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Nas refl exões do cotidiano descubra 

as potencialidades existentes nas 

paisagens da caridade sem ostentação

Simplicidade está exemplifi cada 

nas ações, reações e o trato na 

trilha dos próprios sonhos

Faça do silência uma prece, da 

solidão a criatividade, revitalizando 

a felicidade

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Drº Edu Fe-
nerich, juntamente com 
os vereadores Rubinho 
Gama e Profº João Ro-
berto, recebeu na tarde de 
quinta-feira (11/02) re-
presentantes da Associa-
ção Comercial de Jabo-
ticabal (ACIAJA), além 
de lojistas da cidade, que 
solicitam o uso exclusi-
vo dos estacionamentos, 

Lojistas buscam apoio dos vereadores para 
tratar de estacionamentos exclusivos

criados nos recuos de 
seus estabelecimentos, 
para clientes. O assunto 
já chegou a ser debatido 
em 2015 pelo Conselho 
do Plano Diretor de Ja-
boticabal (Consplan), 
que defi niu, por maioria, 
revogar o Art. 44 da Lei 
Complementar de nº 86, 
de 01 de agosto de 2015, 
que prevê o “livre aces-
so a qualquer veículo, 
independentemente de 

A Câmara Municipal de Ja-
boticabal recebeu na manhã de 
quinta-feira (11/02) a visita da 
imagem peregrina de Nossa Se-
nhora Aparecida, que está per-
correndo o país em comemora-
ção aos 300 anos do encontro da 
imagem. O jubileu do tricentená-
rio acontece em 2017 no Santuá-
rio Nacional de Aparecida e deve 
contar com a presença do Papa 
Francisco. 

Durante a passagem, os fun-
cionários adeptos do catolicis-
mo puderam prestar seus agra-
decimentos e orações. “Apesar 
de sermos uma casa laica, 
abrimos espaço para todas as 
ordens religiosas. Ficamos 
honrados em recebê-la aqui no 
nosso parlamento”, lembra o 
presidente da Câmara, Dr. Edu 
Fenerich.

A imagem enviada para a 
Diocese de Jaboticabal em 2015 
deve percorrer ao todo 48 pa-
róquias até o dia 3 de abril de 
2016. Até o próximo domingo 
(14/02) a imagem jubilar esta-
rá abrigada na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo. Segundo a 

Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida 
passa pela Câmara Municipal de Jaboticabal

coordenadora do Conselho de 
Pastoral Paroquial (CPP) da ca-
tedral, Maria Alice de Campos, 
diversas imagens foram envia-
das para dioceses e arquidioce-
ses de todo o Brasil. “Aqui na 
nossa diocese ela permanece 
uma semana em cada paróquia”, 
conta. Após a peregrinação, as 
imagens retornam para o San-
tuário de Aparecida. Para saber 
mais sobre o “Jubileu 300 Anos 
de Bênçãos”, acesse http://www.
a12.com/300anos

O ENCONTRO 
A imagem de Nossa Senho-

ra Aparecida foi encontrada nas 
águas do rio Paraíba em 1717 por 
três pescadores: Domingos Gar-
cia, João Alves e Felipe Pedroso. 
De acordo com a história, eles fo-
ram designados a pescar para um 
banquete que seria oferecido ao 
governador da Província de São 
Paulo e Minas Gerais, o Conde 
de Assumar. 

Após várias tentativas frustra-
das de pesca, a rede voltou com 
uma imagem sem cabeça. Em 
seguida, os pescadores lançaram 
a rede novamente, que retornou 

com a cabeça da escultura. Ao 
lançar a trama mais uma vez, os 
pescadores viram-na cheia de 
peixes e atribuíram o fato a um 

milagre intercedido por Nossa 
Senhora da Conceição Apareci-
da. A fama dos poderes de Nossa 
Senhora foi se espalhando pelas 

regiões do Brasil e em 1929, o 
Papa Pio XI declarou Nossa Se-
nhora Aparecida Padroeira do 
Brasil. (Fonte: Canção Nova)

http://santo.cancaonova.com/
santo/nossa-senhora-da-concei-
cao-aparecida-padroeira-do-bra-
sil/

relação de consumo com 
o respectivo estabeleci-
mento comercial, vedado 
qualquer tipo de aviso de 
exclusividade”. No en-
tanto, a questão ainda se-
gue em discussão. A Câ-
mara deve oferecer um 
parecer sobre o assunto, 
que pode voltar à pauta 
da reunião do Conselho 
do Plano Diretor de Ja-
boticabal (Consplan) na 
quarta-feira, 25/02.

Super Acessa divulga lista de serviços disponibilizados
População pode partici-

par de cursos e aproveitar 
os serviços on-line dispo-
nibilizados

Desde 2013 Jaboticabal 
conta com uma unidade do 
Super Acessa. O programa 
foi uma conquista do pre-
feito Raul Girio junto ao 
Governo do Estado de São 
Paulo. O posto localizado 
na Rua Rui Barbosa, 327, no 
Centro, oferece uma infi ni-
dade de serviços e cursos.

“O Super Acessa con-
ta com Telecentro com 
computadores, sala de 

estudo com internet para 
trabalhos e projetos de 
pesquisa, duas salas de ca-
pacitação presencial, sala 
de ofi cina e sala de capa-
citação teórica para cur-
sos gratuitos. A unidade 
também possui a sala do 
Acessinha para crianças 
de quatro a 10 anos, que 
terão à disposição internet, 
netbook, smartphones, vi-
deogames, tablets, puffs, 
jogos pedagógicos e uma 
pequena biblioteca” afi r-
ma o coordenador do Su-
per Acessa, Álvaro Pires 

Veiga Júnior.
Além das atividades, os 

visitantes também podem 
utilizar os serviços on-
line oferecidos na unida-
de. “Temos condições de 
emitir algumas certidões, 
atestado de antecedentes 
criminais, pedido de 2ª via 
de CPF e auxiliar os usuá-
rios da Nota Fiscal Paulis-
ta”, ressalta Júnior.

O Super Acessa funcio-
na das 7h30 às 12h e das 
13h30 às 17h. O telefone 
de contato é (16) 3202-
7656.
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

PEDACINHOS DE LUZ

Jornalista 

Para 

Nunca perca a fé! Porque sem fé é 
impossível agradar a Deus (Hebreus 
11:6). Muitos têm perdido a fé no Se-
nhor, principalmente quando as lutas 
aumentam, eles pensam que é o fi m 
e acabam desanimando da caminha-

NUNCA PERCA!
da e chegam ao fundo do poço sem 
saber o que fazer ou para onde ir. E 
nisso o inimigo começa a trazer lem-
branças do passado dizendo: você 
tinha uma vida boa e nada te falta-
va; você fazia o que bem queria e 
ninguém falava nada; você mentia, 
adulterava, enganava, trapaceava, 
roubava e etc. Mas naquela época 
você não conhecia a verdade que é a 
palavra de Deus, que liberta de todo 
o mal e que faz de você um grande 
vencedor. Deus está te guiando para 
uma nova terra de fartura e de muita 
prosperidade, assim como Ele esta-
va guiando os fi lhos de Israel pelo 
deserto com a Sua Mão Poderosa. 
Enquanto eles tinham fé no Senhor, 
estavam protegidos de todo o peri-
go, mas quando eles duvidaram ou 
murmuraram, o inimigo aproveita-
va a oportunidade para lembrá-los 

