 
pode fazer a diferença e ter todas 
as bênçãos de Deus na sua vida, 
somente obedecendo todos os man-
damentos do Senhor teu Deus, que 
te ordena para não se desviar, nem 
para a direita, nem para esquerda. 
E então o Senhor teu Deus fará 
prosperar o teu caminho e Ele te 
dará uma grande vitória! Siga sem-
pre o propósito de Deus e tudo vai 
dar certo. Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a Sex. fa-
cebook catedral_dopovodedeus@
hotmail.com

Lembro-me de quando eu era apenas 
um garotinho sardento e que grande par-
te do tempo, era gasto na espera ansiosa 
pela chegada do dia de Natal.

A espera se justifi cava, pois era so-
mente nessa data que eu e meu irmão 

A VIDA PASSA MUITO RÁPIDO
mais novo recebíamos alguns presentes.

Raramente havia comemoração de 
aniversário em nossa casa. A vida era 
muito dura e as difi culdades estavam 
sempre presentes. Sendo assim, as expec-
tativas quanto a ganhar algum tipo de pre-
sente fi cavam mesmo concentradas para 
o dia de Natal.

Nesse dia, a molecada saía orgulhosa 
pelas ruas exibindo seus presentes. As 
meninas com suas bonecas coloridas e 
panelinhas de fazer comidinha, e os me-
ninos com seus carrinhos de plástico in-
crementados. Os mais sofi sticados eram 
movidos à pilha, coisa a que poucos ti-
nham acesso.

O problema é que a data do Natal 
parecia demorar demais para chegar. 
Entretanto, quando chegava, o coração 
disparava. Sem contar com a curiosidade 
que vazava pelos poros na expectativa de 
descobrirmos o que é que ganharíamos 
naquele ano.

Hoje, no entanto, parece que o tempo 
passa em uma velocidade anormal. É di-
fícil acompanhar as coisas com a rapidez 
com que elas acontecem.

A correria é grande para todos. As 
pessoas estão, em sua maioria, sempre 
muito ocupadas. Talvez por isso, tudo pa-
reça acontecer muito rapidamente.

Já que o mundo atual traz consigo 
essa síndrome obstinada da correria e 
do ativismo, sugiro que tenhamos maior 
cuidado e atenção com aqueles que estão 
mais próximos, tais como: A família, os 
amigos e todos aqueles que fazem parte 
de nossas vidas de forma direta ou indi-
reta.

Depois que alguém é vencido pela 
morte, por mais que possamos amar es-
sas pessoas, nada mais se poderá fazer 
por elas. Sendo assim, procuremos remir 
o tempo, sem jamais negarmos o nosso 
amor e o nosso carinho. Aliás, penso que 
as pessoas a quem amamos e considera-

mos serão sempre insubstituíveis em nos-
sas vidas, não é mesmo?

Veja o que diz a palavra de Deus: “Os 
meus dias são mais velozes do que a lan-
çadeira do tecelão…” (Jó 7:6)

Essas foram as palavras de Jó quando 
ele sofria horrivelmente em sua tribula-
ção. E já naquela época, quando os seus 
dias nem de longe se comparariam aos 
dias atuais, ele já considerava que a sua 
vida passava rapidamente. Então imagine 
você, o que diria Jó se ele vivesse nesse 
nosso tempo?  Hoje, o perigo para nós 
nesses dias de tantas correrias é o perigo 
óbvio das negligências. As pessoas que 
consideramos estarem mais próximas de 
nós, começando pelos de dentro de nos-
sas casas, podem estar mais distantes do 
que podemos imaginar. Fique atento.  In-
felizmente, o tempo continuará passando 
rapidamente para todos… Por isso, uma 
boa sugestão é procurar organizar o tem-
po, de forma que coloquemos as pessoas 
a quem amamos e consideramos, no topo 
da lista das nossas prioridades.

Ricardo Meni

Em vez de fazer bem aos homens, o 
dinheiro pode tornar-se uma maldição

“Não podeis servir a Deus e ao Di-
nheiro” (Lc 16,13). Nessa passagem bí-

Dinheiro: da bênção à maldição
blica, a palavra “Dinheiro” vem em letra 
maiúscula, pois, naquele tempo, ele era 
cultuado como um deus.

Temos de procurar Deus por Deus, 
não por causa de nossos interesses; senão, 
o príncipe deste mundo vai continuar nos 
enganando.

A paz e a alegria são um acréscimo e, 
com isso, também o emprego e o dinhei-
ro. Eis o segredo!

Para amar um Senhor, investir total-
mente n’Ele e servi-Lo de todo o coração 
é preciso rejeitar os outros senhores. Me-
dimos muito as coisas pelo nosso bem-es-
tar no momento. Mas não podemos medir 
tudo pelo conforto do agora, pelas sensa-
ções boas que o dinheiro ou outra coisa 
neste mundo podem nos trazer.

Deus precisa de você! Sim! Ele pre-
cisa de milhares de pessoas cheias do 
Espírito Santo em todos os lugares. Já o 
“deus do dinheiro” quer você consumista 
em todos os lugares.

Seu irmão,

P/ HELDER FRANCISCO SIMUR-
RO 

O espírito vem a este mundo encarnar 
para evoluir. Lutamos contra a ignorân-
cia. A EVOLUÇÃO é a luz que destrói as 
trevas. Quando perdemos a encarnação, 
a lição é repetida na encarnação seguin-
te. Todos os deveres que ao encarnado 
forem atribuídas, devem ser executadas 
com zelo e dedicação. É um dos modos 
de atestar compreensão aos seus deveres  
O entendimento nos leva à evolução. Os 
caminhos de luzes se abrem quando o co-
nhecimento, através de estudos, chegam  
com muito esforço e dedicação. Aprende-
mos que o espírito é eterno, a vida conti-
nua no além tumulo. A reencarnação pode 
ser entendida para aqueles que encontra-
ram realidades, com a descoberta da vida 
em planos de habitação espiritual e mate-
rial, na volta do espírito ao corpo. A vida 
do espírito tem que ser levada para uma 
transformação dentro das provas e expia-
ções, na LEI DO CARMA, causa e efeito. 
A fi nalidade é encontrarmos um caminho 
seguro para vivermos dentro da paz, da 
união e da fraternidade. Tudo pode ser  

SUA ENCARNAÇÃO É VOLTAR
luz, longe das trevas, amor vencendo o 
ódio, humildade eliminando o orgulho, 
caridade em benefi cio do semelhante, 
sem pensarmos somente em nós, dentro 
do egoísmo que precisamos eliminá-lo e 
fazer nascer uma luz no fi m do túnel.                                              

VAMOS DESPERTAR O AMOR
Chama de luzes, desejos de sermos 

felizes, buscando a semente dentro do 
amor, do perdão, para curar as doenças 
do coração e do espírito. A felicidade é 
um poder que nos eleva e nos dá força, 
que nos coloca num mundo de supremo 
entendimento, vibrando luzes e energias 
através de cores, num fortalecimento 
além de nossas forças, do nosso  entendi-
mento. São as leis de DEUS que precisam 
ser dominadas pela nossa inteligência, 
pelo nosso esforço, desejo de crescer es-
piritualmente, visando o bem e a vontade 
de servir para ser servido, de amar para 
ser amado, e é morrendo que nascemos 
para a vida eterna do espírito.           

A VIDA ETERNA DO ESPÍRITO          
A mudança de um plano para outro 

requer de todos nós uma preparação es-
piritual, que facilite o desprendimento 
quando encarnado, no momento do de-
sencarne, na passagem do corpo material 
que se desprende, na continuação do espí-
rito que vai continuar além túmulo.            

VOLTAR AO CORPO É UMA NE-
CESSIDADE DO ESPÍRITO.

A REENCARNAÇÃO é uma lei que 
faz com que o espírito evolua. Voltamos 
ao corpo muitas vezes, de acordo com a 
necessidade. É um estágio preparatório 
para futuras encarnações, a curto e a lon-
go prazo.           

NA VIDA TUDO PASSA. O TEMPO 
É INFINITO

A vontade de ser feliz, de criar te-
souros de amor e pérolas, de humildade 
e forças para perdoar, são atributos do 
espírito.    

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

A TERCEIRA VISÃO – ANO IV DA 
NOVA ERA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

Hoje vamos transcrever uma mensa-
gem do nosso irmão Rei Salomão, que 
canalizamos em 23/05/2000, no NAAP-
Núcleo Ascensional Amor ao Próximo e 
está contida no livro: A CHAVE DA POR-
TA DO CÉU.

