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A população de Jabotica-
bal deu boas vindas ao Na-
tal de maneira especial. A
chegada do Papai Noel fi-
cou marcada pela “Parada
de Natal”. A primeira edi-

Parada de Natal: População celebra
chegada das festas natalinas

Centenas de pessoas participaram do evento organizado pelo Departamento de Cultura

O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, assinou o contrato com a Cai-
xa Econômica Federal para a cons-
trução de dois novos condomínios
na cidade - Vida Nova I e II. Ao todo,
serão 528 unidades para a popula-
ção que recebe até três salários-mí-
nimos. A construção será no estilo
inglês, maior e mais confortável, lo-
calizada entre os bairros Vale do Sol
e Solar Corinthiano. O evento acon-
teceu na segunda-feira (09), na Pre-
feitura Municipal.

As obras começam nos próxi-
mos dias e deve ser entregues em
apenas 18 meses, destinadas às
famílias que recebem até R$ 1,6 mil.
“É um momento importante, mais
uma vitória para nossa população.
Já temos confirmado a construção
de 267 casas térreas, pela CDHU,
para 2014. Agora assinamos a
construção de outras 528 unida-
des, para as famílias que realmen-
te precisam. É muito gratificante
concretizar obras que vão mudar
a vida de tantas famílias”, afirma o
prefeito Raul Girio, que completa.
“Já conseguimos R$ 5.9 milhões
para melhorar a infraestrutura do
bairro para receber os novos mo-
radores”.

Os 48 mil m² serão divididos em
dois condomínios – 264 aparta-

Raul Girio e Caixa Econômica liberam 528 novas unidades habitacionais
Prestação será de R$ 25 a R$ 80; obra deve ser concluída em 18 meses

mentos em cada. As unidades te-
rão 48 m², com dois quartos, sala,
banheiro, cozinha, área de serviço
e ampla área de lazer. O investi-
mento será de R$ 42 milhões, sen-
do R$ 36,9 milhões de recursos do
Fundo de Arrendamento Residen-
cial (FAR) e R$ 5,1 milhões do go-
verno de São Paulo.

A parceira da Prefeitura viabili-
zou a vinda do projeto para Jabo-
ticabal. “A Prefeitura tem um pa-
pel fundamental. Além de incenti-
var o projeto, fará a via de acesso
ao condomínio, ou seja, uma nova
avenida. A Prefeitura se colocou
como uma grande parceira em tudo
que foi necessário”, explica Paulo
Lins, representante da Rhodiumix.

Prazos - Jacobo Samuel Bruki-
rer Fajer, presidente da Rhodiumix,
afirma que as obras devem durar
apenas 18 meses. “Vamos criar um
condomínio fechado com aparta-
mentos totalmente diferentes, com
dois andares. A Prefeitura tem uma
preocupação muito grande com o
social. Por isso montamos um pro-
jeto com grande área de lazer, sa-
lão de festa e muita segurança. A
obra vai transformar aquela área
da cidade. Dará dignidade e quali-
dade de vida para crianças e pais”,
finaliza.

ção reuniu diferentes enti-
dades e grupos culturais de
toda região.

A população aproveitou a
oportunidade e um bom pú-
blico acompanhou o desfi-

le na Rua Rui Barbosa. “O
Natal é uma data que deve
ser reverenciada. A ‘Parada
de Natal’ trouxe todo o en-
canto e magia da data para a
rua. É muito bom ver a Rui

Barbosa com esse grande
público, principalmente as
crianças participando des-
se momento”, afirma o
Prefeito, Raul Girio.

O Diretor de Cultura,

Abel Zeviani, lembra que a
“Parada de Natal” marca o
início das festividades na-
talinas. “Agora vamos nos
preparar para a “Noite de
Belém” e para as apresen-

tações musicais na Praça
Doutor Joaquim Batista.
Organizamos uma progra-
mação especial para a famí-
lia jaboticabalense”, con-
cluiu.

Prefeito Raul Girio ladeado por representantes da Caixa Economica Federal, Rhodiumix e o secretário André Nozaki
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Hoje quero responder, em públi-
co, uma pergunta que já respondi em
particular.

“Você escreve sobre tantos desafi-
os no mercado, na política e nos rela-
cionamentos em seus artigos, mas o
que tem feito para mudar o mundo”?

Minha resposta: tenho escrito coi-
sas irritantes que tiram as pessoas do
sério e as fazem questionar sobre as
mudanças que deveriam criar urgente-
mente.

Outra forma de provocar são as pa-
lestras e treinamentos que ministro.
Se cada um deve compreender sua vo-
cação e dela criar caminhos para a mu-
dança, estou disposto a continuar to-
cando a trombeta.

 Em nossa alma habita um Grilo Fa-
lante, dentro que monitora, cuidadosa-
mente e crítica no decorrer do dia. E,
com a sua voz, muitas vezes nos faz
vacilar as dúvidas dos nossos próprios
recursos e capacidade, quando menos se

Buda escreveu que  “quando deixa-
mos de esperar, temos todas as coisas”.
Se não esperamos coisa alguma, sempre
sentimos prazer com o que recebemos.
Quando temos muitas EXPECTATI-

Talvez você já tenha ouvido falar
do “filho pródigo” Em outras palavras,
ele foi rebelde. Ele era totalmente ir-
responsável. Ele foi embora de casa e
desperdiçou todo o dinheiro que tinha
com prostitutas e com o que a bíblia
chama de “vida rebelde”. Não nos é dito
tudo o que ele fez. Finalmente, ele aca-
bou quebrado, falido e sem nenhum lu-
gar para ir, a não ser ir à casa do pai.
Quando chegou à sua casa, ele já estava
exausto daquela vida rebelde e não ti-
nha mais orgulho. Ele deu-se conta de
que tinha errado, estragado tudo. Ele

Vivemos num mundo de provas e
expiações. As realidades são testemu-
nhas da vitória que alcançamos num
mundo de felicidade, iluminada pela fé,
esperança e caridade. Os sonhos são atri-
butos da vontade de alcançarmos a luz,
que depende única e exclusiva da ma-
neira de agirmos e vencermos as difi-
culdades que se apresentam em nossos

Quando um vírus letal, que se espa-
lha pelo ar e que tem o poder de aniqui-
lar a humanidade, é libertado, a comu-
nidade médica mundial corre contra o
tempo para desenvolver uma vacina e
deter o pânico causado pela possibilida-
de de contágio. Segundo os rastros de
um vírus que está muito além do confi-
namento. Pesquisadores, militares e a
Organização Mundial de Saúde e meros
civis se mobilizam para tentar encon-
trar uma cura e determinar a causa an-
tes que seja tarde demais. Dirigido por
Steven Soderbergh, filme da Warner Bros
Pictures. Escreví Sobre o filme. Mas
minha intenção, falar sobre o Gás Mor-
tal que vazou na região central da Índia,
o local virou uma câmara de gás para
4.500 pessoas. Um vazamento de gás
tóxico deixou 4.500 pessoas mortas na
Índia. Parecia o começo do fim do mun-
do, que atingiu as milhares de famílias
enquanto elas dormiam. Na madrugada

Coisas irritantes
Mas, vamos, primeiramente, às

coisas mais simples e que estão den-
tro de nós ou à nossa volta.

O que você acha da falta de educa-
ção no trânsito ou das pessoas que
não recolhem os dejetos de seus cães
nas calçadas alheias?

Pessoas que entopem bueiros, ba-
tem a porta do carro ou o carrinho de
supermercado na porta do seu carro,
estacionam em vagas de deficientes e
idosos mesmo não sendo, pedem no-
tas fiscais de valores diferentes do
valor correto (superfaturado), pesso-
as que furam fila, que ligam o som nas
nuvens em qualquer horário, que cui-
dam mais da vida de outras pessoas
do que a delas, que desvaloriza a com-
petência e o trabalho alheio como for-
ma de se promover...

Chega né?
A lista pode continuar individual-

mente se pensarmos em comporta-
mentos que temos e que não devería-
mos ter para que nossos relaciona-
mentos e nossa imagem perante os que
nos cercam sejam melhores.