que quando eles eram escravos no 
Egito, eles tinham comida de fartura 
e água em abundância, e que agora 
eles estavam perecendo. Então eles 
choraram e reclamaram dizendo: 
queremos voltar para o Egito, não 
queremos morrer neste deserto. E 
Deus, com muita paciência, mandou 
Moisés dizer que tudo ia dar certo, 
que eles não precisavam fi car com 
medo, mesmo assim eles não davam 
ouvidos, porque eles tinham chega-
do ao fundo do poço. Só pensavam 
em derrotas, ou seja, eles haviam 
saído do Egito fi sicamente, mas no 
coração deles, continuavam presos 
no Egito. Mas quando eles esta-
vam na fé, tudo estava bem. Eles 
até louvaram o nome do Senhor e 
agradeciam por tudo. Quantos que 
não estão vivendo dessa maneira. 
Quando as coisas estão dando certo, 

eles louvam e agradecem, e vivem 
sorrindo o tempo todo, e querem 
falar para tudo mundo que a vida 
com Jesus é maravilhosa e que per-
deram tanto tempo longe de Jesus. 
Mas quando vem a primeira luta, es-
quecem de todas as coisas boas que 
Deus fez, nem se lembram de quan-
tas vezes Deus deu um livramento 
ou uma bênção, que aos olhos hu-
manos era impossível de conseguir. 
Não faça como os israelitas, que 
não puderam entrar na terra da pro-
messa e desfrutar de todas as bên-
çãos de Deus. Hoje é o seu tempo, 
aproveite todas as oportunidades 
que Deus está colocando diante de 
você, e tome posse da sua bênção. 
Em Nome de Jesus.  Esta é a minha 
oração. Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com

Tudo gira em torno da caridade, por-
que fora dela não há salvação. Os mundos 
nascem e crescem num tempo acrescido  
de luzes, de acordo com a evolução. A 
vida segue  os rumos  diferentes  para re-
ceberem os habitantes que  passarão por 
provas de natureza que exigirão transfor-
mações no modo de pensar e agir. A cada 
um será dado segundo suas obras.            

A VIDA É UM PROCESSO DE 
EVOLUÇÃO      

Voltamos muitas vezes, reencarnamos 
durante milênios. Somos eternos em es-

TUDO NA VIDA  TEM SEU PREÇO
pírito.        

As funções são muito importantes. As 
condições  nos levam a estudarmos e ad-
quirirmos  conhecimentos. 

A evolução de cada um cresce com o 
tempo. Somos eternos em espírito.       

As revelações são luzes que trazem 
a nós uma cultura, onde a inteligência 
é a razão. Somam-se qualidades, para o 
maior aproveitamento das lições recebi-
das do plano maior  da espiritualidade, 
em conjunto com a do plano material.          

Princípios importantes:
Termos vontade na aplicação do bem;      
Termos pensamentos elevados;            
As emoções  tem que ser equilibradas;
Evitar a discussão que passa a ser há-

bito;           
 Controle nas palavras e atitudes.                
A família em sua constituição, exige 

união dentro de um comportamento que  
trará paz e fraterno entrosamento, con-
tribuindo com isso, para  todos viverem  
alegres e poderem  evoluir.                 

A  EVOLUÇÃO É LENTA, MAS  
NECESSÁRIA, PELOS MILHARES DE 
SÉCULOS ETERNOS.               

A  vida  é uma dádiva de DEUS,  para 
caminharmos a passos seguros quando 
somos  seguidores de suas leis.

Renuncie à tristeza e à 
melancolia por meio da oração

Não entregue sua alma à melancolia, 
não atormente a si mesmo

Os momentos tristes acontecem, e o 
Senhor sabe que passaremos por eles; o 
próprio Jesus também passou por situa-
ções difíceis. Outra coisa, no entanto, é 
nos entregarmos às lamentações.

Quantas vezes fi camos recordando 
aquilo que alguém nos fez! Nossa fan-

tasia e nossos sentimentos aumentam as 
situações vividas. Como claras em neve, 
que, quanto mais nós as batemos, tanto 
mais elas crescem, assim são os senti-
mentos: quanto mais nós os martelamos, 
tanto mais eles aumentam dentro de nós.

O Senhor nos dá o remédio certo para 
vencermos esse mal: “A alegria do cora-
ção é a vida do homem, e um inesgotável 
tesouro de santidade. A alegria do homem 
torna mais longa a sua vida”. Isso é Pala-
vra de Deus; não é horóscopo, graças a 
Deus! É Jesus nos falando: “Tem com-
paixão de tua alma, torna-te agradável a 
Deus e sê fi rme”. Sejamos fi rmes! Não 
fi quemos curtindo coisas ruins dentro de 
nós.

Oração de renúncia
Eu renuncio a toda tristeza e aos sen-

timentos [negativos] que deixei crescer 
no meu interior. Renuncio aos tormentos 
que estão em meus pensamentos. Senhor, 
mude a minha mente e o meu coração. Eu 
preciso de uma guinada, de uma conver-
são. Reconheço que não posso fi car cur-
tindo esses sentimentos, porque isso aca-
ba com minha saúde e paz. Decido-me, 
hoje, a não fi car mais com esses pensa-
mentos e sentimentos ruins. Senhor, cure 
a minha mente.

Acrescento apenas o seguinte:
As crianças que são abrigadas 

durante os primeiros anos de vida e 
assim permanecem por longos perí-
odos tendem a apresentar um atraso 
do seu desenvolvimento global.

Não raro apresentam atrasos sig-
nifi cativos no seu desenvolvimento 
física e cognitivamente.

Também o desenvolvimento 
emocional poderá sofrer pelo prolon-
gamento da situação de abrigo.

A criança poderá não ter oportu-
nidade de se vincular afetivamente à 
uma fi gura maternal (não necessaria-
mente feminina) difi cultando que vi-
vencie as primeiras relações objetais.

Teremos então uma criança pe-
quena que aparentemente recusa 
aproximação e manifestações de afe-
to por parte dos novos futuros pais, 
angustiando-os sobremaneira.

Não raro esta incapacidade inicial 
de aceitar e manifestar afeto pelos 
adultos que se espera aceite como 
pais será por eles sentida como rejei-
ção ao seu afeto e dedicação.

Estes pais poderão sentir grande 
difi culdade em “forçar” à criança o 
seu afeto, carinho e dedicação, por 
sentirem que estariam tentando se 
“apropriar” do pequeno ser, obrigan-
do-o a se sujeitar seu amor.

Crianças abrigadas ainda bebês 
não raro riem menos, interagem me-
nos, buscam menos as atenções dos 
adultos ao seu redor.

Chegam à casa dos novos pais 
passivas, apáticas, dormem a noite 
toda e pouco reclamam dos estímu-
los externos.

A importância do acompanha-
mento inicial da nova família que 
recebe este pequeno é fundamental 
para que se ultrapasse com êxito es-
tes frustrantes momento iniciais.

Vencida esta etapa não raro a 
criança se converte do bonequinho 

Adoção  e  suas  adaptações...
apático e submisso em um verdadei-
ro terrorzinho, exigente, monopoli-
zador e tirano.

Esta também  é uma fase necessá-
ria ao resgate das vivências perdidas 
quando ainda abrigada.

Agirá, num corpinho que já anda 
e inicia a fala, como um bebê  RN. 
Todo recém nascido é assim com 
relação às suas principais fi guras pa-
rentais. Se distingue do terrorzinho 
acima pelo único fato de não dispor 
da independência física que este já 
possui.

Teremos então um rn em corpo 
de criança pequena. Daí as birras 
terríveis, os choros ininterruptos sem 
causa aparente, a literal “persegui-
ção” à mãe.

Mas esta também é uma fase que 
será naturalmente, e em um tempo 
não tão longo quanto parecerá aos 
pais, ultrapassada e a criança pas-
sará, na sua grande maioria, a agir 
como as demais crianças de sua ida-
de cronológica.