Assim começa a informação:
Você não precisa mudar de Religião.
Mesmo porque a estrutura delineada 

desde há muito, difi culta uma desvincu-
lação abrupta, o que será, também, quase 
que desnecessário abarcar-se a tamanho 
sacrifício d’alma, mesmo porque, estando 
pelo Dogma que leva a JESUS e a Nosso 
Pai Celestial, já tens possuído uma grande 
virtude.

O mais importante é tirar um pouco o 
pé decididamente fi ncado na sua forma de 
ver o caminho religioso, e espiar de leve – 
pela porta da Espiritualidade.

Você verá vislumbrar não somente 
uma réstia de luz, mas uma esperança 
maior, pois a estrada que poderá enxergar 
perde-se da sua vista, de tão imensa que 

A RELIGIÃO E O PORTAL ENTRE O CÉU E A TERRA
ela vai se lhe apresentar.

Mesmo porque, o PORTAL, aquele 
tão badalado e decantado intermediário 
entre o CÉU e a TERRA, está em você 
mesmo.

O PORTAL  está aqui, bem em nós. 
Porque basta você em espírito desvenci-
lhar-se de seu corpo físico, e pronto! Já 
está dentro da outra esfera. A ESFERA 
ASTRAL.

E você, voltando ao corpo físico, está 
novamente dentro da Esfera Física.

O PORTAL pois é este. É o ponto 
de esclarecimento que vai você vislum-
brar a partir do momento que descobrir 
como existe a ESFERA VIBRATÓRIA 
onde ondas diferentes de frequência são 
sentidas.

A onda de frequência mais forte, com-
pacta, é a da ESFERA FÍSICA.

A ONDA DE FREQÜÊNCIA MAIS 
LEVE, SOLTA, É A DA ESFERA AS-
TRAL.

Então, ninguém vai achar um deter-
minado local onde possa – pretensamen-
te, existir o dito, o procurado PORTAL.

Porque quanto mais você andar em 
busca desse PORTAL, somente pen-
sando que realmente é uma porta fixa, 
num determinado ponto, jamais irá 
achá-la.

Mesmo porque você está carregando 
essa PORTA. Onde quer que você vá, o 
PORTAL ESTÁ COM VOCÊ. 

Ele sempre esteve junto de você. 
Compete a você, descobri-lo. Descortina-
lo perante seus sentidos, de modo que no 
momento em que se der aquele desabro-
char da FÉ EM DEUS e das coisas por 
ELE criadas, mesmo as que você não vê 
– agora – em corpo físico através de seus 
olhos do corpo material, fará você vis-
lumbrar a MARAVILHA CELESTIAL. 

Compete a você, tão somente a você, 
parar para pensar no tudo mais belo do 
CRIADOR, pois se DEUS é o CRIADOR 

não poderia fi car restrito a um mundo de 
dores...

Seja sensato. Observe em derredor. 
Por mais que queira contestar, você aca-
bará por se ver envolto a algo MAIOR, 
justamente porque, se você se sentisse 
feliz, vivendo aqui na Terra, sem qual-
quer tipo de dor, sem problemas de do-
ença, sem problema algum por falta de 
dinheiro e por tantas inúmeras outras 
frustrações, por aqui, nestes exemplos 
somente, podemos supor que – obvia e 
naturalmente deve haver algo MAIOR, 
alguma situação de melhores condições, 
porque, justamente, sendo DEUS ONI-
POTENTE, não fi caria com sua criação 
restrita a este mundo de dor. Não é mes-
mo?

Pense nisso. Verifi que que sendo 
DEUS o CRIADOR SUPREMO, algo de 
melhor deve ter criado, concorda comi-
go? Por isso convém afrouxar um pouco 
suas convicções. 

Dar “um tempo” nas suas mais so-
lidas impressões de inadiável institui-
ção sectarista. Porque, aqui convém 
salientar, acontece novo fenômeno 
que é particularmente voltado para 
com DEUS.

Analisem comigo. Como sendo 
DEUS tão perfeito, pôde distribuir inú-
meras seitas religiosas na Terra? Mais 
ainda, se isso fosse somente a diferença 
de ordem religiosa, cada qual com suas 
digressões, até seria compreensível, mas  
chegam mesmo a se digladiarem fi sica-
mente, levantando-se guerras entre fac-
ções. 

Então, mais uma vez, onde está a 
PERFEIÇÃO DE DEUS? 

Por isso, somos propensos a lembrar-
lhes que essas facções são fruto da imper-
feição do homem, que ainda na sua ca-
minhada de obtenção de conhecimentos, 
vibra em frequências diferentes, mesmo 
dentro de uma esfera idêntica de vida, e 

ele, pois, o próprio homem, na sua im-
perfeição criou tantas ordens religiosas. 
Muitas, ainda  bem, voltadas para DEUS.

E tantas outras que se voltam para 
Mamon?

Assim sendo, está aí mais UMA PRO-
VA DA PERFEIÇÃO DE DEUS, que – 
convenhamos - não teria a menor condi-
ção de fundar tantas religiões.

E o que falar da UNIÃO?
Ora, como pode HAVER UNIÃO NO 

MEIO DE FACÇÕES?
DEUS sendo o CRIADOR, a PER-

FEIÇÃO ABSOLUTA, também é a 
UNIÃO E A HARMONIA ABSOLU-
TAS.

Então um determinado grupo jamais 
poderá autodeterminar-se como detentor 
da verdade absoluta.

A verdade absoluta está dentro de 
cada um de vocês... que são os próprios 
espíritos habitantes do UNIVERSO 
CRIADO POR DEUS!

PENSEM NISSO. Não pode haver 
união em uma civilização, onde haja 
desagregação. Quando o homem, fi nal-
mente se der conta de que É NA UNIÃO 
DE SENTIMENTOS que jorra a luz do 
AMOR, poderá ver realmente o reverso 
da medalha: a existência incontestável do 
PLANO ASTRAL!

Mas, reconhecendo isso, aqui, na Es-
fera Física, pois que para se conseguir 
este sentimento da VERDADE dentro de 
si, é porque lapidou um grande pedaço de 
cascalho que lhe tampava a visão da FÉ.

A FÉ, pois, é a única ferramenta para 
se conseguir lançar por terra os cascalhos 
envoltos em seu ESPÍRITO DE LUZ.

Encerrando esta parte, por ora, fi quem 
na paz de DEUS.

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

com.br

Como anualmente o faz, a Igre-
ja Católica realiza um “Movimen-
to Fraterno”, visando ações para 
despertar a consciência ativa de 
“fraternidade”. Neste ano, deno-
minado CAMPANHA DA FRA-
TERNIDADE ECUMÊNICA” 
visa ativar os cristões, seguidores 
de CRISTO, para testemunhar 
ao mundo a “FÉ”, geradora de 
“Amor Fraterno”, nas diversas 
instituições cristãs do Brasil: fi éis 
católicos e das diversas comu-
nidades, denominadas “Igrejas 
Evangélicas”; por isso a titulação 
“CAMPANHA DA FRATERNI-
DADE ECUMÊNICA”. Seu ob-
jetivo é chamar a atenção sobre o 
“défi cit” de saneamento básico em 
nossa Pátria e suas consequências 
para a vida humana que revelou a 
necessidade de sérias medidas que 
exigem a participação ativa de to-

FRATERNIDADE ECUMÊNICA
dos que estão unidos pelo mesmo 
“EVANGELHO”, pois a Pátria é 
nossa “Casa Comum”. Essa ini-
ciativa não tem cores de desprezo 
a nenhum “credo religioso”, mas 
tem a fi gura comportamental cris-
tã de todos os discípulos de CRIS-
TO que se fez nosso irmão e veio 
nascer na “periferia urbana”, hoje 
também abandonada. Não havia 
para o MENINO QUE IA NAS-
CER ABRIGO APROPRIADO E 
FOI COLOCADO ENTRE ANI-
MAIS, EM UM ESTÁBULO”. 
Poque essa denominação “ECU-
MÊNICO”? Simplesmente para 
atingir a “Fé Fraterna” de todos 
que se proclamam cristãos. “Ecu-
menismo” NÃO SE IDENTIFI-
CA COM PROSELITISMO, mas 
união social de fé ativa de todos 
empenhados na construção do 
“REINO DE DEUS”, conforme o 
EVANGELHO. Essa denomina-
ção brilha como luz, iluminando 
nossos passos. Deve avivar diálo-
gos fraternos, combater todas as 
formas de injustiças, de racismo, 
de desiquilíbrio social gerador 
de divisões que multiplicam as 
periferias sócioeconômicas. Sua 
meta é lutar pelos direitos hu-
manos, provocar a reparação das 
injustiças sociais adubadoras da 
miséria social em todas suas fi gu-
ras. Enfi m, “ECUMENISMO” é 
ação comunitária para implantar 
o “REINO DE DEUS” em defi -
nitivo.

