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Na manhã do dia 28, o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal Dr. Edu Fenerich e 
demais vereadores estiveram na 
Prefeitura para a devolução de 
R$ 500.799,61 (quinhentos mil  
setecentos e noventa e nove reais 
e sessenta e um centavos).

Esse valor representa a devo-
lução de recursos do orçamento 
da Câmara Municipal, que foram 
economizados ao longo de 2015.

As entidades benefi ciadas 
com o repasse foram:

• Abrigo São Lázaro - R$ 
30.000,00

• Asilo São Vicente de Paulo - 
R$ 50.000,00

• APA - Associação Protetora 
dos Animais - R$ 50.000,00

• Canil Municipal    - R$ 
50.000,00
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• Casa de Estudos Espírita 
Chico Xavier - R$ 30.000,00

• DDM - Delegacia da Mulher 
- R$ 30.000,00

• Hospital e Maternidade San-
ta Isabel - R$ 188.799,61

• Hospital São Marcos - R$ 
72.000,00

Além desse repasse, a Câma-
ra Municipal já efetuou a devo-
lução de R$ R$ 1.121.199,41 
para entidades, nos dias 03 e 30 
de dezembro de 2015. Tais re-
cursos foram destinados para o 
SAAEJ (R$ 316.199,41); Hos-
pital e Maternidade Santa Isa-
bel (R$ 200.000,00); Instituto 
Médico Legal (R$ 100.000,00); 
Recanto Menina (R$ 50.000,00); 
SECIV (R$ 50.000,00); UNEN-
LAR (R$ 50.000,00); CEVER 
(R$ 50.000,00); APAE (R$ 

50.000,00); Casa do Menor 
Aprendiz (R$ 50.000,00); Es-
cola Estadual “Aurélio Arrobas 
Martins” (ESTADÃO)- material 
para construção de uma travessia 
elevada (R$ 5.000,00); aquisição 
de uma bomba d’água na região 
do bairro Morada Nova (R$ 50 
mil); Unidade de Atendimento ao 
Defi ciente Visual Olhos da Alma 
(R$ 50 mil); ABCDown (R$ 50 
mil); e para a Creche Maria do 
Carmo Abreu Sodré (R$ 50 mil).

O valor total é de R$ 
1.621.999,02 (um milhão, seis-
centos e vinte e um mil, nove-
centos e noventa e nove reais e 
dois centavos) da verba econo-
mizada pela Câmara Municipal 
e devolvida à Prefeitura, que 
encaminhará às referidas enti-
dades.

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio da Sala de Situação da 
Dengue, aderiu ao 1º Mutirão 

1º Mutirão Regional EPTV contra 
a Dengue será neste sábado

 Após a conclusão do pra-
zo da notifi cação, a Prefeitura 
de Jaboticabal iniciou o roça-
mento de terrenos particulares. 
Nesta primeira etapa, Morada 
Nova, Morada do Campo e Re-

Prefeitura inicia roçamento de terrenos particulares
 Lotes do Residencial dos Ipês, Morada Nova e Morada do Campo estão sendo limpos e roçados

sidencial dos Ipês estão sendo 
benefi ciados.

O prefeito Raul Girio pede 
para que os proprietários de 
terrenos baldios colaborem 
com a campanha. “Mesmo 

com o término do prazo, os 
proprietários cujos lotes ainda 
não foram limpos pela Prefei-
tura podem fazer a limpeza por 
conta própria e assim evitar 
a cobrança de multa. Vamos 

Regional EPTV contra a Dengue, 
que será realizado neste dia 30, 
sábado, das 8h às 12h, no bairro 

Sorocabano. As cidades da re-
gião também estarão neste mes-
mo dia realizando o mutirão nas 
residências.

O objetivo é eliminar o foco 
do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor de doenças como 
a dengue, zica  vírus e chikun-
gunya.  A Sala de Situação da 
Dengue, que conta com as Secre-
tarias de Saúde, de Obras e Ser-
viços Públicos, de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambien-
te e de Negócios Jurídicos, está 
empenhada para a realização do 
mutirão e conta com a participa-
ção dos moradores do bairro So-
rocabano para que  auxiliem na 
retirada de materiais que possam 
servir de foco para o mosquito, 
como pneus, copos velhos, tam-
pas, vasos, entre outros.

 Além das Secretarias da Pre-
feitura, a Sala de Situação da 
Dengue possui parcerias com 
os clubes de serviço, entre eles, 
Lions, e também com associa-
ções como a ACIAJA, empresas 
e voluntários.

deixar nossa cidade limpa sem 
lixo e mato alto”, ressaltou o 
prefeito.

 “Encontramos terrenos 
com mato muito alto. Os 
tratores roçam e, em contra-
partida, os proprietários são 
multados e ainda pagam pela 
roçada. Tudo está sendo do-
cumentado para garantir a li-
sura do processo”, declara o 
secretário de Planejamento, 
André Nozaki.

 A Prefeitura também pro-
move a limpeza de praças e 
áreas públicas. “A frente de 
Trabalho está pelas ruas garan-

tindo a limpeza de praças, can-
teiros e áreas verdes”, ressalta 

o secretário de Obras Vergílio 
Greggio.

Seja referência usando a 

transparência em quaisquer 

atitudes e circunstâncias

Use a criatividade para expandir 

a compreensão, a resignação e 

a caridade

Responsabilidade, agradabilidade e 

carisma devem estar sempre à frente 

de todos os anseios
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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

Quem é que não gosta e não espera 
por uma boa noticia? Com certeza, todos. 

BOA NOTÍCIA 
Mas com o rei Ezequias não foi bem as-
sim, ele havia adoecido de uma doença 
mortal que humanamente falando não 
existia nenhuma cura, ele estava total-
mente à beira da morte. Então ele recebeu 
a visita do profeta Isaías que veio lhe tra-
zer uma mensagem da parte do Senhor, o 
rei fi cou tão feliz que pediu que o profeta 
fosse depressa vê-lo. Quando o profeta 
entrou no quarto, o rei não sabia o que fa-
zer para lhe agradar, mas o profeta olhou 
para ele bem fi rme e lhe disse: assim diz o 
Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque 
morrerás e não viverás e o profeta foi em-
bora. O rei fi cou sem fala e só pensando, 
mas como? Isso não pode ser verdade. 
Então, virou Ezequias o rosto para a pare-
de e orou ao Senhor. E disse: Ah! Senhor 
lembra-te, peço-te, de que andei diante de 
ti em verdade e com coração perfeito e 
fi z o que era reto aos seus olhos. E cho-
rou Ezequias muitíssimo. O rei pensava 

que estava agradando a Deus, mas na 
verdade ele não estava porque dentro do 
seu coração havia algo de errado que só 
Deus sabia e como Deus já havia lhe dada 
muitas oportunidades de arrependimento 
ele não se arrependia, então veio o jul-
gamento da parte do Senhor, que era 
a morte do rei. Mas o rei não perdeu 
tempo e alí mesmo no leito da morte 
começou a orar e a dizer tudo o que 
estava em seu coração, não esconden-
do nada. Quando ele não tinha mais 
nenhuma palavra para dizer, ele come-
çou a chorar amargamente porque ele 
mesmo descobriu que não tinha sido 
fiel ao Senhor como ele pensava. O rei 
se arrependeu e reconheceu que esta-
va fora da vontade de Deus. Quando o 
Senhor viu que realmente o rei estava 
totalmente arrependido, disse para o 
profeta que estava no meio do pátio do 
palácio, volta e diz a Ezequias: Eu vi 
as suas lagrimas de arrependimento e 
vou lhe acrescentar mais quinze anos 

de vida e vou lhe dar paz e muita pros-
peridade. (Leia Isaías 38:1) O profeta 
foi e disse ao rei tudo o que o Senhor 
falou e tudo o que Ele iria fazer na vida 
do rei e no seu reino. O rei se alegrou 
com esta boa notícia e glorificou muito 
a Deus. Você não precisa esperar che-
gar uma mal notícia para tomar uma 
posição e colocar a sua casa em ordem, 
ou seja, o seu coração, faça isso agora 
mesmo, tire tudo o que não presta do 
seu coração, por exemplo: A mágoa, o 
ressentimento, o ódio, o orgulho e etc. 
E deixe somente o amor de Deus reinar 
na sua vida e na sua família, e você vai 
ver como tudo vai dar certo. Você vai 
ter muita prosperidade, saúde, felici-
dade, alegria e boas noticias sempre. 
Esta é a minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Palavra). Di-
áriamente na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com

A oração em línguas tem como 
sinônimo a língua dos anjos

Batizados no Espírito Santo, rece-
bemos também a graça de orar numa 

O que os anjos fazem quando oramos em línguas? 

língua nova. Para nós, isso é uma ne-
cessidade.

Estamos travando uma batalha 
espiritual, e a arma que Deus nos dá 
contra os espíritos malignos é justa-
mente a oração em línguas. O pró-
prio Espírito Santo ora em nós. Mais 
ainda: Ele ora e canta na língua dos 
anjos.

Os anjos oram e cantam conosco, 
reforçam nossa oração, combatem 
em nosso favor. Eles têm uma visão 
do mundo espiritual que nós não te-
mos. Precisamos orar e cantar nessa 
língua para que eles [os anjos] ve-
nham e se ponham a combater a seu 
lado.

Acredite: a vitória sobre essas 
situações vem com a batalha que os 
anjos travam conosco.