Se falamos de crianças maiores, 
incluídos aqui os pré-adolescentes, 
teremos uma criança que chega au-
tônoma, risonha, disposta a agradar 
para “garantir” este novo espaço e 
status.

Mas também estas crianças maio-
res, principalmente aquelas que pas-
saram longos períodos abrigadas, 
tenderão a regredir por vezes inten-
samente.

E os mesmos esforços terão os 
seus novos pais de despender para 
ultrapassar estas etapas iniciais de 
adaptação à nova família.

O ideal, então, ao meu ver, é mi-
nimizar ao máximo a permanência 
das crianças, tenham a idade que ti-
verem, na situação de abrigamento.

Assim, indispensável se priorizar 
a busca pela família biológica e ex-
tensa, com a fi xação de prazos para 
que se resolva a reinserção familiar, 
quando possível, ou o pronto enca-
minhamento da criança para família 
substituta por via da adoção.

Há que se lembrar sempre que a 
Constituição Federal manda priori-
zar sempre e sempre a criança e ado-
lescente. O que se contrapõe às lon-
gas tentativas infrutíferas de retorno 
à família biológica de origem.

Quando falamos de crianças e ado-
lescentes x abrigo, valem as palavras 
da poetisa chilena Gabriela Mistral:

“Muitas coisas que precisamos 

pode esperar; a criança não. Agora 
é o tempo que seus ossos estão sen-
do formados, seu sangue está sendo 
feito, seu corpo sendo desenvolvido. 
Para ela não podemos dizer amanhã. 
Seu nome é hoje”.

Quando a criança tem a sorte de 
encontrar um Lar estruturado, um 
acolhimento de  grande  afetividade, 
irmãos super protetores, que passam 
a ela, valores, princípios morais, in-
tectuais e principalmente afetivos, 
mostrando a ela o Amor maternal, 
paternal,  fi lial,  irmãos, enfi m Fa-
mília,  esta  criança supera todo seu 
sentimento  de rejeição, é amada e 
querida pela sociedade que  também 
a reconhece  como  legítima daquela 
família que a recebeu. Costumo dizer 
amigos  leitores que nada é por acaso, 
creio que quando se recebe um fi lho 
ou fi lha por escolha, sei  que foi Deus 
quem preparou tudo para que essa 

criança  venha viver no Lar que foi 
preparado à ela, pois creio que pais 
realmente são os que  criam, que 
amam, os que educam, que  acom-
panham todo o crescimento desse 
pequeno Ser que Deus os enviou. E 
sendo  assim jamais essa criança vai 
querer saber do seu passado, para ela 
aquele é o seu Lar,  sua família, são 
eles que ela conhece  e ama e é ama-
do (a), então um fi lho (a) bem amado, 
bem recebido, jamais  pensará em 
querer saber de mais nada, e  Ama 
incondicionalmente aqueles que o 
criaram tanto quanto sabe ser também 
AMADA por todos, isso eu posso ga-
rantir com toda certeza. Boa Sorte a 
você que soube receber um fi lho,  fi -
lha no seio de tua família, e Deus o 
ajude a saber interagir essa pessoinha 
com legitimidade e Amor junto aos  
seus... Mais se benefi cia aquele que 
se entrega pelo Amor!!!

A Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) e o Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) 
lançaram, no dia 10 de fevereiro, a 
mais nova Campanha da Fraternida-
de Ecumênica, que terá como foco o 
saneamento básico. O tema é urgente 
e interessa a todos: “Casa Comum, 
Nossa Responsabilidade”.

Apoiadas no lema bíblico “Que-
ro ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não 
seca” (Am5.24), as entidades que-
rem chamar atenção para a essencia-
lidade deste direito. Sua importância 
já está explícita em seu nome: sane-
amento básico. É vital, é essencial, 
signifi ca vida!

O Brasil é um dos países com 
maior número de pessoas que não 
têm banheiro, com quase 7,2 mi-
lhões de habitantes, de acordo com o 
Progress on Sanitation and Drinking-
Water, 2014. Cerca de 35 milhões de 
pessoas não contam com água tra-
tada em casa e quase 100 milhões 

Sanear o Brasil
estão excluídas do serviço de coleta 
de esgotos, como apontam dados do 
Instituto Trata Brasil.

O governo federal, por meio do 
Ministério das Cidades, criou o Pla-
no Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab) que chegou a fazer con-
sulta pública em 2012 antes de ser 
aprovado, mas falta-lhe execução. 
Os recursos previstos eram na ordem 
de R$ 508 bilhões.

O objetivo era alcançar, até 2033, 
o índice de 99% no abastecimento de 
água potável, sendo 100% na área 
urbana. Para o esgoto, a meta era de 
92% na área urbana. Sobre os resí-
duos sólidos, o Plansab previa a uni-
versalização do atendimento na área 
urbana e ausência dos lixões a céu 
aberto em todo o Brasil.

Mas tudo isto é teoria longe da re-
alidade, principalmente com a crise 
política, ética e econômica que sa-
crifi ca o nosso País. Mesmo com um 
crescimento contínuo desde 2000 da 
cobertura da rede de esgoto brasilei-
ra, o ritmo ainda é lento e não atende 
às necessidades da nossa população.

No Orçamento de 2015, o gover-
no federal cortou este investimento 
tão importante, reduzindo de R$ 7,5 
bilhões para R$ 5,1 bilhões.

Não há mais o dinheiro previs-
to para sanear casas de pessoas que 
trabalham duramente todos os dias 
e têm todo o direito ao saneamento 
básico. Pais e mães que veem seus 
fi lhos expostos a doenças e vivendo 
em um ambiente nada salubre.

O Instituto Trata Brasil divulgou 

dados nem um pouco animadores já 
em 2014, antes dos cortes nos gastos 
públicos para pagar a conta da crise 
governamental. Antes mesmo de re-
duzir os investimentos em obras, o 
governo federal já não olhava com 
a atenção devida para a questão do 
saneamento básico.

Até 2014, foi mínima a execu-
ção das 330 obras relevantes do tão 
alardeado Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC), umas das prin-
cipais plataformas de campanha da 
presidente Dilma para sua reeleição. 
Só foram concluídas 26% das obras 
de esgoto e 33% das de água. Com 
corte no investimento, as conclu-
sões das melhorias serão ainda mais 
raras.

Em 2011, como deputado fede-
ral, apresentei o substitutivo ao PL 
7.467, de 2010, propondo isenção 
de pagamento de PIS/Pasep e Cofi ns 
para empresas do setor. Isso desde 
que elas, em contrapartida, inves-
tissem esse dinheiro em projetos de 
saneamento. É uma tese antiga, que 
ganha reforço com a nova proposta 
aprovada na Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Depu-
tados.’

De autoria do senador José Serra 
(PSDB/SP), cria um regime de in-
centivos fi scais para que as empresas 
de água, esgoto e limpeza invistam 
mais no setor. O PL 2290/15 prevê 
o ganho de créditos tributários das 
contribuições PIS/Pasep e Cofi ns 
para quem aumentar os investimen-
tos em projetos de saneamento bási-

co.
Também como deputado, presi-

di o grupo de trabalho que deu ori-
gem e fui um dos relatores da Lei nº 
12.305, de 2010, que instituiu a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos. 
Ela previa ações essenciais, como a 
extinção dos lixões a céu aberto e co-
leta seletiva nos municípios.

São iniciativas transversais, que 
multiplicam os ganhos em outros 
campos da sociedade como o meio 
ambiente. Uma cidade saneada não 
apenas oferece o direito para sua po-
pulação, mas também se torna mais 
sustentável. A água é reaproveitada 
e economizada. Os dejetos não po-
luem o solo e os mananciais e a po-
pulação não fi ca exposta a doenças.