As ações da Petrobrás chega-
ram a valer nesta semana menos 
que R$ 5. O valor da Petrobrás 
diminui 85% de 10 anos para 
hoje. Como chegamos a esse 
ponto? Uma perda triste de nada 
menos do que R$ 436,6 bilhões 
em seu valor de mercado, que 
passou de R$ 510,3 bilhões para 
R$ 73,7 bilhões. Situação lamen-
tável em um cenário mundial em 
que o preço do petróleo está mui-
to abaixo da média histórica.

É o menor valor pago pelo bar-
ril desde 2003: US$ 30 e poden-
do chegar a US$ 20 ainda neste 
ano, de acordo com analistas de 
instituições fi nanceiras mun-
diais. Essa perspectiva tenebrosa 
fez com que a empresa cortasse 
24,5% do volume de recursos 
para seu plano de investimento, 
passando de US$ 220,6 bilhões 

Um salva-vidas para a Petrobras
para US$ 130,3 bilhões.

É o refl exo de uma maneira de 
enxergar a Petrobrás como um 
caixa-forte, uma fi nanciadora, 
contra sua vontade, de esquemas 
amorais investigados atualmente 
em iniciativas como a operação 
Lava Jato. A Petrobrás nas mãos 
deste governo federal deixou de 
ser uma empresa para se tornar 
um banco com donos muito bem 
defi nidos.

Ela também tem sido nos úl-
timos anos o bote salva-vidas 
do governo federal para com 
artifi cialismo conter escalada 
infl acionária, instituindo uma 
manipulação do preço dos com-
bustíveis. Infelizmente um dos 
símbolos do Brasil, assim como 
a nossa população, não está su-
portando tanto peso. É acelerada 
sua infortunada descida rumo ao 
fundo do mar.

Ela é uma empresa suscetível 
ao mercado internacional, deve-
ria seguir regras internacionais 
de  “compliance” e gestão e isto 
é condição indispensável para se 
fi nanciar e ser competitiva, in-
vestir em inovação e garantir seu 
espaço na compra e venda do pe-
tróleo no mundo.

O negócio da Petrobrás, em 
suma, é extrair, processar e co-
mercializar petróleo. Mas, na 
contramão dessa necessidade de 
competitividade, o governo fe-

deral usa a lógica de que a esta-
tal é instrumento nas estratégias 
governamentais circunstanciais 
como manter a infl ação sob con-
trole.

Isto foi fator determinante 
para o sucateamento do nosso 
programa sucroalcooleiro, o eta-
nol com seu preço atrelado ao 
valor artifi cial da gasolina. Re-
duzindo a capacidade competiti-
va de uma energia limpa e reno-
vável, para a qual o mundo tem 
olhado cada vez mais.

Quando se descobriu o Pré-
Sal foram necessárias mudanças 
legislativas. E o governo fede-
ral mandou quatro projetos de 
lei para a Câmara. Uma dessas 
propostas fez a capitalização da 
Petrobrás em R$ 100 bilhões. Foi 
a maior capitalização da história.

Passou o tempo e hoje em dia 
a Petrobrás está muito endivida-
da, os investimentos caíram, a 
imagem fi cou arranhada. Mas eu 
acredito na Petrobrás, eu apostei 
na Petrobrás. Nós apoiamos a 
capitalização. Eu fui na Câmara 
Federal o presidente da comissão 
de capitalização para a Petrobrás.

Infelizmente os que tanto “de-
nunciavam” uma suposta privati-
zação, estão fazendo pior, estão 
liquidando este estratégico patri-
mônio nacional. Mais terrível do 
que uma eventual privatização, 
o que estão fazendo é liquidar 

com o valor da empresa. Em vez 
de venderem e receberem, estão 
sacrifi cando-a e não estamos re-
cebendo nada.

É criminoso, pois a compa-
nhia tem um enorme potencial, 
precisa ser pensada mais ampla-
mente, como uma empresa de 
energia, não apenas do petróleo, 
mas, como as concorrentes es-
tão fazendo, investir também em 
fontes renováveis.

Poderia liderar a exportação 
do nosso etanol para o mundo. 
O planeta está cada dia mais 
em busca de energias amigas do 
meio ambiente. E o etanol é nos-
sa energia verde.

É necessário instituir rigoro-
samente a meritocracia, ou seja, 
as pessoas que assumam cargos 
por merecimento e capacidade, 
não por conveniências políti-
cas.

Multiplicar suas parcerias de 
forma transparente, com o setor 
privado. A Petrobrás precisa ser 
recuperada. Ela é estratégica para 
o desenvolvimento do País, sua 
principal empresa e grande vetor 
de inovação tecnológica e de in-
vestimentos. É preciso uma ação 
de cidadania, de mobilização da 
sociedade para resgatar um dos 
nossos mais caros símbolos na-
cionais.

Arnaldo Jardim é deputado 
federal licenciado (PPS-SP) e se-
cretário de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo
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Primeiro tempo arrasador faz diferença. 
Corinthians atropela e vai à semi na Copa SP

O Corinthians demonstrou creden-
ciais de quem é um dos grandes favoritos 
ao título da Copa São Paulo de Futebol 
Junior. Com uma atuação irretocável no 
primeiro tempo, o time alvinegro atrope-
lou o Ituano por 6 a 1 na terça-feira e se 
classifi cou para a semifi nal da competi-
ção. A partida aconteceu no estádio Major 
Levy Sobrinho, em Limeira.

Agora entre os quatro melhores do 
torneio, os corintianos terão pela frente 
o Cruzeiro na disputa por uma vaga na 
fi nal.

A tranquila vitória do time alvinegro 
foi construída graças ao primeiro tempo 
avassalador. Quatro dos seis gols foram 
anotados em apenas 45 minutos. O Ituano 
não viu a cor da bola. Maycon, Matheus 
Pereira, Gustavo Tocantins (dois) e Léo 
Jabá (dois) marcaram para a equipe da 
capital. Léo Souza descontou.

O jogo
O duelo entre Corinthians e Ituano foi 

Ituano 2016 - Fábio;  Pacheco, Renato, Naylhor e Léo (Valkenedy); Jonathan Lima (Anderson Zan-
gão), Gilberto, Simião e Guilherme (Darlan); Marcão e Zambi. Técnico: Tarcísio Pugliese

Corinthians é hexacampeão brasileiro

Corinthians é o campeão brasileiro de 
2015! A equipe do Parque São Jorge che-
gou à sua sexta conquista do torneio na 
noite de quinta-feira, no Rio de Janeiro. 
Ajudado pela vitória do São Paulo por 4 a 
2 diante do Atlético-MG, a equipe paulis-
ta pôde comemorar antes mesmo do fi m 
do jogo com o Vasco, que terminou com 
o empate por 1 a 1 em São Januário, no 
Rio de Janeiro.

Vitorioso novamente no estádio onde 
ganhou a alcunha de “campeão dos cam-
peões”, em uma disputa de 1929 com o 
Vasco, o Corinthians soma a conquista de 
2015 àquelas de 1990, 1998, 1999, 2005 
e 2011, a última delas também sob o co-
mando de Tite. Com o resultado, o novo 
campeão passou a somar emblemáticos 
77 pontos na tabela de classifi cação do 
Brasileiro e evitou ser campeão com uma 
derrota. O Atlético-MG, único time que 
ainda poderia impedir a conquista, fi cou 
com 65 após a derrota no Morumbi, e 
não teria condições de ultrapassar o líder, 
independentemente do placar em São Ja-
nuário.

Já o Vasco só soma 34 e é o penúl-
timo colocado. Em sua luta para justifi -
car os gritos de “eu acredito”, o time de 
Jorginho até chegou a entusiasmar, ape-
sar da expulsão de Rodrigo, com um gol 
de Júlio César. Coube a Vagner Love, 
ex-morador da região de São Januário e 
fl amenguista na infância, acabar com as 
esperanças locais.