Seu irmão,

O espírito vem a este mundo en-
carnar para evoluir. Lutamos contra 
a ignorância.  A EVOLUÇÃO é a 
luz que destrói as trevas. Quando 
perdemos a encarnação, a lição é re-
petida na encarnação seguinte.Todos 
os deveres  que ao encarnado forem 
atribuídas,  devem ser executadas 
com zelo e dedicação. É um dos mo-
dos de atestar compreensão aos seus 
deveres. O entendimento nos leva 
à evolução. Os caminhos de luzes 
se abrem quando o conhecimento, 
através de estudos, chegam onde, 
com muito esforço e dedicação, 
aprendemos que o espírito é eterno,  
a vida continua no além túmulo, a re-
encarnação pode ser entendida para 
aqueles que encontraram realidades 
com a descoberta da vida em planos 
de habitação espiritual e material, 
na volta do espírito ao corpo. A vida 
do espírito tem que ser levada para 
uma transformação dentro das pro-
vas e expiações, na LEI DO CAR-
MA, causa e efeito. A fi nalidade é 
encontrarmos um caminho seguro 
para vivermos dentro da paz e da 
união e da fraternidade.  Tudo pode 
ser  luz longe das trevas,amor ven-
cendo o ódio,humildade eliminando 
o orgulho, caridade em benefi cio do 

SUA ENCARNAÇÃO É VOLTAR
semelhante, sem pensarmos somen-
te 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 ser-

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

A VIDA ETERNA DO ESPÍRI-
TO          

A mudança de um plano para 
outro requer de todos nós uma pre-
paração espiritual que facilite o des-
prendimento quando encarnado, no 
momento do desencarne, na passa-
gem do corpo material que se des-
prende, na continuação do espírito 
que vai continuar além túmulo            

VOLTAR AO CORPO É UMA 
NECESSIDADE 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 es-
tágio preparatório para futuras encar-
nações, a curto e a longo prazo.           

NA VIDA TUDO PASSA. O 
TEMPO É INFINITO.

A vontade de ser feliz, de criar 
tesouros de amor e pérolas, de hu-
mildade e forças para perdoar, são 
atributos do espírito.   

Julio Cezar Durigan
A Unesp fez em 40 anos (1976 

– 2016) o que algumas universida-
des do mundo ainda não fi zeram em 
400 anos. É hoje exemplo de uni-
versidade descentralizada e multi-
câmpus. Passou, de uma universi-
dade quase desconhecida para uma 
universidade lembrada e respeitada 
no Brasil e no exterior. 

Criada em 1976, a partir de 15 
institutos isolados de ensino supe-
rior que existiam em várias regiões 
do Estado de São Paulo, a Unesp é 

Unesp, 40 anos
hoje uma das maiores e mais im-
portantes universidades brasileiras, 
com destacada atuação no ensino, 
na pesquisa e na extensão de servi-
ços à comunidade. 

A Unesp abriga, atualmente, mais 
de 50 mil alunos, sendo 37 mil na 
graduação e 13 mil na pós-gradua-
ção. Tem cerca de 10 mil em cursos 
a distância e 2 mil que aprendem 
mandarim no seu Instituto Confúcio, 
premiado duas vezes como o melhor 
do mundo. É ainda a segunda maior 
universidade pública em número de 
cursos de graduação (134) e de pós-
graduação (141 programas).

A Unesp é responsável aproxi-
madamente por 22% da produção 
científi ca do Estado de São Paulo e 
8% da produção do Brasil. Isso tem 
contribuído para o posicionamen-
to da Unesp em diversos rankings, 
sendo, por exemplo, a primeira no 
país entre as universidades com 
idade de até 40 anos. Consideran-
do o Academic Ranking of World 
Universities (ARWU), a instituição 

ocupa a posição 301ª a 400ª entre 
as Universidades Internacionais e 
no Brasil está entre a 2ª/5ª posição. 
Entre as Top 50 abaixo dos 50 anos, 
do Ranking QS, está entre as posi-
ções 71-80 do mundo, sendo a ter-
ceira da América do Sul e a segunda 
do Brasil.

Comparando-se apenas as Uni-
versidades dos países de economias 
emergentes (BRICS), a Unesp é a 
27ª colocada, sendo a terceira da 
América do Sul e a segunda no 
Brasil. No ranking da Nature Glo-
bal Index, que analisou as áreas de 
física, química, ciências biológicas, 
ciências da terra e meio ambien-
te, a Unesp fi cou como a segunda 
universidade brasileira e quarta da 
América do Sul, fi cando entre as 
500 do mundo. 

Os serviços ligados aos trabalhos 
acadêmico e administrativo desen-
volvidos nas 24 unidades universi-
tárias e na Reitoria da Unesp contri-
buem para manter 11 mil empregos 
diretos e injeta na economia desses 

municípios perto de 2,3 bilhões de 
reais, valor somado dos gastos com 
pessoal, encargos, equipamentos e 
investimentos. Se for adicionado o 
montante de R$ 665 milhões, gasto 
total dos alunos que estudam nestas 
24 cidades e 34 faculdades, chega-
se a quase R$ 3 bilhões.

Nos últimos anos têm crescido, 
de forma signifi cativa, os projetos 
desenvolvidos pela Unesp em par-
ceria com as prefeituras municipais. 
Merecem destaque os que têm gran-
de repercussão pelo seu impacto so-
cial, relacionados ao meio ambien-
te, ao manejo dos resíduos sólidos 
e orgânicos, as ações dirigidas à 
proteção dos mananciais. Há ainda 
os cursinhos gratuitos preparatórios 
para os vestibulares e os serviços 
prestados por várias unidades dire-
tamente ligados à área de saúde.

Em síntese, a melhor avaliação 
e a maior prova do seu sucesso é o 
grande interesse de todos os muni-
cípios do Estado em ter um Câmpus 
da Unesp, promovendo ações so-
ciais, culturais, intelectuais, políti-
cas e econômicas.

Julio Cezar Durigan é reitor da 
Unesp  

A razão do amor impossível pode es-
tar no inconsciente do apaixonado.

Muitas pessoas que sofrem por um 
amor inviável costumam culpar o destino 
ou fi car sem entender a razão de isso ter 
acontecido com elas. Provavelmente, o 
motivo está oculto dentro de cada um que 
se vê nessa situação. Esta paixão pode ter 
origem em um talento ainda não desco-
berto, em traumas e complexos. A moti-
vação inconsciente pode ser revelada em 

AMOR IMPOSSÍVEL E SUAS RAZÕES...
uma boa seção de análise.

‘Quem nunca se apaixonou por al-
guém que não deveria? Alguém compro-
metido ou muito mais jovem, ou mais 
velho, ou mesmo alguém que não o quer, 
ou com problemas mentais, de religião 
diferente ou com escolha sexual diversa? 
Estes são os amores impossíveis e que, 
por isso mesmo, parecem ser muito mais 
fortes. A pessoa costuma culpar o destino, 
o outro ou algo de sua vida passada. 

O tão falado ‘amor impossível’ pode 
até nem ser amor, mas uma teimosa ob-
sessão, uma espécie de competição na 
qual se deseja conseguir conquistar o 
mais difícil. As emoções podem se con-
fundir e parecer que se trata de um grande 
amor; mas na maioria das vezes não é.

O que leva uma pessoa aparentemente 
saudável a se envolver, sofrer e se aca-
bar por alguém que não quer ou não pode 
fi car com ela? Vou exemplifi car: M. se 
apaixona por seu professor, casado, 30 
anos mais velho. No início, o amor é pla-
tônico, mas depois, por insistência dela, 
acabam tendo um caso. Ele deixa claro 
que não a ama e nunca vai se separar. Ela 
diz: “Não tem importância, vou amá-lo 
para sempre, sei que ele me ama, mas não 

admite”. É um caso claro de quem procu-
ra o impossível, que investe em sofrimen-
to e em amargura. 

Outro exemplo, agora de um homem: 
B. se apaixona por uma mulher assumi-
damente lésbica e que nada quer com 
ele. Ele diz: “Vou mostrar a ela que está 
enganada e que comigo vai descobrir 
que pode amar um homem de verdade’. 
Assim, tanto M. quanto B. - e pessoas em 
situações semelhantes - vivem se quei-
xando e contando aos seus amigos sobre 
seu sofrimento. E estão sempre pergun-
tando ‘por que isso ocorre comigo?’. A 
explicação é que nestes casos existe uma 
projeção de conteúdos inconscientes da 
própria pessoa, uma necessidade de to-
mar contato ou de viver aspectos seus 
ainda desconhecidos. Exemplifi cando: 
no caso de M., que se apaixona pelo 
professor de desenho, um artista, talvez 
signifi que que ela tenha um potencial 
para artes e ainda não realizou o seu 
talento. Apaixonar-se por alguém que 
o tem, pode ser como viver esse talen-
to por intermédio do outro. Ou seja, M. 
se apaixonou pelo seu próprio potencial. 
Quando concretizá-lo a paixão perderá a 
força e ela vai passar a viver sua arte. 

No caso B., ele pode ainda não ter ‘saído 
do armário’ e quer provar a sua mascu-
linidade com alguém impossível. Desse 
modo, não é ele que não consegue, mas 
é ela que não quer.

Geralmente são pessoas egoístas, que 
não tomam contato com a realidade e vi-
vem dominadas por impulsos e desejos. 
Só interessa o que ele quer, o outro deve 
satisfazer o seu desejo.

Atrás desses amores impossíveis es-
tão os complexos e traumas. Como disse 
Carl Gustav Jung (1875 - 1961), grande 
psiquiatra e psicanalista suíço: “Deve-
mos tornar conscientes nossos conteúdos 
inconscientes, porque enquanto forem 
inconscientes vão nos dominar e vamos 
crer que é o nosso destino”. Se um con-
teúdo é inconsciente, quer dizer que é 
desconhecido para nós e, por isso, nos 
domina.