É uma questão de saúde, de evitar 
males que surgem em ambientes in-
salubres como a epidemia de dengue 
e chikungunya que deixa o Brasil 
em alerta atualmente. A cada R$ 1 
investido em saneamento, o governo 
economiza R$ 4 com atendimento à 
saúde.

Ao destacar “Casa Comum, Nos-
sa Responsabilidade”, a Campanha 
da Fraternidade chama a população 
a cuidar de seu planeta. Isso mostra 
como é urgente nos darmos conta de 
que sanear é preservar o meio am-
biente e seus recursos naturais. De 
que sanear é tornar saudável a vida 
dos brasileiros.

Arnaldo Jardim - Deputado Fe-
deral licenciado, atual secretário de 
Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo.

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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Thomazinho - A enciclópedia do interior

PEDACINHOS DE LUZ

Carlos Tevez é eleito o atacante 
mais valioso da Libertadores

Luan, do Grêmio, também aparece na lista do jornal Lance
Assim como na ordem do futebol 

mundial, um argentino lidera a lista dos 
mais valiosos dos clubes da Libertadores 
2016. De volta ao Boca Juniors depois de 
mais de uma década, Carlos Tevez dei-
xou o Juventus no auge da carreira para 
retornar ao time de coração e criação. Aos 
32 anos, ele é avaliado em 15 milhões de 
euros, maior entre os 38 participantes da 
maior competição sul-americana.

A diferença de Tevez para o segundo 
mais caro é enorme, quase o dobro. Ata-
cante do Nacional-COL, Victor Ibarbo é 
avaliado em 8 milhões de euros. Aos 25 
anos, já jogou por Cagliari, Roma e Wa-
tford, além da seleção nacional.

O primeiro jogador de um clube bra-
sileiro é argentino e ex-companheiro de 
Tevez. Jonathan Calleri chegou e já mos-
trou seu oportunismo em dois jogos com 
três gols. Emprestado ao São Paulo, tem 
22 anos e é avaliado em 7,5 milhões de 
euros.

Avaliado em 6 milhões de euros, 
Dudu, do Palmeiras, é o brasileiro mais 
caro do setor ofensivo. O jogador do Pal-
meiras tem o mesmo valor de mercado 
de Sebastián Driussi, do River Plate, que 
tem apenas 19 anos e ganhou o torneio.

Outro campeão é Lucas Alario, de 23 
anos. Autor de gols decisivos em 2015, o 
atacante do River Plate é avaliado em 5,5 
milhões de euros e não deve fi car muito 

tempo no River. O valor de 5,5 milhões 
de euros é o mesmo de Luan, do Grêmio, 
que se destacou no Brasileirão.

Entre os que estão avaliados em 5 
milhões de euros estão os argentinos 
Marco Rubén (Rosário Central), Osvaldo 
(Boca Juniors), Gustavo Bou (Racing) e 
Cristian Espinoza (Huracán), o uruguaio 
Rodrigo Mora (River Plate) e o brasileiro 
Luciano (Corinthians).

A proposta de 16 milhões de euros não 
foi sufi ciente para o Atlético-MG vender 
o argentino Lucas Pratto, de 27 anos, em-

bora seu valor de mercado seja de ape-
nas 4,75 milhões de euros. O valor é um 
pouco superior aos 4,5 milhões de euros 
que são avaliados Alan Kardec (São Pau-
lo), Luan (Atlético-MG), Héctor Villalba 
(San Lorenzo) e Rodrigo de Paul (Racing) 
e também que os 4,2 milhões de euros de 
Andrés Chávez, do Boca Juniors.

Fecham a lista dos mais valiosos o 
atacante André, contratado pelo Corin-
thians, e Gabriel Jesus, da base do Pal-
meiras, ambos avaliados em 4 milhões de 
euros.

Após ameaça do Corinthians, 
Conmebol aumenta premiações

Executivo da Conmebol aprovou o 
aumento dos valores de premiação aos 
clubes participantes da Copa Libertadores 
da América. Assim, o campeão da edição 
de 2016 levará para casa pelo menos US$ 
7,25 milhões (cerca de R$ 29 mi na cota-
ção atual).

O anúncio do aumento das premiações 
vem na esteira das ameaças de Andrés San-
chez, ex-presidente e atual superintendente 
do Corinthians, que ameaçou tirar o Alvi-
negro da competição caso as compensa-
ções fi nanceiras aos participantes não fos-
sem melhoradas. Carlos Augusto de Barros 
e Silva, presidente do São Paulo, reforçou 
o protesto do dirigente rival e também teve 
suas pretensões contempladas.

Apesar do desafi o de disputar a pri-
meira fase, também chamada de “pré-Li-
bertadores”, o Tricolor vai embolsar pelo 
menos US$ 400 mil (R$ 1,6 milhão) pela 

O paraguaio Ángel Romero, Bruno Henrique, Yago, Felipe e o goleiro Cássio. Agachados: Lucca, 
Danilo, Uendel, Fagner, Rodriguinho e Elias.

participação em tal etapa do torneio, com 
direito a um bônus de US$ 100 mil (R$ 
400 mil) como “consolação” em caso de 
eliminação.

A fase de grupos, cujas chaves são co-
nhecidas em sorteio na terça-feira, pagará 
um total de R$ 5,4 milhões a cada equi-
pe. A bonifi cação é de R$ 1,8 milhão por 
jogo (como mandante).

Já no mata-mata, as bonifi cações são 
progressivas até atingirem os US$ 3 mi-
lhões (quase R$ 12 mi) que serão pagos 
ao campeão, enquanto o vice terá direito 
a metade desse valor, apenas por sua par-
ticipação na fi nal. No total, se uma equi-
pe que disputou a primeira fase levantar 
o troféu, levará quase R$ 31 milhões, 
enquanto um time que entrou na fase de 
grupos receberá os citados R$ 29 mi.

Tais valores representam um aumento 
de mais de 18% em relação ao total do 

que foi praticado em 2015. O River Plate, 
último campeão, recebeu US$ 6,1 mi-
lhões (R$ 24,4 mi pela cotação atual) ao 
fi m da competição.

Confi ra os novos valores de premia-
ções por fase :

Primeira fase: US$ 400 mil (R$ 1,6 
milhão) + bônus de US$ 100 mil (R$ 400 
mil) aos eliminados

Fase de grupos: US$ 1,35 milhão (R$ 
5,4 milhões)

Oitavas de fi nal: US$ 750 mil (R$ 3 
milhões)

Quartas de fi nal: US$ 950 mil (R$ 3,8 
milhões)

Semifi nal: US$ 1,25 milhão (R$ 4,9 
milhões)

Vice-campeão: US$ 1,5 milhão (R$ 6 
milhões)

Campeão: US$ 3 milhões (R$ 11,9 
milhões)

Jornalista afi rma que Corinthians inicia 
2016 melhor do que começou 2015

Para Ricardo González, dos 10 que chegaram após saída de oito, sendo seis titulares 

absolutos, há menos dúvidas sobre reforços do que havia no início do ano passado

O jornalista Ricardo González colo-
cou o Corinthians numa condição “dois 
ou três passos à frente” do que estava no 
início da temporada 2015. Para González, 
apesar das muitas mudanças no elenco, já 
que 10 jogadores chegaram após a saída 
de oito, sendo que seis eram titulares ab-
solutos de Tite, há menos dúvidas sobre 
os reforços do que havia no início do ano 
passado.   