Em situação delicada, enfrentando o 
futuro campeão, com 40 pontos de dife-
rença na tabela, o Vasco surpreendeu com 

Paulo Nobre mostra como Corinthians poderia preservar Renato 
Augusto, Jadson, Gil… O time hexacampeão brasileiro. Bastaria 
ter personalidade para fi xar multas altas ao Exterior. Uma lição 

para Roberto de Andrade e Andrés Sanchez…

“Eu vejo o meu colega, o Roberto (de 
Andrade)falar. Os chineses chegam, ofe-
recem um salário absurdo ao jogador. E 
depois pagam a multa e levam o atleta. 
Mas é por isso que existe a multa.

“Eu vendo essa onda toda, fui checar 
como estavam as multas. E elas estavam 
‘padrão Palmeiras’. E eu vou dizer uma 
coisa. Se os chineses quiserem vir, fi -
quem à vontade.

“Se pagarem as multas do Palmeiras, 
ruim não vai fi car. Porque a gente vai ter 
tanto poder de fogo que vai conseguir re-
por à altura”.

As palavras de Paulo Nobre repercuti-
ram no Parque São Jorge. Conselheiros se 
irritaram com as baixíssimas multas que 
o clube fi xou para jogadores importantís-
simos. E elas acabaram sendo cúmplices 
do desmanche do time hexacampeão do 
Brasil.

Renato Augusto, melhor jogador do 
Brasil, atleta da Seleção Brasileira, cus-
tou apenas 8 milhões de euros, cerca de 
R$ 35 milhões para o Beijing Guoan. 
Desse total, apenas R$ 17,5 milhões fi -
cam com o clube, a outra metade foi para 
o Bayer Leverkusen. O jogador ganhava 
R$ 400 mil mensais. Passou a ganhar R$ 
2 milhões na sua nova equipe.

Foram tantas críticas sobre o valor 
insignifi cante para um jogador tão im-
portante, que a direção corintiana resol-
veu espalhar que havia uma cláusula no 
contrato do atleta que a obrigava a vendê-
lo. Bastaria chegar uma proposta de 8 
milhões de euros. Só que a desculpa não 
convenceu ninguém.

Os dirigentes corintianos são acusa-
dos de omissão e incompetência. Porque 
Renato Augusto estava valorizado desde 
setembro, quando Dunga o convocou 
para a Seleção. O Corinthians já dispara-
va no Brasileiro. Os chineses o contrata-
ram em dezembro. Foram três meses de 
estagnação. Os dirigentes poderiam ter ao 
menos tentado mudar essa cláusula, au-
mentar a multa. Mas cruzaram os braços 
e depois reclamaram, dizendo não ter o 

uma marcação agressiva e determinação. 
Assim, forçou uma série de erros de passe 
do Corinthians e não correu riscos, ape-
sar de pouco conseguir criar. Na melhor 
delas, aos 15min, Rafael Silva apareceu 
livre do lado esquerdo da área e parou em 
boa intervenção do goleiro Cássio. Em 
outra, o goleiro corintiano saiu mal do 
gol em cobrança de escanteio e permitiu 
que Rodrigo cabeceasse a bola por cima 
da meta.

Para o segundo tempo, os man-
dantes apostaram no ex-corintiano 
Jorge Henrique na vaga de Rafael 
Silva. Mas sofreram um forte baque 
aos 16 minutos, quando Rodrigo er-
gueu demais o pé, acertou o rosto de 
Malcom e acabou expulso. O remédio 
foi trocar Diguinho por Rafael Vaz e 
conformar-se com a pressão que es-
tava por vir. Mas heróico, mesmo 
com um jogador a menos, foi o Vasco 
quem abriu o placar. Aos 26 minutos, 
Julio Cesar tabelou com Nenê pela es-
querda e concluiu na saída de Cássio, 
sob as pernas do goleiro, para sacudir 
a rede. Era o que faltava para o am-
biente se tornar completamente festi-
vo entre os vascaínos.

Entre os torcedores do Corinthians, 
havia timidez para comemorar, mesmo 
com a derrota do Atlético-MG para o São 
Paulo, em função do resultado negativo. 
Tite tentou mudar a história com Bruno 
Henrique e Lucca nos lugares de Ralf e 
Elias. Mas coube a outro atleta comple-
mentar a festa do time hexacampeão. Aos 
36 minutos, Lucca escorou a bola para o 

meio da área após cruzamento de Edíl-
son. Vagner Love, ex-morador de São 
Januário, fl amenguista na infância e reve-
lado pelo Palmeiras, empurrou pelo alto 
para o gol para entrar na história do Sport 
Club Corinthians Paulista, hexacampeão 
brasileiro.

FICHA TÉCNICA 
VASCO 1 X 1 CORINTHIANS
Local: Estádio de São Januário, no 

Rio de Janeiro (RJ) 
Data: 19 de novembro de 2015, quin-

ta-feira 
Horário: 22h (de Brasília) 
Árbitro: Anderson Daronco (RS) 
Assistentes: Alessandro Rocha de 

Matos (BA) e Fabiano da Silva Ramires 
(ES) 

Cartões amarelos: Diguinho (Vasco); 
Jadson, Edílson e Lucca (Corinthians) 

Cartão vermelho: Rodrigo (Vasco)
Gols 
Vasco: Julio César, aos 26 minutos do 

segundo tempo 
Corinthians: Vagner Love, aos 36 mi-

nutos do segundo tempo
VASCO: Martin Silva, Madson, 

Luan, Rodrigo e Julio César; Diguinho 
(Rafael Vaz), Serginho, Andrezinho e 
Nenê; Rafael Silva (Jorge Henrique) e 
Riascos (Eder Luis) 

Técnico: Jorginho
CORINTHIANS: Cássio; Edílson, 

Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf (Bru-
no Henrique), Elias (Lucca), Jadson, Re-
nato Augusto (Rodriguinho) e Malcom; 
Vagner Love 

Técnico: Tite

que fazer.
O mesmo se aplica a Jadson. Sua 

multa era baixíssima. O Tianjian Quan-
jian pagou apenas 5 milhões de euros, R$ 
21,9 milhões. Desse total, o Corinthians 
tinha apenas 30%. Ou seja, fi cou com R$ 
6,3 milhões.

Ralf pagou do próprio bolso a sua 
multa, um milhão de euros, cerca de R$ 
4,3 milhões e foi feliz da vida para o Bei-
jing Guoan, atuar com Renato Augusto.

Já o Monaco pagou uma pechincha 
por Vagner Love, 1,5 milhão deu euros, 
R$ 6,5 milhões. “Você queria que colo-
casse a multa do Vagner Love em 20 mi-
lhões de euros?”, perguntou, agressivo, 
Andrés Sanchez, à Folha.

O deputado federal do PT e ex-presi-
dente do Corinthians segue mandando no 
clube desde 2005. Ele teve a participação 
na fi xação de todas as multas rescisórias 
dos jogadores corintianos.

Como a de Gil. Ele já acertou com o 
Shandong Luneng, time de Mano Mene-
zes. Seus salários devem saltar de R$ 300 
mil para R$ 1,5 milhão. Um zagueiro que 
termina o ano com titular da Seleção Bra-
sileira vale apenas 10 milhões de euros, 
cerca de R$ 43,6 milhões. Ao Corinthians 
cabe 90% desse total.

Elias já mudou de ideia três vezes. Ele 
acertou com Hebei China Fortune. Iria 
ganhar R$ 2 milhões mensais. Mas de-
pois recuou, com medo de perder a vaga 
na Seleção Brasileira. Conversou com 
Renato Augusto. E decidiu voltar atrás. 
Mas aí os chineses é que perderam o in-
teresse. Agora nos Estados Unidos, Elias 
está surpreso com o acerto de Gil. E se 
mostra à disposição de uma proposta. Sua 
multa rescisória é de 10 milhões de euros. 
A metade pertence ao Sporting.

Cássio havia acertado sua ida para o 
Besiktas da Turquia. O goleiro é um caso 
raríssimo. Ele pediu para o Corinthians 
não estipular multa rescisória ao Exterior, 
quando renovou. O clube turco oferecer 3 
milhões de euros, cerca de R$ 13 milhões. 
Desse total, o Corinthians tinha direito a 
metade. A outra é do goleiro e do seu em-
presário, Carlos Leite. O clube considerou 
a proposta baixa para um goleiro campeão 
mundial, da Libertadores e da Seleção 
Brasileira. Queria pelo menos o dobro. Os 
turcos desistiram. Por enquanto...

Para o mercado nacional, a conta é: 
multiplica-se o salário do jogador por 
13,3 (doze salários, mais 13º e um ter-
ço das férias). E depois por 100. Vale o 
exemplo. Renato Augusto. Ele ganhava 
no Corinthians, R$ 400 mil. Essa quantia 
multiplicada por 13,3 chegaria a R$ 5,3 
milhões. Vezes 100 bateria em incríveis 
R$ 530 milhões.