Uma boa solução seria fazer uma tera-
pia; uma análise bem-feita vai nos ajudar 
a termos contato com o nosso inconscien-
te e, dessa maneira, descobrirmos quais 
complexos e traumas nos levam a ter 
comportamentos que não conseguimos 
explicar.

“O primeiro passo é conhecer nossos 
sentimentos, tomar contato com eles e 
não deixar que eles nos dominem”

Anunciamos junto com a Sociedade 
Rural Brasileira (SRB) e uma série de 
outras entidades, a primeira edição da 
“Semana da Carne”, que será realizada 
entre 13 e 19 de junho deste ano em São 
Paulo. Teremos uma série de eventos 
voltados para os integrantes do segmen-
to, mas também para o consumidor. O 
nosso objetivo é destacar a importância 
econômica, cultural, nutricional e social 
da pecuária.

Queremos enaltecer a grande par-
ticipação que teve, e tem, a pecuária na 

O País da carne
construção da sociedade paulista. Muitas 
vezes lembrado pelo seu famoso café, o 
Estado de São Paulo é também pecuaris-
ta, e dos melhores.

Desde as modas de viola interioranas 
que tanto embalam o cotidiano dos nos-
sos peões ao churrasquinho de fi m de se-
mana com amigos na cidade, a pecuária 
compreende em si muito mais do que a 
produção de proteína animal. É uma mar-
ca da nossa cultura, é a vida de muitos 
homens e mulheres do campo.

É um dos vários traços que formam o 
rosto da população paulista. É a dona de 
imagens-ícone como os peões e a boiada 
pela estrada levantando poeira do chão.

É um setor que economicamente se 
desdobra em abate de cabeças de gado, 
comercialização de insumos, descoberta 
de novas tecnologias para aumento de 
produtividade e manufatura de subprodu-
tos como o couro. Promove ainda a gera-
ção de empregos principalmente no cam-
po, garante o sustento de famílias inteiras.

Famílias que tradicionalmente colo-
cam em seu prato o brasileiríssimo bife 
com arroz e feijão. Um produto fi nal de 
uma cadeia produtiva formada por pro-
fi ssionais sérios, entidades de represen-
tação comprometidas e consumidores 
exigentes - como pode ser observado nas 
donas-de-casa nos balcões dos açougues 

querendo o melhor para servir à mesa de 
sua família.

Um consumo de proteína animal que 
deve crescer cada vez mais, com o mun-
do contando com o Brasil para produzir 
alimento. Somente na Ásia, o aumento 
no consumo de carne bovina será de 58% 
nos próximos oito anos. O planeta tem 
fome, e nós temos uma carne com quali-
dade e saudabilidade para vender a ele e 
continuar mostrando que entendemos da 
lida com o gado.

Aves, peixes, suínos e bovinos, cujos 
produtores contam com nós da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento paulista 
para se tornarem produtos mundialmen-
te competitivos. Somos um dos maiores 
exportadores de proteína animal do mun-
do e, vamos continuar a ser com nosso 
gradual aumento de produtividade, ser o 
líder.

Um crescimento alicerçado forte-
mente na inovação tecnológica: como o 
conceito de Boi 7.7.7. Desenvolvido pela 
nossa Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios (Apta), aumenta em até 
30% o lucro do pecuarista ao produzir 
um boi com 21 arrobas em até dois anos.

A Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo também 
contribui ao desenvolver pesquisas sobre 
gramíneas forrageiras para nutrição ani-

mal (IAC/IZ), ao desenvolver estudos, 
produtos e cuidados para a sanidade ani-
mal (CDA/IB), ao ajudar a normatizar e 
defi nir procedimentos no processamento 
da carne (ITAL), ao disseminar genéti-
ca aos pequenos produtores (IZ/CATI) 
e ajudando a aperfeiçoar e disseminar o 
conceito de Integração Lavoura / Pecuá-
ria (IZ/CATI).

A importância econômica cresce 
com os dados da balança comercial, 
tanto brasileira quanto paulista. O setor 
de carnes é o segundo colocado na lis-
ta de principais grupos nas exportações 
em ambas. No nosso Estado em 2015, 
as carnes representaram um volume de 
exportações de US$ 2,03 bilhões, onde 
a carne bovina respondeu por 78,4% do 
total.

Na balança comercial brasileira, con-
tribuiu com US$ 14,72 bilhões dos US$ 
191,13 bilhões de 2015, atrás apenas da 
soja. Uma participação que crescerá ain-
da mais com a reabertura e abertura de 
mercados mundiais.

Produzimos com excelência, ofere-
cemos produtos de qualidade e temos 
um grande mercador consumidor à nos-
sa espera. Precisamos continuar nosso 
trabalho sempre com seriedade, desde 
o campo pisado pelo gado até chegar às 
mãos da dona de casa na cidade.

Arnaldo Jardim é deputado federal 
licenciado (PPS-SP) e secretario de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo

Vivemos um momento de de-
safi o para todos que podem estar 
preocupados por uma luta em prol 
da “fraternidade”: parlamentos, 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016
universidades, instituições (eco-
nômicas, políticas, religiosas) 
todas são convidadas ao desafi o 
levantando através dessa “CAM-
PANHA FRATERNA” (2016).

Chegou a hora de “evangeli-
zar” a política, cujo fi m é o “Bem 
Comum”; a cultura cujo objetivo 
é promover a Dignidade Huma-
na; a “economia” para que seja 
“partilhada”; as Instituições Re-
ligiosas para que não se escravi-
zem a fi ns lucrativos de dízimos 
e similares. Não se trata esse ape-
lo de um gesto teatral de “cutu-
car o leão do egoísmo” com vara 
curta. Caso contrário, estaríamos 
espalhando palavras demagógi-

cas. Esta campanha é um sincero 
convite para abertura do coração 
em todos os níveis!

O desafi o é difícil, pois as por-
tas estão travadas, tantas vezes, 
por um egoísmo irredutível e de-
sumano!

Entre suas metas, destacam-se 
o “Saneamento Básico” e o “di-
reito à moradia digna” para todo 
e qualquer ser humano. As estru-
turas e serviços de saneamento 
são componentes importantes das 
habitações. Edifi cações, quais-
quer que sejam, devem cumprir 
as regras de saneamento básico 
e proteção ambiental. Entretan-
to, vivemos gritantes diferenças 

sociais na estruturas de centro, 
bairros e periferia.

Questiona-se: todas as mora-
dias dispõem de água canalizada 
para uso doméstico? Conta-se 
com coletas permanentes de resí-
duos sólidos? Os dejetos são des-
cartados de modo adequado para 
todos? Talvez a resposta se resu-
me em amargo não, comprovado 
pela insalubridade ambiental e 
descuido dos mananciais.

A “CAMPANHA DA FRA-
TERNIDADE ECUMÊNICA” 
quer ativar essa consciência “po-
lítica e social” para a “qualidade 
de vida digna para todos”, sem 
excessão!
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

PEDACINHOS DE LUZ

Romário 50 anos: para além do tetra, 
relembre cinco momentos da vida do baixinho

Gênio da grande área, baixinho, mar-
rento, polêmico... Adjetivos positivos e 
negativos não faltam quando estamos 
falando de Romário de Souza Fárias, ou 
simplesmente Romário. Na sexta-feira 
(29), o herói do tetracampeonato mundial 
de 1994 se tornou um cinquentão. Para 
homenageá-lo, o Portal EBC selecionou 
cinco momentos da vida do ex-jogador e 
atual senador. Detalhe: a Copa de 1994 
está fora da lista por ser unânimidade.

1 – Olimpíadas de 1988
Poucos sabem, mas Romário já foi 

medalhista olímpico. Nas Olimpíadas 
de Seul, em 1988, ele integrou a seleção 
brasileira e foi colega de jogadores que 
futuramente ganhariam a Copa de 1994, 
como Taffarel, Dunga, Jorginho, Ma-
zinho e Bebeto. O Baixinho começou a 
competição com tudo: marcou cinco gols 
nos dois primeiros jogos (4 a 0 na Nigéria 
e 3 a 0 na Austrália) e o Brasil seguia fi r-
me na competição.

Nas semifi nais, contra a Alemanha, 
o jogador salvou o Brasil da derrota fal-
tando dez minutos para o jogo acabar, a 
vitória veio com 3 a 2 nos pênaltis. Na 
fi nal, o Brasil era favorito contra a União 
Soviética. Aos 29 minutos do 1º tempo, 
Romário abriu o placar. Porém, os sovi-
éticos viraram e o Brasil não conquistou 
o tão sonhado (até hoje) ouro. Romário 
terminou como artilheiro do torneio e ga-
rantiu uma transferência para a Europa.

2 – Herói das Eliminatórias para a 
Copa de 1994

O tetracampeonato mundial de fute-
bol em 1994 fez com que muitas pessoas 
esquecessem a campanha irregular que a 
seleção brasileira teve nas eliminatórias 
da Copa do Mundo no ano anterior. Em 
um grupo de cinco equipes, o Brasil che-
gou à última rodada precisando da vitória 
contra o Uruguai para se classifi car para 
o Mundial.

Romário não havia sido convocado 
para nenhum jogo após brigar com o téc-
nico Parreira por ter fi cado na reserva em 
um jogo contra a Alemanha em 1992. A 
pressão pela convocação tomava conta da 
opinião pública e Romário acabou sendo 
chamado para o jogo. Com mais de 100 
mil pessoas no Maracanã, ele fez o me-
lhor jogo de sua carreira (de acordo com 
o próprio jogador em entrevistas).