- “O Corinthians parte nessa tempora-
da dois ou três passos à frente do que par-
tiu na temporada anterior. Já tem esque-
ma e tem menos dúvida com relação ao 
que havia (ano passado). Lembro-me que 
quando o Renato Augusto chegou, havia 
dúvida se ele iria se recuperar da parte fí-
sica, das lesões. Perguntavam se o Jadson 
deixaria de ser aquele jogador vaga-lume 
que joga um jogo. Na defesa, (tinham dú-
vida) se o Felipe ia conseguir (ser titular). 
O (Vagner) Love fi cou não sei quantos jo-
gos sem marcar. Hoje, essas dúvidas não 
existem. A torcida chega mais confi ante. 
Corinthians foi muito rápido na recompo-
sição desse elenco” - afi rmou o jornalista 
Ricardo González.

O Corinthians 2016 tem um perfi l 
bastante repaginado com relação ao time 

campeão brasileiro no ano passado. São 
seis novos titulares e vários reforços à es-
pera de uma oportunidade. Os que chega-
ram foram Marlone, Guilherme, Willians, 
Giovanni Augusto, André, goleiro Dou-
glas, o meia Alan Mineiro, o lateral Moi-
sés e os zagueiros Vilson e Balbunea, 
que veio do Libertad-PAR. O repórter 
Raphael Zarko, do “GloboEsporte.com”, 
comparou o reinício do Corinthians com 
o processo de reconstrução do Cruzeiro, 
em 2015, nas mãos de Marcelo Oliveira. 

- “Já vi o Tite dizendo que não dá 
para cobrar mais do desempenho porque 

é um pouco incógnita também. Pode ser 
que mantenha o nível, mas pode ser que 
demore para encaixar. O que aconteceu 
com o Cruzeiro, do Marcelo Oliveira, é 
que demorou. Características de jogado-
res muito diferentes. Perdeu o Everton 
(Ribeiro), e o Marquinhos é um jogador 
muito mais de corredor e teve uma difi -
culdade muito grande” - disse Zarko. 

Do elenco de 2015, o Timão perdeu 
Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson, Mal-
com e Vagner Love. Deixaram o clube 
também outros dois reservas: Edu Drace-
na e Marciel.

São Paulo 1 x 0 César Vallejo: Tricolor sofre, mas vence 
com gol de Rogério no fi m e avança na Libertadores
O São Paulo venceu o César Vallejo, 

do Peru, por 1 a 0 na noite de quarta-feira 
no jogo de volta da primeira fase da Li-
bertadores. Apesar do sofrimento e da 
frustração da torcida que foi ao Pacaem-
bu esperando até uma goleada, o placar 
foi sufi ciente para classifi car o Tricolor à 
fase de grupos do torneio. O gol da vi-
tória foi marcado pelo atacante Rogério

No início do primeiro tempo, o São 
Paulo conseguiu dominar a posse de 
bola, mas sem necessariamente transfor-

Top 5: jogadores mais valiosos do São Paulo

Sem Alexandre Pato, Ceni e Luis 
Fabiano, mas já contando com as che-
gadas de Lugano, Mena, Kieza e Calle-
ri, o São Paulo se prepara para inciar a 
temporada 2016. E, apesar das baixas 
recentes em relação ao time de 2015, o 
Tricolor vem trazendo peças também 
signifi cativas.

No ranking do Transfermarkt, site 
alemão especializado em negociações 
no futebol, o argentino aparece entre 
os seis atacantes sub-23 mais valiosos 
do seu país, fi cando atrás apenas de 
Dybala, da Juventus, Icardi, da Inter de 
Milão, Vietto e Angel Corrêa, ambos do 
Atlético de Madrid, e Iturbe, do Bour-

mar esse domínio em chances claras de 
gol. Com isso, aos poucos o time peruano 
foi conseguindo até equilibrar as ações 
e o intervalo chegou com o placar ainda 
zerado.

Na etapa fi nal, o São Paulo teve sua 
melhor oportunidade de abrir o placar 
logo aos 5 minutos, quando Ganso sofreu 
pênalti em disputa de bola com Riojas. 
Na cobrança, porém, Michel Bastos chu-
tou na trave esquerda e o placar seguiu 
inalterado. O gol da vitória, assim, sairia 

apenas aos 42 minutos. O atacante Rogé-
rio, que substituiu Ganso dois minutos 
antes, conseguiu chutar após confusão na 
área para fazer 1 a 0 e garantir a vitória 
e a vaga na fase de grupos. Agora, o São 
Paulo terá pela frente o grupo 1 da Liber-
tadores 2016, formado também pelo atual 
campeão River Plate, da Argentina, pelo 
The Strongest, da Bolívia, e pelo Trujilla-
nos, da Venezuela. A estreia será já na 
próxima quarta-feira, dia 17 de fevereiro, 
contra o The Strongest.

nemouth.
No top 5 do elenco são-paulino, o 

novo reforço tricolor aparece logo de-
pois de Paulo Henrique Ganso, o líder, 
segundo o site. Autor do gol que garan-
tiu a vitória sobre o Cerro Porteño, na 
última quarta-feira, Thiago Mendes é 
mais um que fi gura na lista dos jogado-
res mais valiosos do elenco.

Vale lembrar que o site não leva em 
consideração a multa rescisória dos atle-
tas, muitas vezes elevadas para ‘protege-
rem’ os clubes, ou os valores de negocia-
ções recentes, mas sim o seu desempenho 
na temporada, o campeonato disputado, 
passagem por seleção, idade e quesitos 

técnicos, como gols, assistências e desar-
mes, por exemplo.

JOGADORES MAIS VALIOSOS 
DO SÃO PAULO

* Segundo o Transfermarkt
1º – Paulo Henrique Ganso – 9 mi-

lhões de euros (cerca de R$ 40,8 milhões)
2º – Calleri – 7,5 milhões de euros 

(cerca de R$ 34 milhões)
3º – Rodrigo Caio – 5 milhões de eu-

ros (cerca de R$ 22,6 milhões)
4º – Alan Kardec – 4,5 milhões de eu-

ros (cerca de R$ 20,4 milhões)
5º – Thiago Mendes – 4 milhões de 

euros (cerca de R$ 18,1 milhões)
Fonte: Lancenet

THOMAZINHO/UMA MÚSICA

Tudo Passará
Nelson Ned
Eu te dei meu amor, por um dia
E depois sem querer te perdi
Não pensei que o amor, existia
Que também choraria por ti

Mas tudo passa tudo passará
E nada fi ca, nada fi cará.
Só se encontra a felicidade
Quando se entrega o coração
Voltarei a querer, algum dia
Pois eu sei que não vou mais chorar
Se em mim já não há alegria

A esperança me ensina a gritar
Que tudo passa tudo passará
Que nada fi ca, nada fi cará.
Só se encontra a felicidade
Quando se entrega o coração

Só se encontra a felicidade
Quando se entrega o coração.

Na vida tudo passa, só o AMOR é eterno - Thomazinho

O QUE É FELICIDADE?
Felicidade é ver raiar um novo dia
Um novo dia que vou ter para te ver
Felicidade é chorar de alegria
Felicidade é dar amor e receber.
Felicidade é amar como eu te amo nossos momentos não deixamos prá depois
Felicidade é pronunciar teu nome e muito mais é o encontro de nós dois.
Felicidade é ter você com mais amor e saber que a noite é nossa para amar
Se Deus me ouvisse eu pediria um favor prá nossa noite nunca, nunca terminar.