A mudança deve começar de den-
tro para fora. De nós para os outros.

E, ao mudarmos, poderemos ofe-
recer um bom exemplo para os que
nos observam.

Uma pequena mudança em nosso
comportamento pode ser, de fato, um
grande passo para a humanidade. Tal-
vez, maior do que um passo na Lua.

Mude e mostre o caminho!
Desejo-lhe sucesso e paz.

Aprendamos a ouvir...

CONTÁGIO  –  FILME APREENSIVO,  PROVOCANTE  E  PROFUNDAMENTE  ENVOLVENTE

de 03 de dezembro de 1.984, na usina de
pesticida da empresa de origem ameri-
cana Union Carbide, instalada na pau-
pérrima cidade de Bhopal, vazou uma
substância chamada isocianato de meti-
la – um produto químico estocado den-
tro de um tanque de aço inoxidável,
muito utilizado para a fabricação de de-
fensivos agrícolas, mas capaz de des-
truir todo e qualquer ser vivo.

Naquela noite de dezembro, funcio-
nários faziam a limpeza nos tanques
quando foi disparado o alarme acusando
problemas. De repente, o alarme soou
novamente, sinal de que a válvula de
segurança de um dos tambores tinha se
rompido. A pressão era tanta que os
empregados não conseguiram contro-
lar a situação e resolveram sair do local.
Devido a tanta pressão, o produto quí-
mico começou a surgir em forma de gás
na válvula defeituosa, formando uma
grande nuvem dentro da fabrica. Du-
rante o resto da madrugada a nuvem
macabra correu a cidade. Ao amanhe-
cer, Bhopal estava tomada pelo gás ve-
nenoso, deixando pessoas cegas e ou-
tras automaticamente mortas por não
aguentar o veneno. Em  menos de 48
horas, já havia mais de 2.000 pessoas
mortas, asfixiadas pela nuvem de gás
tóxico em torno da cidade indiana.
Muitos que ficaram cegos eram hospi-
talizados e outras pessoas que chega-
vam à cidade tentavam ajudar policiais
arrombando casas para verificar se ha-
via mais sobreviventes. A situação era

desesperadora e foram encontradas mi-
lhares de pessoas mortas. A catástrofe
provocava cenas irreais, como a de ca-
minhões em comboio carregadas de ca-
dáveres – expondo crianças, velhos e
adultos sem sangue e sem marcas.

Oisocianato de metila é um dos pro-
dutos potencialmente mais letais que
existem na indústria química. Deve ser
mantido e manuseado unicamente em
estado líquido. Caso se transforme em
gás, torna-se um veneno fulminante. Ele
deve ser transportado em tambores de
aço inoxidável hermeticamente fecha-
dos, capazes de resistir a altas pressões
– em linguagem técnica, 60 atmosfe-
ras. Em estado líquido, o produto não
exerce pressão maior que quatro atmos-
feras. Tudo consiste em impedir que ele
seja exposto a temperaturas superiores
a 22 graus centígrados, pois aí ele se
evapora e começa a se expandir como
um gás. Na forma gasosa, a substância
tem uma densidade próxima à do ar e,
assim, tende a permanecer nas camadas
mais baixas da atmosfera, formando uma
nuvem que pode levar até dois dias para
se dispersar. Os funcionários que me-
xem com o produto tem obrigação de
trocar todos os dias as suas roupas, apro-
priadas para esse tipo de trabalho. As
paredes das fábricas são equipadas com
exaustores que não param de funcionar.
Caso o gás comece a escapar, é sugado e
imerso em uma solução de soda cáusti-
ca. Para transformá-lo em defensivos
agrícolas – como o Temik ou o Sevin,

comercializados no Brasil – os fabri-
cantes fazem o isocianato de metila re-
agir com outra substância, a oxima de
aldicarbo, resultando num granulado es-
tável, de poder tóxico médio, que serve
para matar todos os tipos de insetos.
Ao aspirarem o gás naquela noite de
dezembro, os habitantes de Bhopal fo-
ram submetidos a um morte lenta e ater-
rorizante. Como o veneno reage ao
entrar em contato com a água, o ataque
químico tornou-se mais duro na exata
medida em que o organismo liberava lí-
quidos para se proteger da agressão. Nos
olhos provocou graves queimaduras:
quando as pessoas começavam a lacri-
mejar, a córnea era atacada com tama-
nha ferocidade que chegava perder a
transparência, tornando-se opaca e oca-
sionando a cegueira, só reversível me-
diante transplantes. Dentro do corpo,
o isocionato de metila seguia sua traje-
tória de destruição. Ao penetrar nos pul-
mões, entupia os alvéolos, impedindo a
passagem do oxigênio para a corrente
sanguínea. A sensação das vitimas é de
morte por afogamento. O diretor da
Union Carbide, Jackson D. Browning,
foi procurado para esclarecer o caso.

As investigações tentavam elucidar
se havia ocorrido negligência ou não de
funcionários na ocasião. Em fevereiro
de 1989, a industria química foi conde-
nada a pagar uma indenização de 470
milhões de dólares ao governo indiano
referente às vítimas do acidente quími-
co...

O FILHO PERDIDO
humilhou-se e voltou para o seu pai.
Quando o pai dele o viu voltando para
casa, ele correu para encontrar o filho
rebelde. A bíblia nos diz que o pai deu
uma festa porque o garoto tinha volta-
do para casa. Jesus contou essa história
para ilustrar o amor de Deus pelos seus
filhos. Ser cristão não faz de você al-
guém perfeito. Você ainda vai errar, isso
faz parte do ser humano. Talvez você
seja chamado de o “rebelde” da família.
Talvez você seja realmente a pessoa
mais rebelde que você conhece. A coisa
mais importante a ser aprendida desse
jovem rebelde é o humilde arrependi-
mento diante do pai. Quando você ad-
mite que errou, você está se colocando
no caminho de volta para casa. Não
importa o que você tenha feito. Deus
vai correr para encontrar você. Ele fi-
cará muito animado por você vir para
Ele, pela primeira vez ou por você vol-
tar para Ele depois de uma fase rebelde.
Deus ama você além dos seus sonhos
mais rebeldes. Basta somente confiar
Nele e o deixar dirigir todos os seus pas-
sos. Quantos que não estão vivendo
hoje, como um filho pródigo, neste
mundo perdido e sem esperança, gas-
tando tudo o que um dia recebeu na casa
do Pai como herança para a vida Eter-

na, só para viverem alguns momentos
de prazeres, sonhos, fantasias e ilusões,
que não vão durar por muito tempo.
Tudo neste mundo passa, as coisas mu-
dam a cada dia, mas o amor de Deus ele
nunca acaba. Este pai do filho pródigo
representa o Nosso Pai Celestial que tem
um imenso amor por cada um de nós.
Não importa o quanto você foi longe
demais. Quantas vezes você tem caído
ou quantas vezes você pegou o cami-
nho errado. O Pai Celestial continua
esperando a sua volta. Ele sempre vai
lhe perdoar quantas vezes for preciso,
porque o perdão do Pai não tem limi-
tes. Quando você fizer como o jovem
que havia desperdiçado tudo e ninguém
lhe dava nada. Ele caiu em si e disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm
em abundância e eu aqui pereço de fome,
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai,
pequei contra os céus e perante ti. Já
não sou digno de ser chamado teu filho.
Para sua surpresa, o pai já estava espe-
rando-o desde a sua partida. Porque não
existe lugar melhor do que a casa do pai.
O Pai Celestial nunca desistiu de você,
porque você é muito Especial para Ele.
O pai do jovem o recebeu com um abra-
ço e um beijo e disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa, e vesti-

lho, e ponde-lhe um anel na mão e san-
dálias nos pés, e trazei o bezerro ceva-
do, e matai-o, e comamos e alegremo-
nos, porque este meu filho estava mor-
to e reviveu, tinha se perdido e foi acha-
do. E fizeram uma grande festa. É assim
que o Pai Celestial quer fazer com você.
Que bonito é saber que tem um Deus tão
maravilhoso que nos ama de verdade,
independente dos nossos defeitos ou
qualidade, sabe por quê? Porque Deus vê
a intenção do nosso coração e não as
aparências. O plano de Deus para sua
vida é tão perfeito e completo. Não
deixe para a amanhã, corra para os bra-
ços de Deus agora mesmo. Ele quer te
abraçar e dizer: Meu filho (a) seja bem
vindo, Eu te amo tanto, tanto, venha
ser só meu. Lembre-se que você é como
uma jóia rara e muito preciosa para
Mim, assim diz o Senhor. Tenho certe-
za que neste exato momento os anjos
estão fazendo uma grande festa no céu
por você. Porque Jesus disse: que quan-
do um pecador se arrepende aqui na ter-
ra, há uma grande festa no céu. Aconte-
ça o que acontecer, lembre-se, que você
é muito Especial para o Pai Celestial.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Está é a minha oração. Ouça o nosso
programa A Verdade a Palavra. Na GA-
ZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