Para o Exterior, tudo muda. Não há 

cálculo. O clube estabelece o que quiser.
Este foi o ponto que Paulo Nobre des-

tacou. No Palmeiras as multas são altíssi-
mas para os jogadores principais. Gabriel 
Jesus vale como exemplo. A revelação 
vale nada menos do que 40 milhões de 
euros, R$ 174 milhões. A de Dudu é de 
35 milhões de euros, cerca de R$ 152 
milhões.

“Vejo muita gente falando para au-
mentar a multa, mas não é simples assim. 
Quando você faz um contrato, há dois 
lados. Eu não escrevo aquilo que quero, 
é algo que você acorda com o advogado 
do atleta e em muitos casos faz um meio 
termo. Quando você não faz investimento 
nenhum, o jogador não gosta que coloque 
multa. Você acaba concordando porque 
não está fazendo nenhum investimento, 
faz parte do jogo”, tenta se justifi car, Ro-
berto de Andrade.

Na caso do Palmeiras também havia 
advogados, empresários, agentes e o pró-
prio jogador. Dirigente tem de ser fi rme. 
Saber segurar seus atletas. Principalmen-
te os mais valorizados.

Houve descaso, incompetência do 
lado corintiano.

O time era excelente. E estava muito 
bem entrosado.

Agora o clube paga pelo desleixo. 
Tenta buscar correndo peças de reposi-
ção. Só que o que recebeu é bem abaixo 
do preço que o mercado exige para gran-
des jogadores. Daí a aposta em Marlone, 
Guilherme, André. Sonha com Marqui-
nhos Gabriel. E atletas do mercado sul-
americano.

A única peça que a diretoria reza que 
vá embora é Pato. Que o Chelsea confi r-
me uma proposta de 10 milhões de libras, 
R$ 58 milhões. Deste dinheiro, o Corin-
thians tem 60%, cerca de R$ 34,8 mi-
lhões. O clube pagou 15 milhões de euros 
pelos 60% de Pato em 2013. Ou cerca de 
R$ 65 milhões. Ou seja, mau negócio não 
é novidade no Parque São Jorge.

A declaração de Paulo Nobre, na Fox 
Sports, acirrou os ânimos no Parque São 
Jorge.

Há muita revolta com a postura passi-
va de Andrés e Roberto de Andrade.

Há inconformismo dos conselheiros.
Ninguém aceita a falta de visão.
E falta de personalidade ao acertar os 

contratos.
Fazer o óbvio.
Fixar multas altas para o Exterior.
O desmanche não foi lucrativo.
Os homens que mandam no Corin-

thians falharam.
Quem perderá muito dinheiro é o clube.
E Tite terá de montar nova equipe.
Faltando 29 dias para a estreia na Li-

bertadores...

muito movimentado desde o início. Logo 
aos oito minutos, Léo Príncipe fez boa jo-
gada pelo lado direito, superou a marca-
ção para chegar à linha de fundo e cruzou 
na medida para Tocantins, que testou com 
fi rmeza e balançou a rede do Ituano.

Pouco depois foi a vez de Léo Jabá 
receber lançamento preciso pelo lado di-
reito, invadir a área e cruzar rasteiro para 
Gabriel Vasconcelos, que foi puxado e 
derrubado na área adversária: pênalti para 
o Corinthians. O meio-campista Maycon 
foi para a cobrança e colocou rasteiro no 
canto direito, deslocando o goleiro.

Mas o Ituano não se abalou com os 
gols alvinegros e conseguiu descontar 
logo em seguida. Após boa troca de pas-
ses no campo de ataque, Gabriel Braga 
limpou a marcação dentro da área adver-
sária e rolou para Léo Souza completar.

Depois de pelo menos mais duas boas 
chances para cada lado, o Corinthians 
voltou a marcar. Aos 37 minutos, Léo 

Jabá arrancou pelo meio e mostrou vi-
são de jogo para deixar Matheus Pereira 
na cara do gol. O camisa 10 colocou de 
bico no canto direito, sem chances para 
o goleiro, para aumentar a vantagem co-
rintiana.

Ainda cabia mais no primeiro tempo. 
Destaque corintiano na partida, Léo Jabá 
se desgrudou da marcação, recebeu livre 
de Gabriel Vasconcelos e bateu cruzado 
com categoria para transformar o resulta-
do em goleada.

O Alvinegro diminuiu o ritmo na se-
gunda etapa e conseguiu evitar que o Itu-
ano descontasse. Então, aos 33 minutos, 
Guilherme Romão invadiu a área pelo 
lado esquerdo e foi derrubado. Gustavo 
Tocantis bateu o pênalti com força no alto 
para fazer seu segundo no jogo.

Pouco depois, Léo Jabá também vol-
tou a balançar a rede ao completar cru-
zamento de Claudinho e fechou a conta 
em Limeira.

Time de Mano paga a multa de Gil, e 
Corinthians deve receber R$ 40 mi
Shandong Luneng, da China, seduz o zagueiro de 28 anos, e Tite vai perder mais

um titular. Com 90% dos direitos econômicos do jogador, clube deve receber bolada

O poder fi nanceiro do futebol chi-
nês, mais uma vez, fala mais alto que 
a disputa da Taça Libertadores. Com 
uma proposta sedutora do Shandong 
Luneng, Gil deve ser mais um a dei-
xar o Corinthians rumo ao Oriente. 
Aos 28 anos, o zagueiro deve voltar a 
trabalhar com Mano Menezes, que foi 
seu técnico no Timão em 2014.

Segundo o Corinthians, os chine-
ses pagarão a multa rescisória de 10 
milhões de euros (R$ 43,9 milhões). 
O Timão tem direito a 90%, ou 9 mi-
lhões de euros (R$ 39,5 milhões). O 
Valenciennes, antigo clube do zaguei-
ro, aos outros 10%.

Para Gil, os chineses ofereceram 

um salário de R$ 1,5 milhão.
Titular do Corinthians desde 2013, 

ele acumulou 184 jogos, sete gols e 
três títulos: Paulistão e Recopa Sul-
Americana no ano de sua chegada, 
e o Brasileirão da última temporada. 
Convocado por Dunga para as últimas 
partidas da seleção brasileira, chegou 
a ser titular contra o Peru.

Antes de Gil, Jadson foi negociado 
com o Tiajin Quanjian, equipe de Van-
derlei Luxemburgo na China. Renato 
Augusto e Ralf partiram para o Bei-
jing Guoan. Os outros jogadores que 
deixaram o clube foram Vagner Love, 
vendido ao Monaco, da França, e Edu 
Dracena, hoje no Palmeiras.

Ambiciosa China sonha alto, e tirar 
jogadores do Brasil é só um dos desejos
Primeiro, Jadson foi para o Tianjin 

Quanjian. Depois, Ralf e Renato Augusto 
fecharam com o Beijing Guoan, e Elias 
ainda pode sair em breve. Os corintianos 
estão assustados com o desmanche do 
campeão brasileiro e a debandada para a 
China. Lá já estão ídolos de outros clu-
bes: Diego Tardelli e Robinho são dois 
exemplos. Fato é que a China chegou ao 
futebol brasileiro de forma avassaladora 
e está roubando os craques tupiniquins.

Os clubes chineses oferecem cifras 
milionárias, com salários que chegam a 
R$ 2 milhões, que seduzem os jogadores 
e deixam os clubes de mãos atadas. ‘Pro-
posta irrecusável’ se tornou a expressão 
da moda.

“Primeiro que, todos nós do clube, 
fomos surpreendidos com essas saídas 
porque (...) o futebol chinês trabalha di-
ferente de qualquer outro clube. O fute-
bol chinês se acerta com o atleta, seduz 
com valores expressivos e o clube toma 
ciência disso meia hora antes de falar que 
vai embora. Não existe defesa. Podemos 
perder cinco, seis, sete, todos que forem 
requisitados nessa situação”, lamentou 
o presidente do Corinthians, Roberto de 
Andrade.

O estrago está feito. E a China, que 
tem tanta tradição no tênis de mesa, no 
badminton e que ama basquete, agora se 
apaixonou pelo futebol. Mas de onde vem 
esse interesse e, mais ainda, de onde vem 
tanto dinheiro?