Análise: Guilherme não funciona como 
Renato Augusto, e Corinthians sofre

Meia-atacante faz o gol da vitória sobre o Capivariano, mas deixa a desejar atuando 

na posição que foi do último craque do Brasileirão. Tite procura nova cara do Timão

Tite repete quase semanalmente em 
suas entrevistas que não basta “apenas” 
vencer. Também é preciso jogar bem, 
mostrar que há um desenvolvimento tá-
tico, uma engrenagem. E foi exatamente 
isso que não aconteceu com Guilherme. 
O meia-atacante fez um belo gol, decidiu 
a partida diante do Capivariano, 2 a 1 na 
arena, mas não encantou atuando na fun-
ção que pertencia a Renato Augusto no 
ano passado.

Com ele na criação, o Timão pouco 
produziu pelo meio de campo e fi cou ex-
tremamente dependente da velocidade de 
Marlone, pela esquerda, e Romero, pela 
direita, para atacar. Danilo dá qualidade e 
inteligência aos passes, mas joga em ou-
tra rotação e não consegue acompanhar a 
correria do time. O Capivariano se fechou 
com duas linhas de quatro jogadas prega-
das na intermediária defensiva e travou 
o jogo. Chegou a dominar a partida em 
alguns momentos.

Pouco entrosado e distante de Dani-
lo, com quem poderia alternar de posi-
ção, Guilherme sucumbiu à marcação. O 
jogador não tem a dinâmica de jogo de 
Renato, muito menos o poder físico para 
sair da defesa e chegar ao ataque com 
qualidade nos passes e nas fi nalizações. 
Apareceu quando atuou onde sabe, perto 
da área, para decidir em um curto espaço. 
Foi lá que pegou um rebote da defesa e 
acertou um belo chute, com desvio em 
Jácio, para fazer 2 a 1.

Tite precisará de muitos treinamentos 
e paciência (dele e da torcida) para trans-
formar Guilherme. É provável até que 
não consiga e busque uma outra solução. 
Rodriguinho, que começa o ano como 
titular, é o maior candidato. Balbuena, 
Giovanni Augusto e André ainda devem 
entrar na equipe. E o Timão procura um 
nova cara.

Romero precisou de apenas dois mi-

nutos para aparecer livre na área e apro-
veitar um chute cruzado de Edilson. Foi 
o quarto gol do paraguaio na temporada. 
Vai ser difícil tirá-lo da equipe nesse rit-
mo...

O Corinthians parecia que não encon-
traria difi culdades para vencer. Aos oito 
minutos, Marlone teve duas chances para 
marcar e perder. Na segunda delas, bateu 
por cima praticamente sem goleiro.

Empolgado com o gol, Romero não 
economizou no início da partida. O ata-
cante aplicou um lindo chapéu de costas 
em Marlon e levantou a torcida na Arena 
Corinthians.

Tite reclamou bastante depois que 
Marlone fez fi la na defesa do Capivariano 
e caiu na área com um toque do lateral-
direito Maguinho. O árbitro mandou o 
jogo seguir e irritou o técnico.

O Capivariano também questionou a 
arbitragem por causa de um pênalti não 
marcado no primeiro tempo. Willians 

acertou Marlon dentro da área, mas o ár-
bitro marcou falta fora.

O Capivariano cresceu na partida e 
chegou à igualdade aos 29 minutos. Após 
cobrança de escanteio, Marlon desviou de 
cabeça, a bola ainda tocou em Vilson e 
entrou. Era o começo do sofrimento co-
rintiano...

Pouco criativo, o Corinthians só as-
sustava pelos lados. Após rápida jogada, 
Romero recebeu de Danilo e bateu cruza-
do, com perigo, mas para fora.

Leandro Silva quase fez um gol es-
petacular no fi m do primeiro tempo. De 
muito longe, o zagueiro arriscou uma co-
brança de falta que passou bem perto do 
ângulo direito do goleiro Cássio. Quase...

Pouco produtivo até então, Guilher-
me tirou o Corinthians do sufoco logo no 
primeiro minuto do segundo tempo. O jo-
gador pegou rebote pela esquerda da área 
e bateu bonito. A bola desviou em Jácio, 
tocou na trave e entrou.
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Na matinê do Carnaval Caia na Folia - Mascagni 2016 aconteceu o tradicional 
e esperado Concurso de Fantasias Infantís na Matinê da “Terça-Feira Gorda” - 09 
de fevereiro, com animação do Grupo UniaArt, DJ Laerte Guerreiro, Locutor Gemi-
nha, Mini Apresentadora Gaby Sanches / Jairo Som e organização de Faria Zeviani 
- Produções em conjunto com Chapas Bar, diretoria e funcionários, o certame teve 
o recorde participativo de 67 pequenos foliões e folionas de 1 à 13 anos incompletos,  
fantasiados nos mais variados estilos, representando personagens reais e fi ctícios 
que deram um colorido especial, trazendo de volta a eterna e fantástica Fábrica 
de Sonhos Infantís. Com energia e determinação, desfi laram diante do voluntário 
Corpo de Julgadores. Foram apreciados e pontuados com muito critério e competên-
cia dentro do regulamento estabelecido nas categorias Luxo e Originalidade, sendo 
implantado neste ano a divisão por faixas etárias de 1 a 6 anos e de 7 a 13 anos, 
perfazendo 24 premiações, com todos os concorrentes recebendo um Certifi cado de 
Honra ao Mérito Carnavalesco e os classifi cados do 1º ao 2º lugares - troféus e do 
3º ao 6º - medalhas em homenagem aos grandes personagens de nosso Carnaval, 
levando grande ansiedade ao público pela espera dos seguintes resultados: 

PREMIAÇÕES:
1º lugar: Troféu Zé da Elite – (Carnavalesco incentivador e proprietário do Palá-

cio das Novidades - antiga loja de artigos carnavalescos de Jaboticabal);
2º lugar: Troféu Milton Batucada – (Fundador da antiga “Escola de Samba Mo-

cidade de Cor” de Jaboticabal); 
3º lugar: Medalha Ramiro Coelho “Carioca” – (Fundador da antiga “Escola de 

Samba Os Bambas” de Jaboticabal); 
4º lugar: Medalha Hélio Constantino – Antigo Rei Momo do Carnaval de Jabo-

ticabal; 
5º lugar: Medalha Canelinha – (Fundador da antiga “Escola de Samba Unidos 

da Getúlio” de Jaboticabal); 
6º lugar: Medalha Hélio Baixinho – (Carnavalesco jaboticabalense); 
Fantasia Campeã Geral: Vitória Oliveira de Souza / Deusa Guerreira / Luxo 7 a 

13 Anos / Nota 38,30;
Hour Concurs: Paola dos Santos Soares / Bruxinha / Luxo 1 a 6 Anos.
Fotos: Jaboticabal by Cláudia Grotta

FÁBRICA DE SONHOS NA MASCAGNI



PÁGINA  05A  GAZETASÁBADO, 13 DE FEVEREIRO DE 2.016

Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Noel, o Mensageiro da Paz, 
amigo da cidade e do interior!

Quem de-
sembarcou em 
Londres foi a 
belíssima mo-
delo araraqua-
rense Letícia 
Valério. Antes 
a bela já havia 
estrelado por 
Hong Kong e 
Bangkok, de-
pois fez uma 
passagem pelo 
Brasil. Atual-
mente cumpri-
rá mais uma 
temporada in-
ternacional.

Letícia tem 
21 anos de  
idade. Sua re-
fi nada beleza é 
trabalhada em 
1,82 de altura 
e é representa-
da pela Ming 
Management e 
CP Models. Em 
seu currículo 
possui traba-
lhos para gran-
des marcas, 
incluindo nada 
mais nada me-
nos que  Gior-
gio Armani e 
Bvlgari.

Vamos fi car 
de olho no que 
vem pela fren-
te!

Lindaaa...