VAMOS SONHAR REALIDADE
caminhos, alicerçados pela energia da
pureza de amar e ser amado, perdoar e
ser perdoado, porque é morrendo que
nascemos para a vida eterna do espíri-
to. Temos que trabalhar para obter re-
sultados positivos. Vamos criar oportu-
nidades para vencermos as trevas e nas-
cer a luz, adquirindo conhecimentos, nos
libertando da ignorância. A cultura nos
faz crescer espiritualmente. Sonhamos
com um mundo melhor, onde os relaci-
onamentos se tornam mais humanos e
repletos de amor, afinidades ligadas às
atraçõe, talvez do passado, de vidas an-
teriores, dentro da lei do KARMA, de
causa e efeito. O passado, o presente, se
encontram para naturalmente se uni-
rem, dando uma força que ilumina os
caminhos traçados na espiritualidade. É
a caminhada que se estende pela neces-
sidade de cultivarmos bens espirituais,

para um registro maior de evolução, na
senda do progresso, mútuo de amar e
ser amado, de perdoar e ser perdoado.

O NASCIMENTO TRAZ UMA
VIDA COM  DIREITOS E DEVERES

Somos filhos de DEUS, com proje-
tos e compromissos a desenvolver, pro-
vas ou expiações a serem desenvolvidas,
num processo de vitórias ou derrotas,
para efeito de resgate de dívidas contra-
ídas em vidas anteriores, num passado
que ficou para traz, onde as dores apare-
cem, as influencias negativas surgem para
trazerem conseqüências, mudando mui-
tas vezes o percurso de nossa caminha-
da. O importante é orar e vigiai, como
recurso importante. Seremos felizes ou
infelizes, tudo depende de nós, das ações
e reações, no nosso comportamento pe-
rante a família, escolhida ou determina-
da, para efeito de resgates. Tudo pode

acontecer, onde há necessidade de um
aprimoramento espiritual para compre-
endermos os fatos que estão acontecen-
do. O KARMA pode ser individual ou
coletivo. Vivemos em busca de um en-
tendimento, a humildade soma realida-
des. Os acontecimentos se desenvolvem
naturalmente  no decorrer do tempo.
Muitos  aparecem para realizações, a cur-
to e a longo prazo vivemos em busca  da
felicidade, da paz e da união. As trans-
formações acontecem com o nosso tra-
balho, esforço e  força de vontade. Sa-
bermos renunciar a muitas atividades que
nos levam a  estacionar e fugir dos co-
nhecimentos, dos aprendizados, das leis
de DEUS. As diferenças de evolução nos
dificultam o caminho do entendimento,
da mesma opinião e pensamento sobre
problemas relacionados com o mundo
profano e familiar.

MUITOS SÃO OS CHAMADOS E
POUCOS OS ESCOLHIDOS

A PORTA ESTREITA. Entrai pela
porta estreita porque a  larga é a da
perdição.

REFLEXÃO  –  ESQUECER  AS  EXPECTATIVAS

VAS, não importa o quanto nos  deem,
sempre esperamos  mais.

Podemos desejar que todos nos
amem, mas não podemos esperar que o
façam. Compreendendo isso nos liber-
tamos, e aos outros, do fardo de realizar
nossas  EXPECTATIVAS. Quando os
outros dizem “você deve me amar,
sou sua mulher, seu marido, mãe,
irmão, amante etc”, esquecem que
o  Amor só pode ser dado livremen-
te. E não importa o quanto o dese-
jamos, ele só vem quando ofereci-
do livremente.

Quase todos  nós começamos  rela-
cionamentos com um conjunto de EX-
PECTATIVAS há  muito acumuladas, à
espera da pessoa certa para realizá-las.
Se a lista for longa e as exigências rígi-
das, a espera pode ser de uma Vida intei-
ra. A ideia de que esperamos que outras

pessoas se comportem de um determi-
nado modo ou se conformem com uma
imagem previamente criada, nega-lhes
sua vantagem mais preciosa, sua indivi-
dualidade, e as coloca na categoria de
objetos de utilidade.

O que nos atrai, para outras pessoas
geralmente são as qualidades que defi-
nem sua  personalidade. Em vez de nos
alegrarmos com sua singularidade, ten-
tamos encaixá-las em pequenas catego-
rias e esperamos que ajam de acordo
com elas. Seria melhor esquecer  as
EXPECTATIVAS e  nos relacionarmos
com o indivíduo amado  –  como a  pes-
soa  notável, singularmente única que é.
Uma pessoa que jamais voltará à nossa
Vida.

Um Amigo contou-me certa vez que
sempre ficava desapontado com as
moças com quem saía. Todas as vezes

esperava achar, no primeiro encontro,
o Amor da sua Vida. Naturalmente ne-
nhuma mulher poderia satisfazer suas
exigências como esposa, mãe, dona de
casa, anfitriã, símbolo sexual e intelec-
tual. Foram precisos anos de desapon-
tamentos para que se convencesse de
que era muito mais divertido (e sem dú-
vida mais real) descobrir cada mulher
como um indivíduo, e permitir que ela
se revelasse como realmente era, não
como ele a sonhara. Só então se casou
e foi muito feliz.

Para evitar o desapontamen-
to inevitável de  EXPECTATIVAS
malogradas,  devemos esperar
apenas de nós mesmos.  Desse
modo deixamos os outros l ivres
para serem eles  mesmos,  en-
quanto nos  entendemos e cres-
cemos ao máximo do nosso po-
tenc ia l .

Texto inspirado em livro de Leo
Buscaglia  –

SALMO 38 - Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira.
Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o
meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas
culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal
e supurampor causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia
todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente.
Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor,
diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração
palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros
me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os
que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a
minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço, como um mudo,
não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em
ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus! Pois eu disse: "Não permitas que eles
se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar". Estou a ponto de
cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por
causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número
dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me
porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones! Não fiques longe de mim, ó meu
Deus! Apressa-te em meu auxilio, senhor.  (M.J.S.)

Com a proclamação da Repú-
blica, desde 1889, o Brasil vive seu
regime republicano.

Apesar de intercorrências gra-
ves como a ditadura militar, vive-
mos um sistema de votar e ser vo-
tado, que propicia ao povo esco-
lher seus mandatários diretamen-
te.

A grande análise que fazemos,
nesta comemoração da proclama-
ção, é que o Brasil vive ainda em
compasso de “ajeitamento” de
democracia, como diria o bom mi-
neiro.

Precisamos aprender melhor
sobre o uso do poder, sobre como
devem ser nossos representantes
nas câmaras, assembléias e pode-
res legalmente constituídos por
meio do voto.

República e Voto

João Gandini/Juíz Aposentado

Se temos errado nas nossas es-
colhas, se alguns homens erraram
ao fazerem mau uso do poder, está
na hora de revermos nossos valo-
res e daqueles representantes que
escolhemos.

Gandhi dizia que não basta que
seja “justa a nossa causa, mas que
a justiça esteja em nós!” Sob esta
visão, precisamos estender a jus-
tiça a todas as nossas ações, prin-
cipalmente a um dos momentos
mais importantes e decisivos de
nossa vida – votar!

Confio que estamos a caminho
de uma sociedade de fato melhor,
mais justa, com homens e mulhe-
res sérios no comando dos pode-
res legalmente constituídos para
a República tão sonhada quando
de sua proclamação, com ideais de
liberdade e justiça.