O presidente da China, Xí Jìnpíng, 
tem papel fundamental nisso. Ele é louco 
por futebol e quer de todas as formas de-
senvolver a modalidade no país, inclusive 
por motivos políticos. A China é hoje a 
segunda maior economia do mundo com 
um PIB que ultrapassou US$ 4 trilhões. 
Mas uma potência dessa grandeza não 
se afi rma apenas pelo dinheiro e também 
precisa expandir o seu poder de outras 
formas.

“A China já é a maior potência econô-
mica. E agora quer a promoção do país, 
a divulgação, a penetração em outros 
lugares. É importante divulgar o país, 
ser mais bem quisto, conhecido, mostrar 
a sua cultura para os outros, e uma das 
formas de se conseguir isso é através do 

futebol. Olha como os países conseguem 
angariar em simpatia e penetração com o 
futebol”, revela o presidente da Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-China, 
Charles Tang.

Além disso, existem fatores so-
ciais e econômicos que alimentam o 
interesse pela modalidade. O futebol 
se tornou um enorme negócio no mun-
do e que gera altas receitas para todas 
as partes com ações que vão do ma-
rketing à venda de jogadores. A China 
também está de olho nisso. Com sua 
população com mais de 1 bilhão de 
pessoas, gente não falta para consu-
mir o produto e lotar estádios. Já pen-
sou se a moda pega?

O empresário brasileiro Flávio Pires, 
que trabalha com o mercado chinês há 
12 anos e foi o responsável por trazer Zi-
zão ao Corinthians, conta que eles já têm 
essa visão para negociar e cita o caso de 
Kieza. O atacante pertence ao Shanghai 
Shenxin, que já recebeu propostas do São 
Paulo e do Bahia pela compra dos direi-
tos do atleta, mas está fazendo linha dura 
para negociá-lo.

“Podemos ver o caso do Japão. O 
Japão começou a implementar o futebol 
há pouco tempo e hoje já vende jogador 
para a Europa. E os chineses têm muita 
visão, são muito rápidos, até mais que os 
japoneses na minha opinião. Eles sabem 
negociar. Veja o caso do Kieza. O time 
chinês só tem interesse em vender por um 
valor alto, não quer dar de graça”, disse.

De onde vem o dinheiro
Os times na China são de proprie-

dade de grandes empresas privadas. O 
Guangzhou Evergrande, por exemplo, 
atual campeão asiático e comandado por 
Felipão, tem como sócia majoritária a 
Evergrande Real Estate Group, uma das 
maiores construtoras do país, e o Alibaba, 

um gigante da área de comércio eletrôni-
co. Dentre os times da Série A, a maior 
parte pertence a construtoras, empresas 
do setor elétrico e estatais.

Essas empresas ganharam ‘rios de di-
nheiro’ no período recente de crescimen-
to da China. Com o boom econômico do 
país, o setor de infra-estrutura precisou 
acompanhar. Assim, prédios, estradas e 
metrôs começaram a se proliferar.

“Todo processo de desenvolvimento 
vem acompanhado por investimentos em 
infra-estrutura. Quando você está fazen-
do uma estratégia de desenvolvimento, 
precisa construir ferrovias, rodovias, 
portos, energia, fazer uma logística para 
reduzir os custos de produção e facilitar 
o escoamento do que é produzido tanto 
para o mercado doméstico quando para 
o mercado internacional. O investimen-
to em infra-estrutura benefi cia empresas 
operando no país”, conta o economista e 
professor dos MBAs da Fundação Getú-
lio Vargas, André Nassif.

Infl uenciadas pela paixão do presi-
dente pelo futebol, essas gigantes come-
çaram a investir pesado em seus times e, 
dessa forma, não vêm medindo esforços 
para oferecer propostas tentadoras aos 
brasileiros.

“O presidente da China é fanático por 
futebol, isso fez com que grandes em-
presas, patrocinadores e donos do times 
tivessem interesse em inovar o futebol 
chinês. Quem não quer ser o primeiro 
empresário de futebol para agradá-lo? 
Todos os clubes chineses pertencem a 
grandes empresas, o primeiro que con-
seguir mostrar que tem um bom time de 
futebol vai ter o reconhecimento e a gra-
tidão do presidente chinês. Em um país 
em que o mandato de presidente dura dez 
anos, isso faz bastante diferença”, conta 
Charles Tang.

O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala, a 
inteligência não dá palpites.

Nunca tente comprar o amor, a vítima pode ser você. O amor não se compra, se conquista.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Den-

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

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais to-
dos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis 
o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A 
Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero humildemen-
te agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confi rmar mais uma vez a 

intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação 

material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os 

meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém. 

Obrigado (a) por Vossa infi nita misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

TAINAN 
AGOSTINI

Com 1,89m 
de altura, 83 
kg, distribu-
ídos numa 
beleza única, 
Ta i n a n ( 1 7 ) , 
riscou a passa-
rela do concur-
so realizado 
pela agência 
PHP Models, 
m o s t r a n d o 
toda sua bele-
za, forma física 
e carisma, e foi 
eleito Mister 
J a b o t i c a b a l 
2015. São vá-
rias qualidades 
somadas para 
chegar à vitó-
ria, não é só 
beleza.

O rapaz é 
estudante e 
pretende se-
guir a carreira 
de Engenharia 
Mecatrônica. 
Para manter a 
forma, além de 
malhar, joga 
futebol e prati-
ca Muay Thay. 
No concurso, 
Tainan rece-
beu como prê-
mio um Cru-
zeiro pela costa 
brasileira.

P a r a b é n s 
Tainan!!! Foto:Jean Teixeira

Narração: Bala de Prata
Autora: Leandra Ferreira Fu-

mincelli
 
Coração de pedra, quase todo 

mundo tem,
Cheio de rancor e depressão.
Ó meu coração, vou fazer uma 

apresentação,
Ficarei bravo igual leão.
Vou te prender em um garra-

fão,
Vou te deixar no chão, sozinho 

nesse mundão.
Com grande emoção que rou-

bou o meu coração.
Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

RANDAL DIAS, que a renovação do dia 31, possa lhe trazer inu-
meráveis alegrias, felicidades, paz e harmonia. FELIZ ANIVER-
SÁRIO!

Parabéns pelo aniversário, do dia 19 de ARMANDO SAGULA 
NETO. Uma pessoa especial, iluminada e um excelente carisma. 
Desejamos tudo de bom, realizações e muitas FELICIDADES!

KAÊ CRISTIANO comemorou no dia 21 mais um aniversário! 
Te desejamos muita alegria, felicidades e prosperidade, hoje e sem-
pre. Parabéns!

Ivan Brandelli, dia 29 será seu dia. Feliz Aniversário! Deseja-
mos tudo de melhor que a vida possa lhe oferecer! Que as conquis-
tas e vitórias sejam rotina em sua vida. Sucesso!

Aniversariou no último dia 06 de janeiro, o Presidente do SIN-
COMÉRCIO, EDSON GAGLIANONE. Comemorou ao lado dos 
familiares e amigos. Parabéns e Felicidades!

Cumpr imenta-
mos o Dr. Mário 
Fernando Berlin-
gieri, advogado, pre-
sidente do “Sistema 
Prever” e da SECIV,  
pelo seu aniversário 
no próximo dia 25. 
Para o Dr. Marinho, 
um abraço de toda 
equipe do Mega Sis-
tema de Comunica-
ção GAZETA, com 
votos de felicidades e  
sucesso em sua vida 
particular e profi s-
sional. Parabéns e 
Muitas Felicidades!

Parabéns à aniversariante MARIA GALATTI, que completou no 
dia 21 de janeiro, mais um ano de vida, ao lado do esposo Marcel, 
dos fi lhos Brenda e Vinícius. Todos os amigos desejam muitas felici-
dades, e que continue sendo essa pessoa maravilhosa. Felicidades!

BALA DE PRATA... tua existência é feita de conquistas e reali-
zações. O que dá razão especial com inúmeros signifi cados em mais 
um aniversário a transcorrer no próximo no dia 29

CADIGE ALI DE MENDONÇA... neste dia 23, sinta o prazer da  
vida como dádivas dos céus, alegrias infi ndas e votos infi nitos de 
muitas felicidades nesta comemoração natalícia!

GUSTAVO C. BERLINGIERI, aproveite a data deste dia 23, 
pontilhada de bons e felizes acontecimentos, compartilhando com 
amigos e familiares as agradáveis surpresas, inumeráveis e promis-
sores acontecimentos. Parabéns!
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A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa que a lista 
com os alunos contempla-
dos pelo Passe Escolar está 
fixada no Paço Municipal. 
Os beneficiários devem 
procurar o escritório da 
Viação Piracema a partir 
de quinta-feira, 21 de ja-
neiro.