PROFISSÃO  MODELO

 Dando sequência aos pro-
jetos de reflorestamento re-
alizados em Jaboticabal, a 
Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente (Saama) realizou na últi-
ma semana, em parceria com a 
Coplana, o plantio de 600 mu-
das em uma propriedade rural 
do município.

“Esse tipo de ação é fun-
damental para a recuperação 
de nossas matas. Agradeço ao 
agricultor Sérgio Camilotte e à 
Coplana por participarem desse 

Saama promove plantio de mudas
 

Plantio de 600 mudas aconteceu em propriedade rural

Narração: Bala de Prata.
Autor Rubens Fumincelli
 

Depois que você par-
tiu...

Trancou meu cora-
ção.

Levou a chave em-
bora...

Não abre para outra 
paixão.

Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

importante projeto. Vamos ga-
rantir um futuro muito melhor 
aos nossos filhos”, comemora o 
secretário de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, 
Sérgio Nakagi.

Doação de mudas – A Pre-
feitura de Jaboticabal man-
tém um viveiro de mudas. 
Os interessados em realizar 
plantios podem procurar o 
Centro de Educação Ambien-
tal, ao lado do posto da Po-
lícia Ambiental ou ligar para 
(16) 3202-9961.  

O Vereador vem realizando pro-
jetos sociais nos bairros de Jabotica-
bal. O último foi na Praça da CO-
HAB IV. O objetivo principal desse 
projeto é levar à população de nossa 
cidade, atendimentos que benefi -
ciem a todos, prestando serviços em 
Saúde, Aferição de Pressão Arterial, 
Teste de Glicemia, Designer de So-
brancelha, Avaliação Odontológica, 
Consultoria Jurídica, Abertura de 
MEI, Corte de Cabelo Masculino 
e Feminino, Maquiagem, diversão 
para as crianças com brinquedos e 
entrega de livros, pipoca e algodão 
doce, show musical para as famílias, 
profi ssionais com capacidade para 
atender a todos. “É uma alegria 
poder realizar este evento, levando 
benefícios aos moradores dos bair-
ros; agradeço toda a população que 
me recebe com muito carinho e aos 
meus colaboradores, parceiros no 
projeto, pois são de suma impor-
tância para a concretização do meu 
projeto”, enfatizou, VITÓRIO.

PROJETO AÇÃO NOS BAIRROS IDEALIZADO 
PELO VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI
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EMEB Afonso Tódaro na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica (OBA)

Ao observar o céu a noite, você 
fi ca curioso com a formação das 
estrelas e dos planetas? A origem 
das galáxias e os movimentos de 
cometas lhe intrigam? Então, o seu 
lugar é na Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA).

Fique atento, pois a edição desse 
ano já está com as inscrições aber-
tas. A Olimpíada vai acontecer no 

dia 13 de maio e é voltada para to-
dos os estudantes dos ensinos fun-
damental e médio. Escolas públicas 
ou particulares que ainda não par-
ticipam já podem se cadastrar pelo 
site (www.oba.org.br).

O prazo para inscrições de esco-
las vai até o dia 13 de março e os 
exames acontecem em fase única 
no dia 13 de maio de 2016.

Na 18ª edição da Olimpíada, re-
alizada em 2015, bem como na 17ª, 
em 2014, alunos desta unidade ob-
tiveram notas altas, sendo contem-
plados com medalhas de ouro, prata 
e bronze. 

A Olimpíada Brasileira de As-
tronomia e Astronáutica (OBA) 
é um evento nacional que tem 
como objetivo principal difundir 
o conhecimento astronômico pela 
sociedade brasileira, fomentar o 
interesse dos jovens pela Astro-
nomia e pela Astronáutica e ci-
ências afins. É realizado nas es-
colas brasileiras desde 1998 pela 
Sociedade Astronômica Brasileira 
(SAB). A partir de 2005 a Agência 
Espacial Brasileira (AEB) passou 
também a participar da organiza-
ção, a olimpíada se tornou Olim-
píada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica. A OBA é um evento 
aberto à participação de escolas 
públicas ou privadas, urbanas ou 
rurais, para alunos do primeiro 
ano do ensino fundamental até aos 
do último ano do ensino médio. A 
OBA ocorre totalmente dentro da 
própria escola, tem uma única fase 

e é realizada dentro de um só ano 
letivo. A participação dos alunos é 
voluntária.

O objetivo da OBA, de acordo 
com o Dr. João Batista Garcia Ca-
nalle, astrônomo e coordenador na-
cional do evento, é levar “a maior 
quantidade de informações sobre 
as ciências espaciais para a sala de 
aula, despertando o interesse nos 
jovens”.

A olimpíada é dividida em qua-
tro níveis - os três primeiros são 
para alunos do ensino fundamen-
tal e o quarto, para os do ensino 
médio - e a prova é composta por 
dez perguntas: sete de astronomia e 
três de astronáutica. A maioria das 
questões é de raciocínio lógico. As 
medalhas são distribuídas conforme 
a pontuação obtida por cada nível.

Os melhores classifi cados na 
OBA representam o país nas olim-
píadas Internacional de Astronomia 
e Astrofísica e na Latino-Americana 
de Astronomia e Astronáutica de 
2017. E os participantes dessa edi-
ção ainda vão concorrer a vagas nas 
Jornadas Espaciais, que acontecem 
em São José dos Campos (SP), onde 
os participantes recebem material 
didático e assistem a palestras de 
especialistas. Segundo Canalle, a 
iniciativa não tem a intenção de criar 
rivalidade entre escolas ou promo-
ver competição entre cidades ou 
estados. 

“Queremos promover a dissemi-
nação dos conhecimentos básicos 
de forma lúdica e cooperativa entre 
professores e alunos, além de man-
tê-los atualizados”.

Até hoje, a OBA já contou com 
mais de 7 milhões de participantes. 
Em 2015, a olimpíada teve a parti-
cipação de mais de 830 mil estudan-
tes de quase 10 mil escolas de todos 
os estados do Brasil e do Distrito 
Federal, além da colaboração de 64 
mil professores. Distribuiu cerca de 
46 mil medalhas, 7% a mais do que 
na edição anterior.

Organização OBA é coordena-
da por uma comissão formada por 
membros da Sociedade Astronômi-
ca Brasileira (SAB) e da Agência 
Espacial Brasileira (AEB).

São promovidos, desde 2009, os 
Encontros Regionais de Ensino de 
Astronomia (EREAs), entre 10 e 12 
por ano.

O programa é realizado com par-
cerias locais e principalmente com 
recursos obtidos junto ao Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq). 
Quem desejar organizar um EREA 
em sua região, basta entrar em con-
tato com a secretaria (oba.secreta-
ria@gmail.com).
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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.)

GRÃO MIX TORREFAÇÃO LTDA - ME, torna público que 
requereu  da CETESB a Renovação da Licença de Operação para 
Fabricação de Amendoim Descascado, à Avenida Major Hilário 
Tavares Pinheiro nº 3.273, Jardim Pedroso, Jaboticabal - SP.

MACC MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP, torna públi-
co que requereu  da CETESB a Renovação da Licença de Operação   
para Aparelhamentos de Placas de Mármore e Granito, à Avenida 
Major Hilário Tavares Pinheiro nº 2.555, Distrito Industrial Carlos 
Tonanni, 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  car-
tório 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, 
divorciado, industriário, residente e domiciliado nesta cida-
de, 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 Econômica Federal, credora fi duciária do contrato 
de fi nanciamento imobiliário nº 844440352061, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 08 na matrícula 
nº 23.565, que grava o imóvel situado na Rua João Faccini, 
número 130, Jardim das Rosas, vem lhe notifi car para cum-
primento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das parcelas vencidas 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 mone-
tária, 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 compa-
recer no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ja-
boticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas 
às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetu-
ar 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 pro-
priedade 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 Fede-
ral.