Se algumas de nossas escolhas
nos decepcionam, ainda temos a
arma mais poderosa para alterar
esta situação – o voto!

E, principalmente, podemos
nos inserir na vida político parti-
dária, contribuindo com nossas
opiniões e ações, para preparar-
mos homens e mulheres dispos-
tos a viver em nome do “Esta-
do” e dos “Cidadãos” e não so-
mente pelo “cargo eletivo mo-
mentâneo” que ocupam.

Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente. Peça uma graça a São
Bento, agora, em seguida repita em voz  alta e com muita fé a seguinte
oração: “São Bento, tu és bento até no nome, realize este milagre e vou
divulgar o seu santo nome”.  ( P.I.S.)

espera. Isso afeta a qualidade de nossas
vidas, nossas ações e nossos relaciona-
mentos com os outros. Na verdade,
muitas vezes somos vulneráveis à críti-
ca externa, porque, em primeiro lugar,
não sabemos lidar com a crítica de que
vamos começar a partir do interior. Ser
o primeiro para nós mesmos, duvida-
mos como podemos esperar para ser
capaz de lidar com os ataques vindos do
lado de fora? E então, nós estamos com
certeza sabendo como reconhecer uma
crítica construtiva de uma manipulado-
ra? Se não estabelecermos um bom re-
lacionamento com nosso Grilo Falante
“interno” nunca será lúcido o suficien-
te para dizer se uma pessoa está real-
mente atacando, ou estão a receber uma
crítica “saudável”, mas lemos como um
ataque contra a base de um diálogo in-
terno errado e vem a culpa. É por isso
que é crucial para treinar e suavizar o
nosso juiz interior, para soltar o poder.
Muitos vão perguntar, mas você não

pode simplesmente silenciar? A respos-
ta é não, porque é uma parte de nós que
nos acompanhará por toda a vida. Sua
função é dar à parte regras e padrões de
comportamentos conscientes, a fim de
facilitar a sua evolução e seu reforço.
Então, uma vez que terá de viver com a
força, vamos acostumar-nos a conver-
sar com ele de forma saudável, amigá-
vel. Tentamos realmente entender o que
isso significa para nos dizer, e por que
não, você nunca  se cala, silencia? Co-
meçamos a nos fazer as seguintes per-
guntas: quer realmente ouvi-lo? A críti-
ca que nos lembra, que significa para a
parte mais profunda de nós mesmos?
Não é que talvez ela quer alguma coisa
positiva para nós, mesmo se expressar
muito difícil? Portanto, essencial para
entrar em acordo com ele. Para fazer
essa mudança é necessária para entrar
profundamente em contato com você
mesmo, descobrir o caminho que quere-
mos seguir, e depois falar com o juiz

para levá-lo a ser menos grave e adotar
padrões de comportamentos mais con-
gruentes com o que sentimos ser nossa
natureza. Vamos dar um exemplo práti-
co, se estamos nos preparando para fa-
zer um exame e habita dentro de nós
um perfeccionista crítico que exige de
nós um padrão muito elevado, certa-
mente podemos ouvi-lo quando ele nos
leva a preparar e estudar, mas, por ou-
tro lado, tratá-lo com respeito ao nível
de perfeição que nos obriga, lembran-
do-lhe que somos humanos e podemos
também pagar pequenos erros que não
estão indo para influenciar de forma
decisiva na nossa performance. Apren-
da a tocar a mediação com o nosso juiz
interior, quero dizer, nossa consciên-
cia,  que nos permitirá viver uma vida
mais saudável e com  mais liberdade,
que nos permitirá cumprir nossa verda-
deira natureza e  vocação.

Boa Sorte! A todos vocês, amigos
meus.

Maria Cappatto - Fundadora do  Ja-
boticabal Women’s Club do Brasil  e Pre-
sidente  do Lar Acolhedor S. V. Paulo.
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 Alessandro Rômbola

THOR:
O MUNDO
SOMBRIO

Sessão: 19:00 e 21:30
Censura: 10 Anos
Sinopse: Thor (Chris He-

msworth), o Poderoso Vinga-
dor, luta para salvar a Terra e os
Nove Reinos de um inimigo
sombrio, mas uma antiga raça
liderada pelo vingativo Maleki-
th (Christopher Eccleston) re-
torna para levar o universo de
volta às trevas. Enfrentando um
inimigo que nem mesmo Odin
(Anthony Hopkins) e Asgard
são capazes de derrotar, Thor
embarcará em sua jornada mais

perigosa e pessoal que o reuni-
rá a Jane Foster (Natalie Port-
man) e o forçará a sacrificar tudo
para salvar a humanidade.
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Quando era criança, minha mãe, a
dona Maria Aparecida Rômbola, às ve-
zes esquecia o leite no fogão e acabava
“azedando”. Minha avó dizia assim:
Chiii... . Azedou o leite. E minha mãe
dizia: Não meche aí, que eu vou ver o
que eu faço. Mamãe me ensinou que não
podia desperdiçar nada. Então ela fazia
uma deliciosa coalhada que ficava na
geladeira em uma tigela azul por fora e
branca por dentro. Depois colocávamos
açúcar e a chamávamos de “Danone”.
Uma delicia!

Já adulto, exemplos rotineiros como
este me ensinou que muitas vezes aquilo
que “estraga” pode tornar em algo me-
lhor. Nem tudo se joga fora. Como aque-
le ditado: “Se lhe derem um limão para

chupar, faça uma limonada”.
Outro ditado ao contrario diz; “Gato

escaldado, tem medo de água fria”.
Este é mais comum e uma realidade na
vida de muitas pessoas, por que entre
tantos insucessos, os erros trazem con-
sequências dolorosas. O negócio que deu
errado, o casamento que acabou, a pro-
fissão que foi um desastre, o filho que

Por: Sérgio Ramos

A canção natalina de meus tempos
de criança, embalada nos Lp’s verme-
lhinhos como os discos de estorinhas
infantís, cantada por tantas gerações
nos remete a uma reflexão que ao apro-
ximar de cada Natal, algo nos inquieta
nesta poesia musical.

Dizer eu pensei que todo mundo
fosse filho do Papai Noel, pode ser a
realidade e frustração de milhares de
crianças, num cenário sombrio, que
muitas das vezes não têm nem o pão
de cada dia, que dirá o presente de

EU PENSEI QUE TODO MUNDO FOSSE FILHO DO PAPAI NOEL
Natal.

Um Brasil com nível educacional
baixíssimo, nossas crianças da perife-
ria, dos morros, desprestigiadas do
convívio social, lançadas à má sorte
do tentado processo de inclusão, po-
líticas públicas que não chegam, não
são revestidas de eficácia.

Jovens andantes e errantes sem es-
perança, desmotivados, assistindo o
mundo do crime, drogas,  panelas va-
zias, mercado de trabalho requisitan-
do qualificação, para um povo sem es-
colarização, frutos da decadência eco-
nômica, da miserabilidade em que vi-
vem, doutrinadores da evasão escolar.

Filhos sem pai ou mãe, filhos sem
os pais, irmãos separados, cada um
seguindo um rumo,  adotados, moran-
do com parentes, tios, avós, irmãos
mais velhos, vizinhos, conhecidos de
uma família que um dia existiu.

Pensar que todo mundo seja filho
do Papai Noel, é acreditar que no dia
seguinte, data de Natal ao acordar, le-
vantar-se ansiosamente para olhar de-
baixo da cama ou na árvore natalina da
sala e encontrar um lindo e esperado
presente.

Mas que presente se não há quar-
to, não havendo quarto não há cama,
não havendo cama também não há
sala, muito menos árvore, que dirá
presentes para quem mora na rua, ten-
do o medo, o desalento, o infortúnio
como presentes nos trezentos e ses-
senta e cinco dias do ano.

Há que se pensar num Natal Soli-
dário, que o menino Jesus nascido na
manjedoura tem um final triste, mas
vencedor, vitorioso.

Há que se pensar que a fuga de
Maria e José para salvar o menino Je-
sus é diferente da fuga dos morros, do
tráfico, da lei da sobrevivência.