Atenção para a lista de do-
cumentos que deve sem entre-
gue:

Passe Escolar: lista de alunos 
contemplados está disponível 

Lista está fi xada no Paço Municipal

• Documento do aluno
• Comprovante de residên-

cia
• Carteirinha da Viação Pi-

racema (quem já foi benefi ci-
ário)

O aluno deve estar presen-
te para registrar a impressão 
digital. Para mais informa-
ções, o telefone da Secre-
taria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer é (16) 3209-
2469.

Conselho do Idoso conta com novo 
número no Disk Denúncia

O Fundo Social de Solida-
riedade de Jaboticabal (FSS), 
por meio do Conselho Muni-
cipal do Idoso, comunica a 
mudança do Disk Denúncia. 
Para  informar sobre quais-
quer ocorrências, o muníci-
pe pode ligar para o telefone 
(16) 997417183, além do nú-
mero (16) 3202-8994, direto 
no FSS.

O Conselho Municipal 
atua de forma efetiva na 
fiscalização de denúncias e 
garante o bem-estar dos ido-
sos. A diretoria está sempre 
empenhada em fazer o me-
lhor, com um trabalho de 
qualidade e transparência, e 

ainda, defendendo os direi-
tos de cada idoso.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
ADEMIR QUIRIS MONTEIRO

(Prenotação 148.363 de 20/11/2015)

  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 Ademir Quiris Monteiro, RG 
nº 64115502-SSP/PR, CPF nº 938.189.049/87, brasileiro, divor-
ciado, industriário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua 
João Faccini, número 130, Jardim das Rosas, que nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econô-
mica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 844440352061, garantido pela alienação fi duciá-
ria, registrada sob nº 08 na matrícula nº 23.565, que grava o imó-
vel situado na Rua João Faccini, número 130, Jardim das Rosas, 
vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas ven-
cidas números 20, 21, 22 e 23, apurado pela credora até o dia 
10/11/2015, no valor total de R$2.343,19 (dois mil, trezentos e 
quarenta e três reais e dezenove centavos), 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 intimação.

  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, telefo-
ne (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$161,03 (cento e 
sessenta e um reais e três centavos), referente as custas com a 
notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, 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. Ja-
boticabal, 22 de janeiro de 2016. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, 
Ofi cial, mandei digitar e subscrevi.

O OFICIAL:
             

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
ARSENIO PALUAN JÚNIOR

(Prenotação 148.461 de 26/11/2015)

 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 Ma-
jor Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

 FAZ SABER a Arsenio Paluan Júnior, portador da Car-
teira de Identidade da polícilia militar de São Paulo nº 314146, 
CPF nº 122.381.218/97, brasileiro, separado judicialmente, ser-
vidor público estadual, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Rua Aldo Senen, número 135, Jardim das Rosas, que nos termos 
do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Eco-
nômica Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 855550074539, garantido pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 09 na matrícula nº 23.542, que grava o imóvel 
situado na Rua Aldo Senen, número 135, Jardim das Rosas, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas 
números 65, 66 e 67, apurado pela credora até o dia 24/11/2015, 
no valor total de R$1.978,17 (mil, novecentos e setenta e oito reais 
e dezessete centavos), 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 des-
ta intimação.

 Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Car-
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, lo-
calizado 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$161,03 (cento e sessenta e um 
reais e três centavos), referente as custas com a notifi cação extra-
judicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a 
partir desta data.

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

 Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 22 de 
janeiro de 2016. Eu, Álvaro Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei 
digitar e subscrevi.

 O OFICIAL:
             

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

O Fundo Social de Soli-
dariedade fica localizado na 

Avenida General Glicério, 
341, Centro.
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alunos 
contemplados está disponível 

• Comprovante de residên-

• Carteirinha da Viação Pi-
benefi ci-

O aluno deve estar presen-
te para registrar a impressão 
digital. Para mais informa-
ções, o telefone da Secre-
taria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer é (16) 3209-

O Instituto Nacional de Desenvol-
vimento Educacional e Capacitação – 
INDEC, responsável pela realização do 
Concurso Público, conforme Edital nº. 
001/2015, torna público a convocação 
dos candidatos inscritos para as provas 
objetivas a serem realizadas nesta cida-
de de Jaboticabal da seguinte forma:

PERÍODO DA MANHÃ
Data: 24 de janeiro de 2016 (domin-

go)
Abertura dos portões: 08h00min 

(oito horas)
Fechamento dos portões: 09h00min 

(nove horas)
Local: FACULDADE “SÃO LUIS”
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 

nº 649 – Centro
AGENTE ADMINISTRATIVO I  

TODOS OS CANDIDATOS
ATENDENTE ADMINISTRATI-

VO TODOS OS CANDIDATOS
AJUDANTE DE OBRAS E SER-

VIÇOS PÚBLICOS TODOS OS CAN-
DIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS - HORTELÃO  TO-
DOS OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS - JARDINEIRO  TO-
DOS OS CANDIDATOS

MOTORISTA DE VEÍCULOS LE-
VES TODOS OS CANDIDATOS

VIGIA  TODOS OS CANDIDATOS
PERÍODO DA MANHÃ
Data: 24 de janeiro de 2016 (domin-

go)
Abertura dos portões: 08h00min 

(oito horas)
Fechamento dos portões: 09h00min 

(nove horas)
Local: E.E “DR. JOAQUIM BA-

TISTA”
Endereço: Rua Professor Carlos 

Nobre Rosa, nº 100
Bairro Jardim Bela Vista
EDUCADOR INFANTIL  (de 

ADEVANIA MAXIMO FONSECA até 
THAIS DE ALMEIDA GOMES)

PERÍODO DA MANHÃ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015

Data: 24 de janeiro de 2016 (domin-
go)

Abertura dos portões: 08h00min 
(oito horas)

Fechamento dos portões: 09h00min 
(nove horas)

Local: EMEB “CORONEL VAZ”
Endereço: Avenida General Osorio, 

nº 215 – Centro
EDUCADOR INFANTIL (DE 

THAIS REGINA CARNEVALLI ATÉ 
ZURLEIDE RODRIGUES PINHEI-
RO)

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇ 
OS PÚBLICOS - PEDREIRO TODOS 
OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS -CARPINTEIRO 
TODOS OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS - ENCANADOR 
TODOS OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS

PÚBLICOS -ELETRICISTA TO-
DOS OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS - PINTOR TODOS 
OS CANDIDATOS

ARTÍFICE DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PÚBLICOS -SERRALHEIRO 
TODOS OS CANDIDATOS

MECÂNICO TODOS OS CANDI-
DATOS

TÉC MUN-NÍVEL SUP A-FISCA-
LIZAÇAO OBRAS E POSTURA TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉC. MUN. DE NÍVEL SUP. A 
PROCURADORIA JURÍDICA TO-
DOS OS CANDIDATOS

PERÍODO DA TARDE
Data: 24 de janeiro de 2016 (domin-

go)
Abertura dos portões: 12h00min 

(doze horas)
Fechamento dos portões: 13h00min 

(treze horas)
Local: FACULDADE “SÃO LUIS”
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 

nº 649 – Centro

AGENTE ADMINISTRATIVO 
TODOS OS CANDIDATOS

MOTORISTA DE VEÍCULOS PE-
SADOS TODOS OS CANDIDATOS

SECRETÁRIO DE ESCOLA TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL MÉDIO – ANÁLISES CLÍNI-
CAS TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL MÉDIO – ENFERMAGEM TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL MÉDIO – RADIOLOGIA TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL MÉDIO - TOPOGRAFIA TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL MÉDIO – TODOS OS CANDI-
DATOS

SUPORTE DE INFORMÁTICA 
NA ÁREA DE MANUTENÇÃO TÉC-
NICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPE-
RIOR A – AUDITOR DE CONTROLE 
INTERNO TODOS OS CANDIDA-
TOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – BIBLIOTECO-
NOMIA TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – CONTABILI-
DADE TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – ENFERMAGEM 
TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – ENGENHARIA 
CIVIL TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – FARMÁCIA TO-
DOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – FISCAL AM-
BIENTAL TODOS OS CANDIDATOS

TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍ-
VEL SUPERIOR A – SERVIÇO SO-
CIAL TODOS OS CANDIDATOS

1. Não haverá, sob qualquer pretex-
to ou motivo, segunda chamada para 

a realização das provas, sendo que os 
candidatos deverão comparecer com, 
no mínimo, 30 (trinta) minutos de an-
tecedência do horário marcado para o 
início das provas, após o que os portões 
serão fechados, não sendo permitida a 
entrada de candidatos retardatários.