No primeiro tempo, ele infernizou a 
defesa uruguaia, mas parou nas defesas 
de Siboldi e na trave. No segundo tempo, 
não teve jeito de pará-lo. No alto do seu 
1,67 m, ele marcou o primeiro gol de ca-
beça após cruzamento de Bebeto. Depois, 
marcou um golaço dando um drible de 
corpo no goleiro uruguaio. Brasil 2 a 0. 
Depois deste jogo, Romário virou unâni-
midade e não deixou mais de ser convo-
cado até a conquista do tetra.

3 – Virada histórica em 2000
Apesar de ter jogado em diversos clu-

bes brasileiros, foi no Vasco que Romário 
realmente brilhou. E o auge da estada do 
baixinho no Brasil foi no fi nal do século 
XX. E o ápice dele aconteceu no dia 20 
de dezembro de 2000. Palmeiras e Vasco 

decidiam a recém-criada Copa Mercosul. 
Em uma fi nal disputada em três jogos, 
cada um havia vencido uma partida.

No dia 20/12, os times decidiam quem 
levava o torneio. No primeiro tempo, o 
Palmeiras abriu 3 a 0 e a torcida gritava 
“é campeão”. Porém Romário teve, no 
segundo tempo, umas das atuações mais 
memoráveis da carreira. Logo no início 
da segunda etapa, o baixinho marcou 
duas vezes. Depois Juninho Paulista mar-
cou mais um. Aos 48 do segundo tempo, 
quando o jogo parecia ir para os pênaltis, 
Juninho bateu para o gol, a bola desviou 
na zaga e sobrou para Romário decretar 
a virada mais impressionante da sua car-
reira.

4 – Com controvérsias, 1.000 gols
Já no fi nal da sua carreira, Romário 

começou a alcançar uma meta de fazer 
1.000 gols durante a carreira e se igualar 
a Pelé, que foi desafeto de Romário por 
muito tempo. A marca foi alcançada as-
sim como a do Rei do Futebol: com um 
gol de pênalti na vitória por 3 a 1 contra o 
Sport no dia 20 de maio de 2007. Para o 
baixinho, essa foi uma das últimas glórias 
dentro de campo (a única glória posterior 
foi ganhar um título pelo América-RJ, 
time do coração).

Porém, há controvérsias sobre a mar-
ca de Romário. O jogador contabilizou 
1002 gols na carreira, mas incluiu jogos 
não-ofi ciais (incluindo jogos treinos) e de 
campeonatos quando ainda não era pro-
fi ssional. De acordo com a The Rec Sport 
Soccer Statistics Foundation- RSSSF (en-
tidade que reúne estatísticas do futebol), 
Romário tem “apenas” 772 gols em jogos 
ofi ciais e 968 no total. Para a associação, 
o baixinho não fez mil, mas fez mais gols 
em jogos ofi ciais do que Pelé, que tem 
767 registrados.

5 – Baixinho troca chuteira pela gra-
vata

Depois que encerrou a carreira de 
jogador, Romário foi ainda treinador no 
Vasco da Gama, como dirigente no Amé-
rica (RJ) e até como comentarista da TV 
Record. Porém, acabou se dedicando à 

vida política, em 2010, ele foi eleito de-
putado federal pelo Rio de Janeiro. No 
primeiro discurso levantou a bandeira de 
legislar pelo esporte e pelas pessoas com 
defi ciência, o ex-jogador tem uma fi lha 
com síndrome de down.

Em 2014, foi eleito senador pelo Rio 
de Janeiro. No fi nal de 2015, teve o seu 
pedido da CPI do Futebol, que investiga 
ações da CBF e do Comitê organizador 
da Copa do Mundo. Até o momento, a 
CPI não apresentou relatório fi nal, ela 
tem duração prevista até agosto.

Bônus – Polêmicas, polêmicas, polê-
micas...

Claro que uma lista de “melhores mo-
mentos” de Romário não poderia deixar 
de ter um capítulo especial para as inúme-
ras polêmicas dentro e fora dos campos. 
Companheiros de times, rivais de outros 
clubes, técnicos, dirigentes, torcedores, 
imprensa... nos 50 anos de vida, o nú-
mero de confusões em que ele se meteu 
é imenso.

Na época em que era jogador, teve 
uma relação de amor e ódio com outro 
craque polêmico: Edmundo. Os dois bri-
garam juntos contra jogadores argentinos 
do Vélez Sarsfi eld em 1995. Já em 1999 
trocaram farpas pela imprensa, Edmundo 
chamou Romário de “príncipe” e o bai-
xinho respondeu chamando de bobo da 
corte.

Romário também teve como alvo fi -
guras notáveis do futebol brasileiro. Para 
Pelé, disse que “calado é um poeta”. A 
Zico e Zagallo fez uma “homenagem” 
com caricatura nas portas do banheiro de 
um bar que inaugurou.

Fora do futebol, Romário teve uma 
confusão recente com a Revista Veja. 
Após uma reportagem que falava que ele 
tinha dólares na Suíça, o jogador desmen-
tiu a revista e disse que se tratava de um 
extrato falso. Posteriormente, ele disse 
que tinha um conta na Suíça quando jo-
gava na Europa (entre 1988 e 1994), mas 
não sabia se a conta havia sido fechada.

Por Edgard Matsuki Edição:Líria 
Jade - Portal EBC

Neymar renova até 2020, dobra salário e será o 
segundo mais bem pago do Barça, diz jornal

O que já era esperado, cedo ou tar-
de, aconteceu. Segundo o jornal catalão 
Sport, Neymar acertou sua renovação 
com o Barcelona até 2020. Os números e 
termos já estavam combinados há meses, 
mas o 2º semestre da temporada, repleto 
de decisões, e o momento conturbado do 
clube fora dos campos adiaram o acordo 
que irá dobrar o salário do jogador.

Faltando apenas uma supervisão fi nal 
dos futuros dirigentes que devem assumir 
o clube após as eleições, após voltar da 
Copa América o brasileiro deve tirar a 
clássica foto assinando contrato e forma-
lizar sua permanência por ao menos mais 
cinco anos no Camp Nou.

De acordo com o Sport, logo em sua 
primeira renovação Neymar deve ter seu 
salário dobrado, saltando para 12 milhões 
de euros por ano, aproximadamente R$ 
42 milhões, e se tornando o segundo atle-
ta mais bem pago do elenco, atrás, lógico, 
de Messi.

O próprio jornal já havia dado como 
certo o novo acordo no fi nal de 2014, mas 
a difi culdade de encontrar o momento 
certo para discutir os detalhes impediu a 
confi rmação antes. Um dos valores que 

faltavam era o da multa recisória, que foi 
fechado em 250 mi de euros (R$ 875 mi).

O craque fez uma temporada estu-
penda pelo clube ao lado de Messi e Su-

árez, sendo um dos artilheiros da última 
Uefa Champions League, com 10 gols, 
empatado com o argentino e Cristiano 
Ronaldo.

Com gringos, São Paulo 
busca ‘cara de Libertadores’

Sejamos francos: o São Paulo apa-
nhou em 2015 com a mesma força que 
você daria um soco na cara do Reinaldo, 
se pudesse. Tivemos um milhão de pro-
blemas na política do clube, não chega-
mos perto de ganhar porra nenhuma e 
passamos vergonha diante de todos os 
rivais. Sério, foi horrível.

Na patética derrota para o time de Ita-
quera no fi nal do ano, todo são-paulino 
fi cou mais nervoso com a postura dos 
atletas do que com o resultado em si. 
Todos apáticos, nem aí para o que estava 
acontecendo, sem ninguém sair com cara 
de bravo ou mandando o outro praquele 
lugar quando o jogo acabou. Foi, de lon-
ge, uma das maiores humilhações que 
podíamos ter passado.

Pois bem. O ano acabou, perdemos 

nossa maior fi gura de liderança e fi cou 
claro para todos (e, fi nalmente para a 
diretoria também) que precisávamos de 
uma mudança clara de espírito. Até mais 
do que técnica.

Veio o começo do ano e a diretoria 
enfi m atendeu o pedido de grande parte 
da torcida, trazendo Lugano de volta. 
Como já falamos aqui, é evidente que o 
retorno do ídolo uruguaio vale bem mais 
pelo psicológico do que bela bola. Antes 
dele, Mena. Depois, Calleri. Quem sabe, 
Buffarini. Para comandá-los, Bauza. Não 
é coincidência. 

Gringos, por si só, têm alguma coisa 
diferente. Não à toa, são exaltados pelos 
brasileiros antes mesmo de vestirem as 
camisas de seus clubes. Muitas vezes, o 
cara chega com status de estrela em al-

gum time por aqui simplesmente porque 
‘habla’.  Porque tem um estilo de raça 
diferente do que o comum entre os bra-
sileiros. Porque não tem problema em dar 
um carrinho depois de atravessar o campo 
inteiro aos 49 do segundo tempo. Porque 
se tiver um corte na cabeça, ele até gosta 
de jogar com o sangue escorrendo. E con-
quista o torcedor.

Às vezes nem são o primor da técnica. 
O próprio Lugano é um exemplo: muito 
mais raça, vontade, dedicação e amor à 
camisa do que futebol propriamente dito. 
E isso sempre esteve bom prá gente, não 
é? Em linhas gerais, a gente prefere um 
mediano esforçado a um melhor que não 
tá nem aí.

A tônica do São Paulo em 2016 é essa, 
e não por acaso. Formar time recheado de 
gringos (as três novidades, mais os gros-
sos Centurión e Wilder, que, espero, cres-
çam com Bauza) é uma forma de tentar 
reerguer um espírito que não vai aguentar 
uma derrota quieto, que vai brigar para 
virar um jogo, que vai correr insistente-
mente enquanto houver qualquer chance 
de vitória. Algo que faltou para grande 
parte dos bundões do ano passado.

Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Ganso 
e Alan Kardec são, com toda a justiça, os 
pilares tricolores para 2016. São unanimi-
dades, e a faixa de capitão estará bem ser-
vida com quem a assumir. Mas ao lado de 
Brunos, Lucões, Wesleys e Micheis, que 
levavam um gol e caminhavam para suas 
posições como se estivessem ganhando 
de sete, não carregariam o time sozinhos. 
Agora, têm ajuda técnica e também psi-
cológica.

Ficou claro que a intenção são-pau-
lina é montar um time, como dizemos, 
com “cara de Libertadores”. Com raça, 
pegado, que vai xingar um ao outro pela 
vontade de vencer. Que vai ao menos dar 
o sangue. Que, se não ganharmos nada, 
ao menos vai honrar a camisa. E eu não 
sei vocês, mas prá mim já é um puta lucro 
perto do que rolou em 2015.

17/julho/1994  - Brasil 0 x Itália 0 (3 x 2 na disputa de pênaltis) 
Local: Rose Bowl (Pasadena)  - Árbitro: Sandor Puhl (Hungria) 
Pênaltis: Baresi (fora), Márcio Santos (fora), Albertini (gol), Romário (gol), Evani (gol), Branco 

(gol), Massaro (Taffarel defendeu), Dunga (gol), Roberto Baggio (fora). 
BRASIL: Taffarel; Jorginho (Cafu), Aldair, Márcio Santos, Branco; Mauro Silva, Dunga, Mazinho, 

Zinho (Viola); Bebeto, Romário. 
ITÁLIA: Pagliuca; Mussi (Apolloni), Baresi, Benarrivo, Maldini; Dino Baggio (Evani), Donadoni, 

Berti, Albertini; Roberto Baggio, Massaro.

- Assim como o sol retorna com o seu brilho após a tempestade, você 
encontrará luz após a escuridão.

- Quando o mundo lhe der as costas, a solução pode estar dentro de si 
mesmo - (THOMAZINHO)

Ficha técnica do Barcelona
Ficha técnica do Barcelona, que 

conquistou no domingo o 23º Campeo-
nato Espanhol de sua história

Nome: FC Barcelona
Fundação: 1899
Presidente: Josep Maria Bartomeu
Técnico: Luis Enrique Martinez
Estádio: Camp Nou (99.354 espec-

tadores) 
Equipe titular 2014-2015:
Bravo - Alves, Piqué, Masche-

rano, Alba - Rakitic, Busquets, 
Iniesta (cap.) - Messi, Suarez, 
Neymar.

Banco de reservas: Ter Stegen, Bar-
tra, Mathieu, Adriano, Xavi, Sergi Ro-
berto, Rafi nha, Pedro.

Títulos: 
Liga dos Campeões (C1): 4 (1992, 

2006, 2009, 2011)
Copas da UEFA (C3): 3 (1958, 1960, 

1966)
Supercopa da Uefa: 4 (1992, 1997, 

2009, 2011)
Mundial de Clubes: 2 (2009, 2011)
Campeonato Espanhol: 23 (1929, 

1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 
1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 

1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2015)

Copa do Rei: 26 (1910, 1912, 
1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 
1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 
1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 
1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 
1997, 1998, 2009, 2012)

Supercopa da Espanha: 11 (1983, 
1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 
2009, 2010, 2011, 2013)

Copa da Liga Espanhola: 2 (1983, 
1986).

Leia mais em: http://zip.net/bqrhxq
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- A TERCEIRA VISÃO – ANO IV 

DA NOVA ERA
GRANDE CRUZADA DE ESCLA-

RECIMENTO
Queremos alertar a todos e inclusi-

ve aos “espíritas conservacionistas” ou 
“ortodoxos” (porque infelizmente, ainda 
dentro da doutrina espírita que é uma 
ciência e explica a realidade astral e que 
descarta, peremptoriamente, qualquer 
tendência sectarista, existe a profi laxia 
tendenciosa do dogmatismo – pasmem 
todos que a isto lerem, mas é a pura ver-
dade) os quais se baseiam estritamente no 
que se registra no Livro “A GÊNESE” de 
ALLAN KARDEC, onde “ainda” con-
vém observar atentamente - estão as colo-
cações sobre o APOCALIPSE enfocados 

UM ALERTA SOBRE DOGMAS
sob o prisma da era então contemporânea 
do ano de 1.857.

Quando pelo advento da TERCEIRA 
REVELAÇÃO - pelas obras codifi cadas 
por “ALAN KARDEC”, ainda havia a 
esperança de se conseguir pelas novas 
revelações, que a humanidade iria se con-
duzir pelas orientações vindas do “MAIS 
ALTO”, quando então os seres humanos 
mudariam o seu ritmo de entendimen-
to em relação aos passos que deveriam 
seguir, voltados unicamente para a ES-
PIRITUALIZAÇÃO, o que ocasiona-
ria - milagrosamente - o novo rumo que 
seria de se esperar. Contudo, pelo natu-
ral andamento e pelas circunstâncias de 
aprendizagem da humanidade desde o 
século XIX, que ainda se encontra em 
andamento, na busca e encontro da luz, a 
espiritualização não foi totalmente alcan-
çada, o que também, naturalmente, seria 
impossível, daí a não concretização de tal 
desiderato, o que vem de encontro ao que 
afi rma a Engenharia Sideral, que já deli-
neou tudo, há bilhões de anos.

E não poderia deixar de ser, dado que 
a evolução dos espíritos primitivos ou em 
fase de ascensão é assim que se processa, 
tal e qual desde a sua criação pela Divina 
Providencia.

Portanto, em A GÊNESE, a sutileza 
expressada pela transformação amena das 
coisas, foi para experimentar um reverso 
da medalha, tentando-se sibilinamente, 
com isso, abrir espaço que - pelo menos 

- algumas pessoas da plêiade grupal, pu-
dessem ascender - como de fato aconte-
ceu.

Não se iludam, portanto, aqueles que 
perlustram o conservacionismo, pois irão 
fatalmente se agrupar aos seres humanos, 
que ainda “teimam” em seguir as diretri-
zes dogmáticas, direcionadas conforme 
suas vontades autoritárias e de puro inte-
resse, que se situa na vibração das linhas 
“satânica” e da “bestialidade”.

Após a conotação acima que é para 
uma analise e meditação sobre o que 
transcrevi, vamos agora passar a pe-
quenos - mas translúcidos fl ashes, para 
formarmos uma “ideia” do que é o UNI-
VERSO. 

Trechos extraídos para sondarmos o 
campo da espiritualidade avançada.

O QUE É O “DUPLO ETÉRICO”.
Do livro “MENSAGENS DO AS-

TRAL” (pg. 269) - RAMATÍS: “O DU-
PLO ETÉRICO do homem não só é o 
mais qualitativo e complexo, devido ao 
sistema fi siológico e avançado dos “cha-
cras”, como ainda o principal veículo 
de coordenação e relação com todos os 
outros fenômenos das vidas menores. É 
um veículo aprimorado, cuja dinâmica é 
utilíssima ao atual estado de consciência 
do homem porque, embora no mundo da 
matéria, ele relaciona a criatura com seus 
veículos superiores.

Esse corpo etérico é que restaura o 
metabolismo humano, na fi gura do molde 

preexistente, para constituir-se o corpo fí-
sico pelo nascimento; ele age e reage em 
concomitância com tudo o que lhe sucede 
no campo físico. 

Quando o médico pratica a anestesia, 
cai a temperatura do paciente devido à 
inércia atômica, e ocorre uma breve mor-
te aparente, justamente porque é expulso 
o duplo etérico, que é o verdadeiro coor-
denador do metabolismo físico. A des-
truição de um órgão físico não atinge de 
súbito o etérico; conheceis, certamente, o 
caso de muitas criaturas que amputaram 
braços, pernas, dedos ou órgãos internos, 
mas que continuam a sentir dores nas re-
giões amputadas, e isso porque o molde 
etérico do órgão operado permanecia 
a repercutir, por não ser atingível pela 
instrumentação física. Os espíritos costu-
mam operar curas daqui, agindo exclusi-
vamente no campo etérico; em seguida, 
o molde do órgão em que atuaram vai-se 
modifi cando lentamente e, pela repercus-
são vibratória, modela-se também a sua 
contraparte física. Como os curados espi-
riticamente ignoram isso, e não guardam 
o regime - que é ainda mais severo que o 
das operações físicas - a intervenção eté-
rica perde então o seu efeito terapêutico”.

Nas próximas edições iremos enfocar 
sobre o câncer e a asma.

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

com.br

O Vereador Vitório De 
Simoni esteve verifi cando 
a ponte que dá acesso ao 
Clube de Campo Prainha 
e demais propriedades ru-
rais. Ficou  preocupado 
com o estado em que se 
encontra a ponte, barranco 
assoreado, madeiras soltas,  
velhas e podres, deixando 
a travessia parcialmen-
te  impedida.  Solicitou à 
Administração Municipal, 
que tome as providências 
necessárias e urgentes,  
para que seja evitado aci-
dentes no local , causando 
danos irreparáveis à vida 
das pessoas que precisam 
e transitam pela ponte, 
que liga para o centro da 
cidade de Jaboticabal. No 

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI 
PREOCUPADO COM A PONTE QUE DÁ ACESSO 
AO CLUBE PRAINHA E PROPRIEDADES RURAIS

local,  transita-se também, 
peruas que transportam as 
crianças para as escolas, 
além disso, o trecho não 
tem proteção lateral, o que 
contribui para as chances 

de acidente. “É um  desca-
so, um abandono. Quando 
chove a situação é pior, até 
mesmo os carros menores 
têm difi culdades em passar 
pelo local. Eles precisam 

desviar todo momento dos 
buracos e das valas que se 
formaram, principalmente 
em época de chuva”, afi r-
ma o vereador Vitório De 
Simoni.