Para muitos não existe história que
prevalece, ou seja,  menor que a dor
de milhares de crianças e adolescen-
tes, assombrados pelo medo de viver,
de sorrir, com suas lágrimas que se
escorrem num rosto marcado pela dor,
perdendo o sentido da própria exis-
tência.

Sejamos cada um de nós um Papai
Noel na vida de alguém até mesmo de
nossa família, aos amigos, aos desco-
nhecidos, para uma criança que passa
na rua, para um adulto triste, desen-

corajado da vida, para um idoso me-
lancólico, para um recém-nascido ór-
fão, para um pai que necessita de per-
dão, ou mãe que perdera o filho.

Sejamos nós os sinos a ressoar na
vida de alguém, trazendo paz, alegria,
esperança viva.

Sejamos nós a matar a fome em to-
dos os seus aspectos, de um ser sem
caminho, que anda sem rumo.

Sejamos nós as bolas coloridas da
árvore de Natal da vida de alguém, de
alguns, de milhares a brilhar reluzindo
o rosto majestoso e humilde dos fi-
lhos de Deus.

Sejamos nós ainda que pouco em
nossas limitações uma melodia acolhe-
dora, uma música de harmonia para que
juntos possamos dizer: “Eu tenho cer-
teza que todo mundo é filho do Papai
Noel”, nossas dores serão menores,
nossos dias serão melhores e nossa vida
terá sentido diante do mundo.

Cabe a cada ser pensante, que car-
rega no peito um coração, oferecer o
melhor de si, o maior presente que está
guardado num cantinho bem especial,
onde Deus faz a morada; ser um pre-
sente na vida e no mundo.

A Coalhada da Dona Maria

Empresa conceituada no setor de transportes contra-

ta motorista domiciliado em JABOTICABAL/BARRINHA

com CNH D e E, ensino médio completo, experiência

comprovada em carteira. Salário compatível com o car-

go + benefícios. Aos interessados enviar currículos para:

recruta_curriculos@yahoo.com.br.

P/ Prof. João Pito
Gente, lá se vão anos e as reformas

não vem, mas porque, ora, ninguém
quer largar os privilégios e as mama-
tas, com o dinheiro do povo e, se essa
reforma vier, deveria afastar todos os
velhos dinossauros, os modernos “co-
ronés”, mandar os corruptos para a
prisão e fazer uma lavagem geral na
atual ética politica, os digamos, poli-
ticagem com que enganam o povo que
está amargurado, pelo menos aqueles
que tem noção do que é política.

Os ossos de Aristóteles, de Platão,
de Kant, de Voltaire, de Montesquieu,

REFORMAS POLITICAS E REFORAS MORAIS
“Não Ajudarás os pobres, se eliminares os ricos”  Abrahan Lincoln

de Rousseau e muitos outros estão se
revirando de ira pelo que uns por cá
estão fazendo com a política. Há uma
proposta da OAB sobre financiamen-
to de campanha, mas esta semana eu
vi nas Tvs Senado e Câmara muita re-
jeição e a razão é e mais umas, pois
acabaria com caixa dois, com “restos
de campanha” y oras cositas más.
Quando eu lecionei política em duas
Faculdades, nunca ensinei que a poli-
tica é a astúcia de “ratos” ou de esper-
talhões que se apoderaram até da von-
tade do povo com “bolsas”, ora isso é
importante em momentos de aperto,
mas é muito mais honrado ganhar o
sustento trabalhando, pois é muito
mais digno de que esmolas por votos,
alguém já disse: “Amanharás a terra
para tirares o teu sustento com o suor
do teu rosto”.

Vós estais vendo a balburdia que
está a nossa organização política, é ne-
cessário uma reforma profunda e to-

tal. A maioria critica a ditadura [eu tam-
bém], mas o que lhes interessa, eles
usam até hoje como acontece com a
representação de São na Câmara Fe-
deral, pois de acordo com a sua popu-
lação, deveríamos ter quase o dobro
de deputados, enquanto que deveria
ter dois ou três, tem oito e isto vem da
reforma de abril de 1977/8, quando o
Geisel viu que o MDB ia ganhar a elei-
ção, ele lançou o Pacote de Abril, quan-
do estabeleceu que nenhum Estado
poderia ter mais de sessenta deputa-
dos, nem menos. Na Constituíçao de
1988 acrescentaram mais dez à banca-
da paulista, ora que democracia é esta?
É a dos demóboros [anti-democratas],
ou é aquela que o cidadão fala: “a Maria
pode casar com quem quiser, desde
que seja com o Zé”.

O atual panorama está de amargar,
tem que limpar “A Ilha da Fantasia”,
Brasília do lixo politico e torná-la agra-
dável, higiênica para os brasileiros,

para que se sintam orgulhosos da sua
capital e ao remoer sobre isto trans-
portei-me até o século XIII e lembrei-
me de Hamelin - o ecantador de ratos,
onde uma cidade estava tão infestada
de ratos, que o povo era uma tristeza
só, ainda mais, era quando grassava
por lá a Peste Bubônica ou Peste Ne-
gra, foi aí que alguém se lembrou do
Hamelin que, com sua flauta mágica
encantava todos os ratos, pois bem,
foram então buscar o mago      para
livrá-los   dos   ratos.

Pois o Hamelin chegou e iniciou a
sua tarefa, entrou na cidade tocando a
sua flauta e todos os ratos o seguiram
e morreram afogados no rio Weser. O
que eu quero e queremos, é uma de-
mocracia de fato, pois pela sua gran-
deza e riquezas aproveitadas por pou-
cos no Brasil. E nós a merecemos.

Prof. João do Pito
“Um preguiçoso para não dar um

passo, dá oito” do Povo

UM PORTO SEGURO ***
O escritor Nicholas Sparks é um

especialista em romances açucara-
dos. Não que isso seja um deméri-
to, pelo contrário, seus livros ren-
deram ótimas produções cinemato-
gráficas, sendo ‘’Diário De Uma
Paixão’’,  o mais belo de todos. ‘’Um
Porto Seguro’’ não tem todos os
méritos de ‘’Diário’’,  mas é uma
inocente e inofensiva história de
amor que cativa principalmente pela
ótima química de seus protagonis-
tas, Josh Duhamel (o marido da can-
tora Fergie conhecido pelo papel de
um militar na franquia ‘’Transfor-
mers’’), e de Julliane Hough (canto-
ra country que estrelou a refilma-
gem do clássico oitentista ‘’Foo-
tloose’’). A trama se inicia com a
personagem de Hough, Katie, fu-
gindo desesperada de um policial
que está em seu encalço por moti-
vos que serão explicados no decor-
rer da produção. A garota consegue
escapar e embarca em um ônibus
sem saber exatamente o rumo que
irá tomar. Em uma dessas paradas
ela resolve se instalar na pequena
cidade de Southport, no estado da
Carolina do Norte. Lá ela rapida-
mente consegue um emprego como
garçonete e aluga uma casa no meio
da floresta. Ela então conhece Alex
(Duhamel), um viúvo que possui um
mercadinho e dois filhos prá criar.
Embora hesitante no começo, Katie
vai, pouco a pouco, se apaixonando
por Alex, o que vai contra a sua de-
terminação em não criar laços afeti-
vos. O diretor Lasse Hallstrom con-

duz o enredo sem riscos, e com a já
conhecida fórmula dos romances de
Sparks (já é o segundo filme basea-
do nas obras do escritor dirigido por
ele, o primeiro foi ‘’Querido John’’).
Escrito pela dupla Leslie Bohem (A
Hora da Escuridão) e Dana Stevens
(Cidade dos Anjos), ‘’Um Porto
Seguro’’ é um romance que emocio-
na, principalmente no seu clímax,
que envolve até um mistério sobre-
natural. Deverá agradar principal-
mente ao espectador que procura
uma produção descompromissada
e simpática que, com certeza, fará
que o mesmo fique com um sorriso
de orelha a orelha no final. Em tem-
pos de tanta violência às vezes isso
é o que basta.