  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 consecuti-
vos. Jaboticabal, 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 Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabele-
cido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-
3015.

 FAZ SABER a Arsenio Paluan Júnior, portador da 
Carteira de Identidade da polícilia militar de São Paulo nº 
314146, CPF nº 122.381.218/97, brasileiro, separado judi-
cialmente, servidor público estadual, residente e domicilia-
do 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 Econômica Federal, credo-
ra fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
855550074539, garantido pela alienação fi duciária, registra-
da sob nº 09 na matrícula nº 23.542, que grava o imóvel situ-
ado na Rua Aldo Senen, número 135, Jardim das Rosas, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais 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 atualiza-
ção 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 Jabotica-
bal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, cen-
tro, 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 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 proprie-
dade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.

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

 O OFICIAL:
             

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN 

ABANDONO DE EMPREGO

Comunicamos que a funcionária ROSIMEIRE DA CONCEI-
ÇÃO, portadora da CTPS nº 050837, SÉRIE 0069, não com-
parece ao trabalho desde 16/12/2.015, sem apresentar qualquer 
justifi cativa. Vimos pela presente cientifi cá-la, nos termos do 
dispositivo do ARTIGO 482, LETRA “I”, da CLT, que fi ca con-
signado o ABANDONO DE EMPREGO, ou justifi que a causa 
em 48 horas a contar desta publicação. Caso contrário, consi-
deraremos a atitude como renúncia ao cargo, fi cando Vossa Se-
nhoria demitida por ABANDONAR O EMPREGO, na forma do 
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). a.) - 
ROSALVO DE ALESSANDRO GARCIA DE OLIVEIRA - ME 
- CNPJ nº 08.828.109/0001-23 - Av. Nisoji Fujizaki nº 321 - Ja-
boticabal/SP,  05, de fevereiro de 2.016.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ALCINA GOBBI FONSECA 
(Prenotação 148.249 de 12/11/2015)

  ALVARO 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 à Senhora ALCINA GOBBI FON-
SECA, RG nº 1.443.575-SP, CPF nº 765.150.448-87, brasileira, 
viúva, empresária (qualifi cação constante da matrícula número 
2.593 desta Serventia) e eventuais herdeiros e ou sucessores, que 
se acha(m) em lugar incerto e não sabido, que de conformidade 
com as disposições do artigo 213, Inciso II, parágrafo 3º, da Lei 
federal 6.015/73, nos termos da Lei 10.267, de 28 de agosto de 
2.001, e ainda, com base nos itens 137 e 138, do Cap. XX das 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, encontra-
se prenotado nesta Serventia sob  nº 148.249, de 12/11/2005, re-
querimento para “Retifi cação Georreferenciada” com alteração da 
descrição das divisas, área e confrontações dos imóveis denomina-
dos Fazenda Santo Antonio, situados no município de Taiúva e no 
município e Comarca de Jaboticabal, objeto das matrículas núme-
ros 2.797, 9.724, 15.395 e 19.745, todos de propriedade da Usina 
Açucareira Jaboticabal S/A, tudo nos termos do requerimento e 
demais documentos exigidos por Lei. Assim, conforme matrícula 
número 2.593, na qualidade de proprietária do imóvel denominado 
Fazenda Maria Cândida, situada neste município de Jaboticabal, 
confrontante do imóvel supra, fi ca(m) V. Senhoria(s) notifi cada(s), 
para que NÃO CONCORDANDO com os termos da retifi cação 
requerida, se dirija a este Registro Imobiliário, situado na Aveni-
da Major Novaes nº 535, centro, em Jaboticabal/SP, telefone (16) 
3202-3015, com atendimento ao público de segunda à sexta-feira 
das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresentar im-
pugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da primeira publicação do presente edital (item 138.12 - Cap. XX 
- Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça). Fica 
outrossim, V. Senhoria cientifi cada, que deixando de apresentar 
impugnação no prazo estipulado, presumir-se-á anuência. Para co-
nhecimento dos interessados e para que não aleguem, ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, 
por 02 (duas) vezes consecutivas. Jaboticabal, 1º de Fevereiro de 
2.016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subs-
crevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

OXIQUIMICA AGROCIENCIA LTDA torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença de Instalação N° 52000415 para 
Defensivos agrícolas, n.e.; fabricação de, sito à Rua Minervino 
de Campos Pedroso, Nº 13, Parque Industrial Carlos Tonanni Ja-
boticabal/SP.

NELSON ANTONIO BERTOLLAZZI , torna público que rece-
beu na CETESB a renovação da licença de operação Nº 52001863, 
válida até 29/01/2021, para Posto de Combustível, sito à RUA JA-
CARANDAS, 27, CENTRO - GUATAPARÁ/SP.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 
MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
VETERINÁRIAS CÂMPUS DE JABOTICABAL – SP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Funcionários da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, no 
uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, con-
voca os associados, que nesta data são em número de 683 
(seiscentos e oitenta e três) em condições de votar, para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
na sede social, na Via de Acesso Professor Paulo Donato 
Castellane, s/n, Bairro Rural, Câmpus Unesp, nesta cidade 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no dia 26/02/2016, 
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que de-
termina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 
13h com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
02) Em segunda convocação: às 14h com a presença de 
metade mais um dos associados; 03) Em terceira convoca-
ção: às 15h com a presença de no mínimo 10 (dez) associa-
dos, para deliberar sobre os seguintes assuntos:    

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercí-

cio de 2015, compreendendo o Relatório da Gestão, o De-
monstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho 
Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cál-
culo;

3. Aprovação do Regulamento Eleitoral;
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educa-

cional e Social – FATES;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 Jaboticabal, SP, 13 de Fevereiro de 2016.

WAGNER APARECIDO MENDES
Diretor Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução 4434/15 em 
seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 
2015 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores 
independentes, estão à disposição dos associados na sede 
da cooperativa. 

FRANCISCO VICENTE DE BELLO JABOTICABAL - ME 
Torna público que requereu na CETESB a renovação de Licença 
de Operação para FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS, 
SITO À RUA ANTÔNIO GUERREIRO Nº 111- DOSTRITO IN-
DUSTRIAL - JABOTICABAL/SP.
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Há treze anos atrás você 
acabava de chegar ao mun-
do, trazendo-nos muitas 
alegrias a todos nós. Hoje 
já está um pré adolescente, 
cheio de muita saúde e com 
um coração extremamente 
bondoso.

Desejamos que você con-
siga realizar todos os seus 
sonhos. E que Deus te pro-
teja sempre no bom cami-
nho.

Te amamos  fi lho.
Parabéns JOÃO VICTOR 
(Seus pais o felicitam por 

mais uma comemoração na-
talícia)

ARETUSA, apro-
veite o dia 17 ponti-
lhado de bons e feli-
zes acontecimentos, 
compartilhando com 
amigos e familiarees 
as agradáveis sur-
presas, inumeráveis e 
promissores aconte-
cimentos. Parabéns!

GUSTAVO AN-
DRADE, que seus 
passos sejam edi-
fi cados com a su-
premacia do amor, 
esperanças sólidas 
e feliz jornada. PA-
RABÉNS PELA 
COMEMORAÇÃO 
DO DIA 12/02.

A L E S S A N -
DER LEONE...  
que a renovação 
do dia 12 possa 
lhe trazer inume-
ráveis alegrias, 
felicidades, paz 
e harmonia. FE-
LIZ ANIVER-
SÁRIO!