Os candidatos aprovados no 
Processo Seletivo Nº 002/2015, 
para professores de Educação 
Básica – PEB I e II podem par-
ticipar da atribuição de aulas que 
acontece na próxima segunda-
feira, dia 1º, em dois períodos, às 
8h e 14h.

A atribuição é realizada 
pela Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer (Secel). Na oportunida-

Atribuição dos aprovados no processo seletivo acontece na 
próxima segunda-feira em dois períodos: manhã e tarde

de, serão atribuídas as aulas 
conforme a disponibilidade 
de vagas da rede municipal de 
ensino.

“É importante que os inte-
ressados em participar das atri-
buições fi quem atentos quanto 
ao horário e local.  A atribuição 
acontece no Coronel Vaz em dois 
períodos, às 8h para PEB I e, às 
14h para PEB II”, salienta Karina 
Affonso, supervisora de ensino 
da Secel.

 No dia 28 de janeiro, equipes do 
Departamento de Vigilância de Vetores 
e Zoonoses, em parceria com a Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, promovem uma ação de lim-
peza em uma casa do Jardim Grajaú.

A casa está fechada há algum tempo 
e segundo vizinhos o local oferece ris-
cos. Uma piscina com água até a borda, 
mato e muito lixo foram encontrados 

Prefeitura prepara operação de limpeza em residência do Jardim Grajaú 

Casa está fechada e preocupa agentes do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses

no local pelos funcionários da Prefeitu-
ra de Jaboticabal que foram vistoriar o 
local a pedido dos vizinhos. “O contro-
le da dengue é nossa prioridade. Rece-
bemos denúncias desse local e, nossas 
equipes, vão realizar uma vistoria e, 
se necessário, a limpeza da residência. 
Agradeço ao Fórum de Jaboticabal que 
autorizou a entrada no local”, exalta a 
secretária de Saúde, Renata Assirati.

Operação nos bairros – Além do 
trabalho promovido diariamente pelos 
agentes, neste sábado, 30 de janeiro, 
a Prefeitura realiza um mutirão para 
eliminar possíveis criadouros da den-
gue no bairro no qual foi encontrado 
o maior número de focos de Aedes ae-
gypti, o Sorocabano.

 “Independente das ações realizadas 
pela Prefeitura, a população precisa 

entender que a dengue é responsabili-
dade de todos. Somente assim vamos 
evitar uma epidemia em nossa cidade. 
Precisamos eliminar possíveis focos 
da doença o mais rápido possível. Não 
deixe água parada, colabore e receba 
as instruções dos nossos agentes que 
orientam e fi scalizam. É com a sua saú-
de que estamos preocupados”, declara 
Renata.  

na Estação de Eventos Cora 
Coralina, a formatura do 
ProJovem, um programa do 
Governo Federal desenvol-
vido em parceria com nos-
sa Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio. Fico 
muito feliz de ver estes jo-
vens recebendo o reconhe-
cimento pelo esforço que 
tiveram. Parabéns a todos.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Bailes de luxo, trios elétricos, camarotes, 
avenidas, carros alegóricos, ou até mesmo nos 
meios dos blocos de rua junto com os foliões, 
a maquiagem é presença garantida e é um dos 
itens mais importantes na produção de carna-
val. E quem ama brilho sabe que essa é a hora 
perfeita para se jogar neles. Vale aplicar no 
rosto (olhos, boca, temporas, testa e corpo). O 
negócio é fi car iluminada! Glitter, lantejoulas 
e paetês garantem um look chamativo e cheio 
de brilho. Outra opção é a aplicação de penas. 

MAKE UP CARNAVAL 2016
Brilhar,brilhar,brilhar e brilhar!

“É só comprar um punhado e ir co-
lando ao redor dos olhos. Uma dica 
para uma noite arrasadora é o olho 
pretão exagerado, combinado com 
uma boca coberta por glitter doura-
do ou rosa (aqueles bem fi ninhos), 
fi nalizando com um mega cílios 
postiços e blush bronze. O glitter 
furta-cor, paetês com refl exos de 
pena de pavão e cristais de todas as 
cores  são apostas de luxo para cair 
na folia. 

Mais dicas:
Hipnotizadora: Em vez de som-

bra, escolha um glitter, pode até ser 
furta-cor, mas que seja  daqueles 
bem fi ninhos e cubra toda a sua pál-
pebra, acabe a maquiagem aplican-
do um poderoso cílios postiços.

Espelho espelho meu: faça uma 
poderosa maquiagem e fi nalize com 
paetês prata aplicados nas laterias 
do seu rosto. E se sinta a mais linda 
da festa!

Cisne Negro: dá para criar o 
efeito “máscara” com uma sombra 
metálica aplicada generosamente 
até a sobrancelha. Impactante!

Misteriosa: cortar um pedaço de 
renda em retângulo, pode fazer dois 
furos para lançar seu olhar, depois 
borde toda renda ou cole cristais e 
assim terá uma máscara presa ao 
penteado com grampos (um luxo). 

Beijo precioso: para fazer dos 
seus lábios uma verdadeira jóia, 
“aplique gloss transparente  ou ba-
tom em toda a boca, respeitando seu 
desenho, despeje um pouco de glit-
ter em um lenço de papel, beije-o, 
fi cará um  deslumbre!

Coisas de Carnaval!
Agradecimento: Perfumaria Be-

raldo

29/01 - A equipe da Secreta-
ria de Obras e Serviços Públicos 
está aproveitando o tempo de 
estiagem para fazer a limpeza 
da cidade, reiniciar a operação 
tapa-buracos e promover os re-
paros nos locais que as chuvas 
fi zeram estragos. As praças do 
Nova Aparecida estão sendo ro-
çadas e está havendo a poda das 
árvores. Na Marginal, a calçada 
que estragou com as chuvas está 
sendo refeita. Com honestidade 
e trabalho a gente vai longe.

28/01 - São estas mulheres 
maravilhosas que fazem a nos-
sa merenda escolar e todas as 
refeições das nossas creches 
serem referência e merecerem 
tantos elogios. Estive com elas 
na Mini Usina e pude acompa-
nhar o capricho com que fazem 
a alimentação dos nossos alu-
nos. Parabéns para toda a equi-
pe, inclusive para as que não 
saíram na foto porque estavam 
nas unidades. Obrigado por fa-
zerem da alimentação fornecida 
pela Prefeitura de Jaboticabal 
ser o exemplo que é.

27/01 - Está acontecendo 
na Estação de Eventos Cora 
Coralina, a formatura do 
ProJovem, um programa do 
Governo Federal desenvol-
vido em parceria com nos-
sa Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio. Fico 
muito feliz de ver estes jo-
vens recebendo o reconhe-
cimento pelo esforço que 
tiveram. Parabéns a todos.

27/01 - Aproveitei o encon-
tro com os professores da Fun-
dação de Amparo ao Esporte, 
a FAE, para checar como está 
o piso do Ginásio de Esporte e 
a ver o que precisa ser feito no 
local. O Samuel, o Loyola e o 
Anselmo me informaram que 
está em licitação o contrapiso do 
Ginásio. Será feito um sistema 
de amortecimento que ajudará 
muito nossos atletas a evitarem 
lesões. Vai fi car bom! Vamos 
trabalhar! Com honestidade e 
seriedade vamos melhorar nos-
sa Jaboticabal!

27/01 - Quem tem a sorte 
de conviver com quem tra-
balha com o esporte, acaba 
se contagiando com a ener-
gia que esta turma forne-
ce. Foi isto que aconteceu 
na manhã de hoje, quando 
participei do Planejamen-
to da FAE. Quanta energia 
positiva. Estes profissionais 
capacitados trabalham com 
mais de três mil jovens e 
crianças. Obrigado por se 
empenharem em fazer Jabo-
ticabal cada vez melhor!

23/01 - Tenho muito orgulho 
de trabalhar com pessoas que 
entendem o signifi cado de ser 
servidor: servir!!! Neste sábado 
uma equipe cheia de boa vontade 
está nas ruas orientando sobre a 
dengue, buscando possíveis fo-
cos dos criadouros do Aedes ae-
gypti e nebulizando para acabar 
com os vetores alados. Este tra-
balho faz com que nossa cidade 
fosse apontada como exemplo 
na reunião regional da Sala de 
Situação da Dengue. Parabéns a 
todos servidores e muito obriga-
do à população, que entendeu a 
seriedade destas ações. Bom sá-
bado, pessoal!

NA AGENDA DO PREFEITO RAUL GÍRIO

E o trabalho pros-
segue. Com serieda-
de, o apoio da minha 
família, o empenho 
de secretários e ser-
vidores, a gente vai 
longe. Hoje mais 
um trabalho avan-
çou: a obra na Íta-
lo Poli, no Colina 
Verde. Chove muito, 
falta dinheiro, crise 
nacional continua, 
mas não perdemos a 
força que nos move. 
E haja criativida-
de!!!

Narração: Bala de Prata
Autor: Rubens Fumin-

celli

 
Quando olho para 

outra pessoa,
É por você que estou 

procurando.
Não preciso nem di-

zer,
Quem estou amando.
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!
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ROBER-LUX DO BRASIL LTDA – EPP, torna público que re-
quereu junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação para 
Produtos de Limpeza e Polimento; fabricação de, sito à Rua Ber-
nardo Morello, 250 – Jardim Grajaú - JABOTICABAL/SP.

JOSÉ ROBERTO JANS, torna público que requereu à CE-
TESB a Licença Prévia, para Posto Revendedor na Rua Euclides 
da Cunha, 249 - JABOTICABAL/ SP.