LANÇAMENTOS
O HOBBIT - A DESOLAÇÃO

DE SMAUG
ALÉM DA FRONTEIRA

trouxe muita tristeza, a amizade trapa-
ceira, o sócio que decepcionou, em fim,
a dor causada por um plano que era bom
e se transformou em uma decepção.

E por este motivo, muitas pessoas
não tentam novos projetos, não ten-
tam fazer novamente o que deu errado,
desistiram de progredir e se conforma-
ram com a situação, aceitando viver
sem arriscar, por medo de perder e so-
frer pelas consequências, como diz o
ditado acima.

Por outro lado, quando analisamos
os que progridem na família, na profis-
são e são realizados, encontramos uma
personalidade lutadora, sofredora, dedi-
cada e com resiliência.

A resiliência é a capacidade de supe-
rar as adversidades. Faz parte do QA, o
quociente da adversidade, uma forma de
identificar a quantidade e a qualidade da
inteligência de uma pessoa, no sentido
de suportar pressão, ao lado do QE, quo-
ciente emocional e QI, quociente de
inteligência.

A resiliência, no Quociente da Ad-
versidade, se compara a um elástico, que
depois de sofrer pressão quando estica-
do até certo limite, volta ao seu tama-
nho original, ou como um tapete felpu-
do que depois de pisado e amassado vol-
ta ao normal.

Estes materiais possuem resiliência,
a mesma aplicação se mantém na psi-
cologia. Ou seja, quando sofremos uma
forte pressão pelos problemas da vida,
decepções, consequências de nossos er-
ros e depois de tudo, voltamos a lutar,
buscar a alegria, e até tentar novamen-
te o mesmo projeto que já causou tanta
dor, dizemos que possuímos resiliência.
Por que mesmo depois de sofrer pres-
são, sermos “esticados”, “balançados”,
humilhados, não corrompemos nossa
personalidade e nem nos tornamos di-

ferentes do que éramos antes.
O quociente da adversidade está pre-

sente nas pessoas que não se confor-
mam com os erros e estão dispostos a
continuar tentando até acertar. Deus fez
um plano para o homem e este plano
deu errado, o homem escolheu não acei-
tar abrir mão de si para viver os princí-
pios de Deus. Mesmo assim, Deus ten-
tou novamente, só que de uma forma
diferente. Desenhou um novo plano para
que o homem viva com Ele. Mesmo
projeto, forma diferente de executar.

Está escrito: Meus irmãos tende por
motivo de grande gozo o passardes por
várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé
produz a perseverança;
e a perseverança tenha a sua obra per-
feita, para que sejais perfeitos e com-
pletos, não faltando em coisa alguma.
Tiago 1.2-4

O problema não é errar, é manter o
erro, tentando fazer da mesma forma.
Quando tentamos fazer a mesma coisa
que deu errado, só que de uma forma
diferente, não repetindo os mesmos er-
ros, procurando trabalhar os pontos fra-
cos e fortalecer os fortes, temos a ten-
dência a sermos bem sucedidos, cada vez
que repetimos o processo.

Assim a bíblia ensina: Não que já a

tenha alcançado, ou que seja perfeito;

mas prossigo para alcançar aquilo

para o que fui também preso por Cris-

to Jesus. Filipenses 3:12

Aprender com os próprios erros não
significa desistir, significa entrar em um
ciclo no qual você busca a perfeição,
mesmo consciente que seja impossível,
como o apostolo Paulo, planejando,
conferindo, desenvolvendo e tendo um
plano B. E isso não significa que terá
completo sucesso, mas dependendo do
plano e da estratégia, cada vez que refi-

zer o planejamento, a tendência é fazer
melhor e alcançar melhores resultados,
um momento qualquer você vai perce-
ber que aprendeu e realizará seu proje-
to. Este é um caminho solitário, onde
estaremos a sós e com Deus, normal-
mente as pessoas tentarão nos fazer
desistir. Mas a boa notícia é que Deus
quer que você seja bem sucedido. Jesus
disse que quando produzimos frutos, glo-
rificamos o nome de Deus e as pessoas
que veem nosso sucesso, elas também
glorificam a Deus. Jo 15.8.

É claro que produzir frutos não é
apenas ser bem sucedido nas coisas ma-
teriais, mas também nas espirituais.
Porém o que muitos não compreendem,
é que viver abaixo do nível básico de
sobrevivência, sufoca a semente de Deus
em nossa vida. Por que, como pode al-
guém ter necessidades, problemas finan-
ceiros, problemas conjugais e produzir
frutos espirituais? Estas circunstancias
prejudicarão o fruto de Deus. Por isso,
tenhamos resiliência, perseverança,
continuemos a buscar o melhor, por que
Deus está com aqueles que perseveram
e lutam para alcançarem seus sonhos e
objetivos. Se você está parado, morto,
se sentindo um fracasso, por que per-
deu, por que tentou e não conseguiu,
uma coisa é certa: faça agora pela fé,
usando o que aprendeu, que, com certe-
za, mesmo que não conseguir imediata-
mente, em breve você vai conseguir,
por que com todos perdemos, mas pela
fé em Deus, nunca perderemos. Com
Deus você não perde!

Obrigado pela leitura. Mensagens
como esta, de segunda a sexta, das 8
às 9 da manhã, no programa Palavra
Viva, produzido e patrocinado pela
Associação Semeando Vida, transmi-
tido pela rádio GAZETA FM, 107,9
ou pelo site;

 www.radiogazetafm.com.br.
Alessandro Rômbola, presidente da

Associação Semeando Vida

A Secretaria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, através do De-
partamento de Cultura, trabalha nos
últimos detalhes para a realização da
18ª Noite de Belém, que acontecerá
no dia 18. A novidade é que este ano
a Praça 9 de Julho será o palco da
encenação.

“O objetivo é atrair o público que
estiver passeando ou comprando no
centro da cidade. Queremos que to-
dos prestigiem o trabalho de nossos
artistas durante esta linda apresen-
tação”, convida o diretor de Cultura,
Abel Zeviani.

A concentração será na Praça Dr.
Joaquim Nabuco, ao lado do Ginásio
de Esportes. E, a partir das 20h, os
artistas percorrerão a Rua Rui Bar-
bosa até chegar na Praça 9 de Julho.

A encenação ficará por conta dos
componentes do grupo UNIAART
e direção artística será de Elisa Oli-
verh.

Noite de Belém: encenação será dia 18
Após caminhada pela Rua Rui Barbosa, grupo fará apresentação na Praça 9 de Julho



EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº
750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará
realizar no dia 18 de Dezembro de 2.013, na sede da Entidade Sindi-
cal, às 16:00 horas em primeira convocação, e às 17:00 horas em
segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para
tratar da seguinte:

PAUTA   DO   DIA
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁ-

RIA PARA O EXERCÍCIO DE 2.014.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o pre-
sente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Impren-
sa local e afixado em todos os locais de trabalho dos Servidores
Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 09 de Dezembro de 2.013.

MARIA  ELVIRA  ARMENTANO
Presidente

Por  Monsenhor Jonas Abib

Não podemos achar que, pelo fato
de termos pecado muito e cometido
muitos erros, vamos fracassar em nossa
missão.

Deus precisa de pessoas que se deci-

Todos são chamados à missão
dam radicalmente por Ele, pessoas que,
embora fracas e imperfeitas, se conver-
tam ao Senhor e arrastem outras para
junto d'Ele. Até nossas fraquezas mos-
tram às outras pessoas que elas também
têm chances de mudar de vida. Ele está
nos chamando: “Vem falar por mim!”.
Precisamos responder a esse apelo do
Pai.

O Senhor quer discípulos médicos,
pedreiros, engenheiros, comerciantes,
lavradores e fazendeiros em todos os
meios e setores.

Aceite, do fundo do coração, o seu
chamado e diga ao Senhor que você não
é digno d'Ele, mas aceita ser um apósto-
lo em seu trabalho, em sua profissão,
no meio em que você vive.

Você precisa assumir que é um esco-
lhido de Deus, porque, antes mesmo do
seu nascimento, o Senhor já o havia
consagrado: "Antes de modelar-te no
seio de tua mãe, antes de saíres do teu
ventre, eu te conhecia; eu te consagrei”
(Jr 1,5).