2. Os candidatos deverão compare-
cer ao local da prova com no mínimo 
trinta (30) minutos de antecedência, 
munidos dos documentos originais 
(Cédula Ofi cial de Identidade ou Car-
teira expedida por Órgão ou Conselho 
de Classe ou de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou de Certifi cado de

Reservista, ou Carteira Nacional de 
Habilitação modelo com foto), caneta 
de tinta azul ou preta, lápis preto e bor-
racha; Somente será admitido na sala 
de provas, o candidato que estiver mu-
nido de Protocolo de inscrição e Cédula 
Ofi cial de Identidade ou de Carteira ex-
pedida por Órgãos ou

Conselhos Profi ssionais que tenham 
força de documento de identifi cação 
com foto ou de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou de Certifi cado de 
Reservista. Como o documento não fi -
cará retido será exigido a apresentação 
do ORIGINAL, não sendo aceitas có-
pias, ainda  que autenticadas.

a) Os documentos deverão estar em 
perfeitas condições, de modo a per-
mitir, com clareza, a identifi cação do 
candidato;

b) Não serão aceitos, por serem 
documentos destinados a outros fi ns; 
Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento ou Casamen-
to, Título Eleitoral, Carteira Nacional 
de Habilitação (emitida anteriormente 
à Lei n° 9.503/97 ou fora de sua vali-
dade), Carteira de Estudante, Crachás, 
Identidade Funcional de natureza públi-
ca ou privada.

Para que chegue ao conhecimento 
de todos e, no futuro, não se alegue ig-
norância, é expedido o presente Edital.

Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal, em 20 de janeiro de 2016.

A Prefeitura de Jaboticabal 
informa que não vai prorrogar o 
prazo para pagamento do Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), uma vez que os carnês 
foram entregues aos Correios 
em tempo hábil para que todos 
os munícipes os recebessem. A 
primeira parcela venceu no dia 
15 de janeiro, última sexta-feira. 
Foram entregues 33 mil carnês 
em todo o município. 

A Secretaria Municipal da 
Fazenda havia informado que 

Nota – Carnê de IPTU 2016
quem não recebesse o carnê ou 
em caso de lotes que não têm ca-
dastrados endereços de entrega, 
deveria procurar o Sistema Prá-
tico, entre 9h e 15h, ou o site da 
Prefeitura pelo endereço www.
jaboticabal.sp.gov.br, pelo link 
Serviços – opção: Pagamento de 
Débitos. 

O pagamento de cota úni-
ca também venceu no dia 15 de 
janeiro e quem optou pelo pa-
gamento à vista obteve 10% de  
desconto.

No primeiro semestre des-
te ano, a instituição ofertará 
nove cursos técnicos, com 210 
vagas para bolsistas. Interessa-
dos devem ter renda familiar 
per capita de até dois salários 
mínimos federais (R$ 1.760). A 
documentação para matrícula 
deve ser apresentada na pró-
pria unidade, mas as inscrições 
ocorrem exclusivamente no 
Portal Senac: www.sp.senac.br/
jaboticabal.

As oportunidades são 
para: Técnico em RH; Técni-
co em Enfermagem; Técnico 
em Administração; Técnico 
em Logística; Técnico em 
Informática para Internet; 
Técnico em Meio Ambiente; 
Técnico em Nutrição e Die-
tética; Técnico em Seguran-
ça do Trabalho; e Técnico 
em Informática.

“Temos o compromisso de 
promover a educação e quali-

Senac Jaboticabal oferece 210 vagas 
gratuitas para formação técnica

fi car pessoas, por isso, também 
temos a responsabilidade social 
com a população. A capacitação 
técnica é uma ótima oportuni-
dade de desenvolvimento para 
o mercado, pois alia teoria e 
prática requeridas pelo mun-
do corporativo”, afi rma Darlan 
Rocha, gerente do Senac Jabo-
ticabal.

Para mais informações sobre 
cursos, bolsas e pré-requisitos 
acesse o portal ou entre em con-
tato com a unidade pelo telefone 
(16) 3209-2800.

Serviço
Oferta Cursos Técnicos 2016 

– Inscrições abertas
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 

831 – Centro
Informações: (16) 3209-2800 

e www.sp.senac.br/jaboticabal
Visita virtual à unidade: ht-

tps://goo.gl/maps/iDYTc5M-
BKLU2

Para você, o que é ter qualidade de 
vida profi ssional e pessoal? Na rotina 
de trabalho, podemos destacar conceitos 
como fazer a diferença, saber trabalhar 

Qualidade de vida, você tem?

Aline Schneiders Martins, 
docente da área de gestão e ne-
gócios do Senac Jaboticabal.

em equipe, ser respeitado, ter paixão pelo 
que faz e boa remuneração. Já nos quesi-
tos pessoais, destacam-se relacionamen-
tos compensadores (família, comunidade, 
amigos), felicidade/prazer, equilíbrio 
entre casa e trabalho, suprimento das ne-
cessidades básicas e materiais com tran-
quilidade. Enfi m, essas são ideias gerais, 
porém precisamos ter em mente que a 
defi nição é particular.

De qualquer maneira, ter os pés no 
chão é uma postura fundamental, afi nal, é 
ilusório acreditar no completo equilíbrio 
entre vida profi ssional e pessoal. Entre-
tanto, com bom planejamento, você sabe-
rá visualizar as oportunidades que poderá 
agarrar e aquelas que fi carão para outro 
momento. Essa consciência é importante 
para não agir apenas frente às emergên-
cias, mas, sim, manter uma rotina saudá-
vel.

Quando analisamos a qualidade de 
vida no trabalho, temos vários fatores in-
ternos e externos que podem ser infl uen-

ciadores. Por exemplo, o profi ssional 
satisfeito tende a ser mais comprometido 
e dedicado; porém, quando insatisfeito, 
tende a faltar, se atrasar, ter baixo envol-
vimento, e esse desprazer pode ocasionar 
ainda uma série de doenças, como proble-
mas de coração, pressão, úlceras e estres-
se (burnout)[1] – considerado o mal do 
século. Tudo isso infl uencia diretamente 
na qualidade de vida da pessoa.  

O autoconhecimento é fundamental 
para identifi car se você está inserido 
nesse cenário de insatisfações, para en-
tão descobrir quais situações dependem 
de mudanças próprias, a fi m de melho-
rar a convivência e o relacionamento no 
ambiente de trabalho. O seu corpo fala, 
preste atenção: reações como afl ição, 
cansaço e difi culdades de adaptação 
podem ser sintomas de confl itos e situ-
ações mal resolvidas, até mesmo pro-
venientes de sua rotina fora do mundo 
corporativo.  

Organizar-se com as atribuições fa-

miliares cotidianas, como distribuir as 
tarefas de casa, pode ser uma dessas mu-
danças. Redescobrir atividades que lhe 
tragam prazer – seja yoga, corrida, jogar 
vôlei, ir à academia, ir à praça com ami-
gos, dançar – também é alternativa para 
aliviar a tensão acumulada na correria do 
dia a dia e garantir mais disposição para 
lidar com as situações negativas. 

Portanto, para que neste ano você 
conquiste melhor qualidade de vida, pes-
soal e profi ssional, busque momentos que 
despertem alegria. Quando estamos bem, 
naturalmente estendemos esse sentimen-
to a todos ao nosso redor. Mudanças sim-
ples podem proporcionar elevação da au-
toestima, motivação e boa produtividade, 
instigando excelentes resultados.  

Construa redes de apoio nos afazeres 
com a família, identifi que uma válvula 
de escape em atividades que aliviam o 
estresse e cuide da sua saúde. Somente 
assim você conseguirá lidar com o ines-
perado, já que até uma carreira planejada 
pode ter surpresas no caminho. Seja a 
diferença em seu meio, faça a diferença 
em sua vida.

BARBEIRO MASCULINO
PEDRINHO

PESSOAS ACAMADAS OU APOSENTADAS
LOCAL OU RESIDÊNCIA

Rua dos trabalhadores, 323 - Nova
telefones: 

(16) 9.9630-3181 ou (16) 3202-7540

Fiscalização de som 
atende em novo telefone
A Secretaria de Planejamento informa que o telefone do setor de 

fi scalização de som e perturbação do sossego mudou. 
Quem precisar dos serviços deve ligar para:

(16) 99713 – 4026
O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias na semana.
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