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 

CASA PRONTA DECORAÇÕES LTDA., Torna Público que 
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para 
Montagem e Acabamento de Móveis de Madeira, associados à 
Fabricação, sito à Rodovia Jaboticabal/Monte Alto - KM 01 - 
Zona Rural - Jaboticabal/SP.

COMUNICADO A PRAÇA

A EMPRESA NEUROPED – SERVIÇOS S/S, com sede na 
Avenida Fermo Bellodi nº 171, Jardim São Marcos, Jaboticabal, 
estado de São Paulo, CNPJ nº 04.849.910/0001-80, represen-
tada pelos sócios Antônio Sergio Castelo  Branco Guimarães – 
CPF nº 050.942.398-13; e Fernanda Mazzuia Guimarães CPF nº 
109.287.998-67, distratam a sociedade a partir de 01/04/2015, por 
não haver interesse na continuidade da mesma, resolvem dissolver 
a sociedade. A sociedade de ora dissolvida não possui ativo e nem 
passivo.

Jaboticabal, 28 de janeiro de 2015
NEUROPED – SERVIÇOS MÉDICOS S/S

REINO DOS ANIMAIS JABOTICABAL LTDA – ME, torna 
público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de 
Operação para a Fabricação de Alimentos Preparados para Ani-
mais (bovinos, suínos, coelhos, aves, etc), sito à Avenida José da 
Costa, nº 1404 – bairro Aparecida - Jaboticabal/SP
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As chuvas que caem na zona 
rural de Jaboticabal estão preju-
dicando a reconstrução das pon-
tes rurais localizadas na estrada 
da Graminha e JBT 420. O pro-
jeto prevê a utilização de tubos 
de aço e madeiramento.

“As equipes estão prontas. 
Basta apenas um breve perío-
do de estiagem para iniciar a 
reconstrução. As máquinas não 
conseguem chegar ao local. Se 
o tempo ajudar, nossa previsão 
é que a obra seja iniciada no iní-
cio da próxima semana”, expli-
ca o secretário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambien-
te, Sérgio Nakagi.   

Enquanto as obras não são 
iniciadas, a Saama pede a coo-
peração dos usuários das estra-
das rurais. “É importante que 
todos redobrem a atenção ao 
passar pelos locais”, conclui 
Nakagi.

Chuva prejudica início de reconstrução de pontes rurais 

Saama não consegue chegar ao local com o equipamento necessário

As inscrições para as esco-
linhas de massifi cação da Fun-
dação de Amparo ao Esporte de 
Jaboticabal (FAE) começam na 
próxima segunda-feira, dia 1º, 
no Ginásio Municipal de Es-
portes “Alberto Bottino”, das 
8h às 11h e das 13h30 às 17h. 

Podem participar das esco-
linhas, crianças a partir de seis 
anos. No momento da inscri-
ção, os pais ou responsáveis 
devem levar os documentos 
pessoais, inclusive dos fi lhos, 
como CPF, RG, R.E, compro-
vante de residência e duas fotos 
¾. 

As aulas serão iniciadas na 
quinta-feira, dia 11 de feverei-
ro, como explicou o presidente 
da FAE, Samuel Cunha. “As 

Começam as inscrições para as escolas 
de massifi cação da FAE para 2016

inscrições devem ser feitas de 
acordo com o dia da semana e 
a modalidade. Os pais devem 
levar os documentos pessoais, 
inclusive dos fi lhos. Estamos 
preparados para iniciar 2016 
com muita determinação.”

Confi ra as datas e modalidades:
Dia 1º - segunda-feira – fut-

sal  e futebol de campo. 
Dia 3 - quarta-feira – vôlei, 

basquete e artes marciais: ka-
ratê, taekwondo, capoeira, jiu 
jitsu, judô e kung fu.

Dia 4 – quinta-feira – ginás-
tica localizada, natação e hidro-
ginástica. 

Dia 6 – sexta-feira – plan-
tão, caso o interessado, perdeu 
a data das inscrições por moda-
lidade.

Jaboticabal é considerada a 
Cidade da Música e para revi-
ver ao som de sucessos do car-
naval brasileiro, a Secretaria 
de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel), por meio do 
Departamento de Cultura, re-
aliza neste dia 30, sábado, às 
10h, na Praça 9 de Julho, o 
Concerto de Carnaval, com a 
Corporação Musical Gomes e 
Puccini, com regência do ma-
estro Charlon Leite Bueno. 

No dia 31, domingo será a 
vez da Gomes e Puccini fa-
zer o Carnaval no Asilo São 
Vicente de Paulo, a partir das 
13h30.

“Vamos reviver neste dia, 
as melhores músicas do Car-
naval do Brasil. As nossas 
marchinhas, marchas-rancho 
e sambas vão ser tocadas pela 
Gomes e Puccini. Convida-
mos a população para pres-
tigiar nosso evento, que será 
gratuito”, destaca o diretor de 
Cultura, Abel Zeviani.  

De acordo com Beto Lupia, 

Concerto relembra as músicas de 
sucesso do carnaval brasileiro

diretor da Escola de Arte, a 
semana do carnaval será mar-
cada com mais música e ani-
mação.

 “No dia 4 de fevereiro, às 
13h, a Big Band Jabuticabei-
ra da Escola de Arte fará um 
animado carnaval no Centro 
de Lazer Edson Martini, com 
o pessoal da 3° Idade”, fi nali-
za Beto.

 Com o objetivo de preservar árvores 
do município, a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente orienta 
a população sobre os procedimentos le-
gais para poda e corte de árvores.

O munícipe deve procurar o Sistema 
Prático no Paço Municipal. “Todo proce-
dimento deve ser feito através de proces-
so. Os casos são analisados caso a caso 
pelo Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente. Após os trâmites legais, 
o interessado é informado da decisão 
fi nal”, esclarece o secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente, 
Sérgio Nakagi.

Caso seja autorizado a retirada da 
árvore, o munícipe recebe a Autoriza-
ção de Corte e o Termo de Compromisso 
Ambiental. Nos casos de poda os pedidos 
são encaminhados à Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos para execução median-
te pagamento de taxa.

Prefeitura orienta sobre poda e corte de árvores
Todo procedimento deve seguir normas  que disciplinam  a arborização urbana

“Seguindo os trâmites, o munícipe 
evita problemas. A Prefeitura também 
oferece um canteiro com diversas espé-

cies de árvores. Os interessados devem 
procurar o Centro de Educação Ambien-
tal ou ligar para (16) 3202-9961 para ob-

ter mais informações”, fi naliza Nakagi.
O telefone de contato da SAAMA é 

(16) 3209-2450. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS

CONCURSO PÚBLICO 001/2015

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por meio de sua 
Comissão Examinadora de

Concurso Público, juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento 
Educacional e Capacitação – INDEC, responsável pela realização do Concurso Pú-
blico, conforme Edital nº. 001/2015, tornam público os

Gabaritos do Concurso Público 001/2015.
Gabaritos
Cargo: Agente Administrativo Horário da Prova:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 

5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 
21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 30-B 31-D 32-D 33-C 34-D 
35-A 36-D 37-C 38-D 39-D 40-A

Cargo: Agente Administrativo I Horário da Prova:09:00:00: 1-D 2-B 3-A 4-C 
5-D 6-A 7-B 8-C 9-D 10-A 11-D 12-D 13-C 14-B 15-A 16-C 17-B 18-C 19-D 20-A 
21-A 22-C 23-B 24-A 25-D 26-B 27-D 28-C 29-A 30-D 31-B 32-B 33-D 34-D 
35-C 36-C 37-C 38-D 39-A 40-A

Cargo: Ajudante de Obras e Serviços Públicos Horário da Prova:09:00:00: 1-B 
2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-C 12-D 13-A 14-B 15-C 16-B 17-C 
18-D 19-A 20-B 21-B 22-A 23-B 24-C 25-C 26-D 27-B 28-A 29-C 30-D 31-D 
32-B 33-C 34-A 35-A 36-B 37-D 38-D 39-C 40-A

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos - Encanador Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-B 22-A 23-D 24-C 25-B 26-C 27-A 28-B 29-A 
30-D 31-B 32-D 33-C 34-A 35-B 36-D 37-A 38-C 39-B 40-A

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos - Hortelão Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-A 22-D 23-B 24-A 25-C 26-A 27-B 28-C 
29-D 30-C 31-B 32-A 33-C 34-D 35-A 36-C 37-B 38-A 39-A 40-D

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos - Jardineiro Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-A 22-C 23-D 24-B 25-C 26-B 27-A 28-D 
29-C 30-B 31-C 32-D 33-C 34-A 35-D 36-B 37-D 38-A 39-D 40-A

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos - Pedreiro Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-A 22-C 23-D 24-B 25-D 26-B 27-A 28-B 
29-D 30-A 31-B 32-A 33-D 34-C 35-B 36-A 37-B 38-A 39-D 40-C

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos - Pintor Horário da Prova:09:00:00: 
1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-C 16-D 17-B 
18-A 19-C 20-D 21-B 22-A 23-D 24-C 25-A 26-D 27-C 28-A 29-B 30-D 31-C 
32-D 33-A 34-B 35-C 36-A 37-D 38-C 39-A 40-B

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos -Carpinteiro Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-B 22-A 23-D 24-C 25-A 26-B 27-C 28-D 
29-B 30-A 31-C 32-D 33-A 34-B 35-B 36-D 37-A 38-D 39-B 40-C

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos -Eletricista Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-D 22-C 23-B 24-A 25-B 26-B 27-C 28-C 29-A 
30-B 31-D 32-A 33-B 34-C 35-A 36-D 37-C 38-D 39-A 40-D