Deus o abençoe!

Um convênio entre Prefeitura de
Jaboticabal e Governo Federal vai
garantir a reforma do Cine Theatro
Municipal. Dos R$ 750 mil que serão
destinados às melhorias do prédio,
R$ 300 mil, provenientes do Ministé-
rio do Turismo, já foram empenha-
dos. Outras duas emendas do Mi-
nistério da Cultura, que somam R$
450 mil, devem ser empenhadas ain-
da este ano.

“Buscamos pelos recursos para
que nosso Cine Theatro torne-se em
um local mais aconchegante para re-
ceber a população e também os ar-

Prefeitura conquista recursos
para reforma do Cine Theatro

tistas que abrilhantam aquele palco”,
ressalta o prefeito Raul Girio.

Os banheiros serão adaptados,
respeitando as normas de acessi-
bilidade; as calhas e forros serão
trocados; a sala de projeção, o
palco e a plateia também serão re-
vistos. O projeto também inclui
reforma dos camarins, manutenção
do telão, pintura geral e revisão
do sistema de som e iluminação.

De acordo com o secretário de
Planejamento, André Nozaki, a Se-
cretaria de Planejamento trabalha
nos últimos detalhes do projeto.

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.
Diárias e Feriados.

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

CERÂMICA SANTA ANGELA DE JABOTICABAL LTDA., tor-
na público que requereu  da CETESB  de forma concomitante a
Licença Prévia e Licença de Instalação   para fabricação de filtros de
cerâmica ou barro cozido,  sito à Rua Diógenes Roma nº 400, Jardim
das Rosas – Jaboticabal - SP.

MACC MÁRMORES E GRANITOS LTDA. – EPP, torna públi-
co que recebeu  da CETESB a  Licença de Operação nº 52001325
válida até 28/11/2016  para fabricação de produtos de marmoraria,
à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro nº 2555, Distrito Indus-
trial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

RECAPAGEM PNEU FORTE LTDA.-EPP, torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença de Operação nº 52001320 válida até
05/12/2016 para serviço de pneus  (recauchutagem, recondiciona-
mento, etc.), à Rua Diógenes Roma, nº 530, Jardim das Rosas, Ja-
boticabal - SP.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Licença de Operação  nº 52001336 válida até 11/12/
2015  para fundição de metais ferrosos e  não ferrosos na Avenida
Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 3447, Parque Industrial Carlos
Tonanni – Jaboticabal - SP.

FERNANDES  & PETRACCA FABRICAÇÃO DE PRODU-
TOS ALIMENTÍCIOS LTDA., torna público que requereu  da
CETESB a  Licença de Prévia e de Instalação   para fabricação de
doce de amendoim, à Rua Doutor Basílio Pinto Ferreira nº 30,
Jardim Kennedy, Jaboticabal - SP.

FILTROS CRISTAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP,
torna público que requereu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação para fabricação de Filtros de Cerâmica ou barro co-
zido na Av. Paulino Braga nº 1000, Bairro Aparecida -  Jaboticabal-
SP

Para encerrar o ano letivo, alu-
nos da EMEB Milton Mattos Bra-
ga promoveram, na quinta-feira
(05) um Festival de Dança com o
tema “Sítio do Pica Pau Amarelo”.
Os pais compareceram para pres-
tigiar a apresentação e ainda con-
tribuíram com alimentos não pere-
cíveis.

“Além da apresentação de dan-
ça, as crianças apresentaram um
teatrinho com músicas sobre os
personagens do escritor Montei-
ro Lobato”, acrescentou a direto-

EMEB Milton Mattos encerra ano
letivo com festival de dança

Pais trocaram alimento por ingresso. Contribuição

foi destinada ao Fundo Social

ra da unidade, Luci Ana Toste De
Faria.

Solidariedade: A escola apro-
veitou a oportunidade para con-
tribuir com o Fundo Social do mu-
nicípio. Ao todo, quase 400 kg de
alimentos foram doados pelos
pais.

“Ficamos satisfeitos com a do-
ação. O Fundo Social está sempre
contribuindo com quem precisa e
aceita doações o ano todo”, pon-
tuou a presidente do Fundo Soci-
al, Cidinha Girio.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Cultive com diligência a humildade
interior.” (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

............................................................
Que calor é esse, minha gente!
.............................................................
Jaboticabal está crescendo e os veí-

culos aumentando. O que fazer hein...?
Tá difícil viu!

........................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkk!
Tenho certeza que vão nos dar o tro-

co semana que vem!
Nove tipos de namorados...
1. João Bonzinho – “Depois que eu

lavar a louça, vamos ficar abraçadinhos
e juntinhos, tá OK, meu benzinho?”

Também conhecido como: João
Denguinho, João do Lóvi.

Vantagens: Bem comportado; passa
as próprias camisas.

Desvantagens: É tão compreensivo
que irrita; perfeito paspalho, shorali-
trusss

2. João Ódio Gratuito – “As pessoas
são idiotas. Quero que o mundo se ex-
ploda ou se imploda, tanto faz. Vamos
ficar em casa vendo televisão”.

Também conhecido como: João
Rasga Tapete, João Que Porra É Essa.

Vantagens: Não fica galinhando por
aí; é previsível.

Desvantagens: Chato prá caralho.
3. João Delicado – “Mimimi-mides-

culpa… seja lá o que eu fiz, deculpi-pi-
pipipi”.

Também conhecido como: João Só
Digo Sim, João Mil Perdões

Vantagens: Dá um pulo hilário quan-
do toma um susto.

Desvantagens: Se assusta com qual-
quer miséria; desiste sem tentar.

4. João Bombado – “Fecha a matra-
ca, estou raciocinando”.

Também conhecido como: João Açaí
Com Granola, João Bravo

Vantagens: Abre qualquer tampa; é
fácil de enrolar.

Desvantagens: Pode te partir no
meio; soa igual um porco.

5. João Soneca – “zzzzzzzzz”
Também conhecido como: João Boa

Noite, João Blecaute, João João JOÃO!
Vantagens: Alvo fácil; não pode re-

clamar que não tem descansado.
Desvantagens: Dificilmente vai re-

alizar algum sonho seu.
6. João Serão Extra – “Quem, eu?…”
Também conhecido como: João

Gandaia, João Pés de Pluma
Vantagens: Pode ficar se corroendo

de culpa.
Desvantagens: Pode estar se diver-

tindo horrores.
7. João Loverboy – “Depois que eu

lavar a louça, vamos trepar como dois
demônios da Tasmânia epilépticos,
OK?”

Também conhecido como: João do
Be-Bop-a-Lula, João Vem Aqui Minha
Nega, João da Brinks

Vantagens: Está sempre pronto.
Desvantagens: Está sempre pronto.
8. João Sonhador – “Um dia serei

rico e famoso. Não sei como, mas…”
Também conhecido como: João Pro-

meto que Um Dia, João Acorda Alice
Vantagens: É bom contador de his-

tórias. Desvantagens: Vai se transfor-
mar no João Não Sei O Que Houve.

9. João Todo Perfeito – “Enquanto
os criados lavam a louça, façamos amor
como dois demônios da Tasmânia no
cio em meu iate novo, OK?”

Também conhecido como: João
Mastercard, João Bolso Sem Fundo

Vantagens: É a resposta às preces de
toda mulher.

Desvantagens: Devido à caça preda-
tória, tá praticamente em extinção
kkkkkkkkkkkk!

Você é  exemplo
de filha, irmã, mãe,
esposa, profissio-
nal,     enfim, uma
mulher completa
em    todos os sen-
tidos.

Parabéns e feliz
aniversário come-
morado no dia 13
de dezembro. Nós
te amamos muito!

De sua filha Isa-
beli, de seu esposo
Abel, amigos e fa-
miliares!

Neste  dia 14 é o
aniversário de Wilma
Dias Simurro, esposa
de Helder Francisco
Simurro, trazendo ale-
grias.  Todos que a co-
nhecem, a felicitam.
Seus filhos Adriana,
André e Júnior (em
memória), seus netos
Lucas, Lidiane, Dani-
lo, Daniel e Daniela
em companhia do To-
binho, todos a abra-
çam,  desejam muitas
felicidades e muita
saúde. Parabéns!