Cargo: Artífi ce de Obras e Serviços Públicos -Serralheiro Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-D 22-A 23-C 24-B 25-A 26-B 27-C 28-A 
29-D 30-C 31-A 32-D 33-A 34-B 35-A 36-C 37-D 38-A 39-B 40-D

Cargo: Atendente Administrativo Horário da Prova:09:00:00: 1-D 2-B 3-A 4-C 
5-D 6-A 7-B 8-C 9-D 10-A 11-D 12-D 13-C 14-B 15-A 16-C 17-B 18-C 19-D 20-A 
21-A 22-C 23-B 24-A 25-D 26-B 27-D 28-C 29-A 30-D 31-B 32-B 33-D 34-D 
35-C 36-C 37-C 38-D 39-A 40-A

Cargo: Educador Infantil Horário da Prova:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 
7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-C 
22-B 23-A 24-D 25-B 26-C 27-A 28-D 29-D 30-C 31-A 32-D 33-B 34-C 35-B 
36-D 37-A 38-C 39-A 40-B

Cargo: Mecânico Horário da Prova:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 
8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-C 22-B 
23-D 24-A 25-D 26-C 27-B 28-D 29-A 30-C 31-C 32-B 33-D 34-B 35-A 36-A 
37-C 38-B 39-A 40-D

Cargo: Motorista de Veículos Leves Horário da Prova:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 
4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 
20-D 21-B 22-C 23-A 24-D 25-B

26-C 27-A 28-C 29-A 30-D 31-B 32-D 33-C 34-D 35-A 36-B 37-C 38-D 39-A 
40-B

Cargo: Motorista de Veículos Pesados Horário da Prova:13:00:00: 1-D 2-B 3-C 
4-A 5-D 6-C 7-B 8-D 9-A 10-C 11-D 12-C 13-C 14-B 15-A 16-C 17-D 18-A 19-D 
20-B 21-C 22-B 23-A 24-D 25-A 26-A 27-C 28-C 29-A 30-B 31-B 32-C 33-C 34-D 
35-B 36-D 37-B 38-A 39-B 40-D

Cargo: Secretário de Escola Horário da Prova:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 
6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 
21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 30-B 31-D 32-D 33-C 34-D 
35-A 36-D 37-C 38-D 39-D 40-A

Cargo: Téc Mun de Nível Sup A - Auditor-Controle Interno Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-D 22-D 23-B 24-D 25-A 26-C 27-B 28-C 
29-A 30-D 31-B 32-A 33-C 34-B 35-D 36-C 37-A 38-B 39-D 40-D

Cargo: Téc Mun de Nível Sup A-Procuradoria Jurídica Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-D 12-B 13-A 14-B 
15-C 16-B 17-D 18-A 19-C 20-B 21-D 22-C 23-B 24-A 25-D 26-C 27-B 28-D 
29-B 30-B 31-A 32-D 33-A 34-C 35-D 36-A 37-C 38-D 39-B 40-A

Cargo: Téc Mun-Nível Sup A-Fiscalizaçao-Obras e Postura Horário da Pro-
va:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 9-C 10-B 11-B 12-A 13-B 14-C 
15-C 16-D 17-B 18-A 19-C 20-D 21-C 22-D 23-A 24-B 25-A 26-D 27-D 28-A 
29-C 30-B 31-D 32-B 33-A 34-A 35-D 36-C 37-A 38-D 39-C 40-A

Cargo: Técnico Mun de Nível Superior A - Biblioteconomia Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-B 12-D 13-A 14-C 
15-A 16-C 17-B 18-A 19-D 20-B 21-C 22-D 23-A 24-B 25-A 26-D 27-B 28-C 29-A 
30-D 31-A 32-C 33-B 34-D 35-C 36-A 37-D 38-D 39-C 40-A

Cargo: Técnico Mun de Nível Superior A - Fiscal Ambiantal Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-D 23-C 24-D 25-A 26-A 27-D 28-B 
29-A 30-B 31-A 32-C 33-C 34-D 35-A 36-B 37-C 38-B 39-A 40-C

Cargo: Técnico Mun de Nível Superior A-Engenharia Civil Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-C 23-B 24-A 25-B 26-A 27-D 28-C 29-D 
30-A 31-C 32-D 33-A 34-D 35-B 36-D 37-C 38-C 39-D 40-B

Cargo: Técnico Mun de Nível Superior A-Serviço Social Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-B 12-B 13-C 14-D 
15-A 16-C 17-A 18-D 19-A 20-C 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-A 28-C 29-D 
30-B 31-C 32-B 33-D 34-C 35-A 36-C 37-B 38-A 39-B 40-D

Cargo: Técnico Mun. de Nível Médio-Suporte de Informátic Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 
30-B 31-B 32-B 33-D 34-B 35-C 36-C 37-D 38-D 39-A 40-D

Cargo: Técnico Munde Nível Superior A - Contabilidade Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-D 23-C 24-A 25-B 26-D 27-C 28-D 
29-B 30-A 31-C 32-A 33-D 34-B 35-A 36-D 37-B 38-B 39-C 40-A

Cargo: Técnico Municipal de Nível Médio - Enfermagem Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 
30-B 31-B 32-D 33-C 34-C 35-A 36-C 37-B 38-B 39-D 40-D

Cargo: Técnico Municipal de Nível Médio - Radiologia Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 
30-B 31-A 32-C 33-A 34-B 35-D 36-B 37-D 38-C 39-A 40-B

Cargo: Técnico Municipal de Nível Médio - Topografi a Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 
30-B 31-C 32-D 33-A 34-D 35-B 36-B 37-D 38-C 39-B 40-D

Cargo: Técnico Municipal de Nível Médio-Análises Clínicas Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-A 16-B 17-C 18-A 19-D 20-B 21-C 22-B 23-A 24-C 25-D 26-B 27-D 28-A 29-C 
30-B 31-A 32-D 33-C 34-B 35-C 36-A 37-B 38-D 39-D 40-A

Cargo: Técnico Municipal de Nível Superior A - Enfermage Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-C 13-A 14-D 
15-A 16-B 17-D 18-C 19-D 20-C 21-B 22-A 23-C 24-A 25-D 26-D 27-B 28-A 
29-A 30-A 31-D 32-C 33-A 34-A 35-B 36-D 37-D 38-C 39-B 40-A

Cargo: Técnico Municipal de Nível Superior A - Farmácia Horário da Pro-
va:13:00:00: 1-B 2-A 3-B 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-D 10-A 11-D 12-A 13-C 14-D 
15-B 16-A 17-D 18-C 19-A 20-D 21-B 22-D 23-C 24-C 25-A 26-B 27-D 28-C 
29-B 30-A 31-A 32-D 33-B 34-D 35-C 36-A 37-D 38-C 39-A 40-A

Cargo: Vigia Horário da Prova:09:00:00: 1-B 2-C 3-A 4-D 5-C 6-B 7-A 8-D 
9-C 10-B 11-C 12-D 13-A 14-B 15-C 16-B 17-C 18-D 19-A 20-B 21-B 22-A 23-B 
24-C 25-C 26-D 27-B 28-A 29-C 30-D 31-D 32-B 33-C 34-A 35-A 36-B 37-D 
38-D 39-C 40-A

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, em 26 de janeiro de 2016.
RAUL JOSÉ SILVA GIRIO

Prefeito Municipal
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No seguimento do trans-
porte e logística a nível 
nacional, a EXPRESSO 
RODO JABOTI, tem à 
frente o empresário MA-
THEUS DE BIASI VAN-
TINI, que integra a di-
retoria da ACIAJA de 
Jaboticabal, do COMJO-
VEM - SIDETRANS em 
Ribeirão Preto e do SE-
TCESP em São Paulo. De 
uma trajetória consolida-
da no ramo de transpor-
tes rodoviários, assumiu 

MATHEUS DE BIASI VANTINI SE 
DESTACA NO RAMO EMPRESARIAL

no último dia 22, impor-
tante cargo na diretoria 
do SETCESP. Seu amigo 
e empresário TAYGUA-
RA HELOU - Diretor de 
Desenvolvimento e Novos 
Negócios do Grupo BRAS-
PRESS, tomou posse como 
Presidente do Sindicato 
das Empresas de Trans-
porte de Cargas do Estado 
de São Paulo, afi rmando 
que se sente motivado com 
a nova função. “Presidir o 
SETCESP será um grande 

desafi o e uma grande opor-
tunidade de dar ainda mais 
minha contribuição para o 
setor. Darei seguimento a 
diversos projetos de suces-
so de nossa entidade e le-
vantarei bandeiras como a 
defesa dos transportadores 
contra os abusos da Justi-
ça Trabalhista, contra con-
dições ilegais impostas pe-
los grandes embarcadores, 
contra a pesada carga tri-
butária, contra o roubo de 
cargas e em favor de uma 

São Paulo em movimento, 
com distribuição mais efi -
caz e mais mobilidade para 
todos. Estou extremamente 
motivado e preparado para 
enfrentar os grandes pro-
blemas do nosso setor”, diz 
TAYGUARA.  

Nesta sessão solene de 
posse, MATHEUS DE BIA-
SI VANTINI, como Diretor 

Executivo (CEO), se fêz pre-
sente ao evento com a noiva 
MARINA SCALON e a ad-
vogada e mãe Doutora RO-
SANGELA DE BIASI VAN-
TINI. Com todo dinamismo, 
capacidade de superação, 
MATHEUS DE BIASI 
VANTINI, abraça esta con-
quista com extrema alegria, 
prometendo “consolidar 

ainda mais as atividades em 
benefício da classe,  privile-
giando ações, resguardando 
direitos e deveres com cre-
dibilidade, personalizando 
todos os projetos, superando 
expectativas com confi abi-
lidade”. Desejamos sucesso 
absoluto ao jovem empresá-
rio MATHEUS DE BIASI 
VANTINI.