Ela é dona de 216 medalhas e

uma das responsáveis pelo título

nos jogos regionais, conquistan-

do 6 medalhas de ouro e 1 de pra-

ta, frutos de muita disciplina, suor

e determinação. Sua entrada na

natação foi um presente dado pelo

seu pai, aos 10 anos de idade. A

partir daí, a nadadora não largou

mais o esporte na Academia Car-

diofísico, onde treina até hoje com

o professor Fábio Travaini. Es-

banjando velocidade, ela mergu-

lha e dá um show dentro da pisci-

na, voltando com o objetivo nas

mãos. Hoje, aos 17 anos, ao que

tudo indica, essa estrela será um

nome de grande peso na natação.

No último dia 13 de dezembro foi

comemorado seu aniversário. Fe-

licidades prá ela, pois seu sucesso

não acaba por aqui. Quem viver

verá muito mais. Vamos ficar de

olho neste nome!

Adrieli Maria

Fábio Travaini, Adrieli Maria, Nathália Anry Suzuki,

 Gabriela Cuzzi  e  Cicinho

Felicidades para Marisa Vilhena, pelo seu aniversá-

rio a ser comemorado hoje, dia 14/12. Nossos Cumpri-

mentos!

Parabéns ao casal Maria e Wagner Cappatto pelo Niver

de casamento ocorrido no último dia 6 de dezembro!

No último dia 4 de dezembro no
Clube Lafranchi, a blogueira  e colu-
nista social Ana Mattos e a empresá-
ria Maria Tereza Dora da BIOCUTIS,
receberam amigas para uma noite de
lançamento da linha de cosméticos e

LANÇAMENTO DA  LINHA  DE  COSMÉTICOS
SHAYLET  BY  ANA  MATTOS

entrevistas.
Uma noite agradável e com muita

descontração, pois foi o reencontro de
mulheres empreendedoras de todos os
segmentos profissionais.

Parabéns e muito Sucesso!

RIR COM WALDIR
Por que não apareceu ne-

nhum amigo no enterro do ele-
fante? Ninguém queria carre-
gar o caixão!

.............................................................
Querido, onde está aquele li-

vro ‘Como viver 100 anos?’ -
Joguei fora! - Jogou fora? Por
quê? - É que sua mãe vem nos
visitar amanhã e eu não quero
que ela leia essas coisas!

O Senac Jaboticabal já está
com inscrições abertas para
oportunidades de capacitação,
com bolsas de estudo, para ja-
neiro de 2014. As vagas ofereci-
das são para os cursos de Auxi-

liar de Faturamento, Auxiliar

Financeiro, Empreendedor de

Pequenos Negócios, Auxiliar de

Crédito e Cobrança e Auxiliar

de Escritório.
“O mercado de trabalho está

A Secretaria de Assistência
Social realizou, na terça-feira
(10), a palestra “Vigilância Soci-
oassistencial: o lugar do territó-
rio na gestão da política de As-
sistência Social”, ministrada
pela Prof.ª Dr.ª Dirce Koga. Cer-
ca de 30 profissionais da área,
além de secretários municipais,
estiveram presentes no encon-
tro.

De acordo com a secretária da
pasta, a Vigilância Socioassisten-
cial é uma das três funções funda-
mentais do Sistema Único de As-
sistência Social - SUAS, no âmbi-

Assistência Social discute
Vigilância Socioassistencial

to da Política Nacional de Assis-
tência Social.

“Durante a palestra buscamos
identificar essa função como um
processo  coletivo institucional de
implementação e valorização do
conhecimento da realidade social,
bem como a constituição de uma
área específica que sistematize
esse conhecimento e produza sub-
sídios que fortaleçam e contribu-
am para efetivação da proteção
social e dos direitos socioassis-
tenciais”, enfatiza Eliete.

Após a palestra houve discus-
são do tema proposto.

O PAE (Posto Sebrae de Aten-
dimento ao Empreendedor) infor-
ma que estão abertas inscrições
para os interessados em partici-
par da Semana de Negócios da
Moda, que acontece de 12 a 16
de janeiro de 2014, em São Pau-
lo. A excursão de Jaboticabal sai
no dia 14, às 6h, do estaciona-
mento da Prefeitura.

A Semana de Negócios da
Moda, é composta por duas gran-
des feiras – Couro Moda e Prêt Por-
ter – voltadas aos empresários de
micro e pequenas empresas e micro-
empreendedores do segmento de

PAE inscreve para Semana
de Negócios da Moda

Empresários poderão conferir as novidades do

setor de confecções, calçados e acessórios

vestuário, calçado e confecção.
De acordo com a agente de aten-

dimento, Vanessa Gonçalves, na fei-
ra os empresários poderão conferir
o lançamento de mais de 3.500 mar-
cas de calçados, acessórios e rou-
pas. “Serão expostos tênis, artigos
esportivos, artefatos de couro, aces-
sórios de moda, produtos para equi-
par a loja e tecnologia para calça-
dos, entre outras novidades”, acres-
centa.

Inscrições: Os interessados po-
dem se inscrever até dia 16 de de-
zembro, no valor de R$ 30,00. As va-
gas são limitadas.

Senac Jaboticabal está com inscrições
abertas para bolsas de estudo em janeiro

 São 135 vagas para cursos da área de administração e finanças

cada vez mais exigente e para
quem busca uma vaga de empre-
go, uma recolocação ou até
mesmo uma promoção, aprimo-
rar seus conhecimentos e suas
competências por meio da reali-
zação de cursos pode auxiliar
bastante nesse processo”, diz
Leandro Nassif D’Arco, geren-
te da unidade.

Mais informações no site
www.sp.senac.br/jaboticabal, na

unidade ou pelo telefone (16) 3209-
2800.

Conheça nossa Política de Bol-
sas de Estudo

Esses cursos estão contempla-
dos pela Política Senac de Con-

cessão de Bolsas de Estudo,

compromisso da instituição de
oferecer capacitação a pessoas
economicamente desfavorecidas.
Serão ofertadas bolsas de estu-
dos à pessoas com renda familiar

per capita de até dois salários mí-
nimos federais (R$ 1.356) entre
outros requisitos. Os interessa-
dos devem se inscrever direta-
mente no site www.sp.senac.br/
bolsasdeestudo

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº

831 – Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Isabel de Fátima

Donadon Zeviani
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Organizações de ensino particulares
e poder público têm investido em pro-
gramas de expansão da educação básica
e profissional, que consequentemente
elevam a demanda por gestores nas es-
colas. Em consonância com esse cená-
rio, o Centro Universitário Senac ofe-
rece a pós-graduação a distância Gestão

Escolar, que tem o objetivo de capaci-
tar profissionais para atuarem na dire-
ção, supervisão, coordenação e orien-
tação pedagógica em instituições edu-
cacionais. As inscrições para esse e ou-
tros cursos de pós-graduação à distância
estão abertas até 28 de fevereiro de
2014.

Voltada a pessoas graduadas interes-
sadas em se especializar para a gestão
de instituições de educação básica ou
profissional, privadas ou públicas – com
exceção da rede pública estadual de São
Paulo, conforme Deliberação do Con-
selho Estadual de Educação (para aten-

Pós-graduação à distância Gestão Escolar capacita profissionais para funções de
direção, supervisão e coordenação em instituições educacionais

Curso forma gestores com uma visão estratégica e empreendedora para a promoção da qualidade educacional e sustentabilidade. Interessados de todo o país têm até 28 de fevereiro de 2014 para se inscrever

dê-la, o Centro Universitário Senac ofe-
rece o curso presencial de 1.006 horas)
–, a pós-graduação tem como diferen-
cial o desenvolvimento de competên-
cias que permitem ao aluno o desempe-
nho eficiente de suas funções, com uma
perspectiva de gestão estratégica e em-
preendedora que contribui para promo-
ver a qualidade da educação e a susten-
tabilidade.

“O curso também tem como foco
formar gestores que exerçam uma li-
derança democrática, de acordo com
a proposta pedagógica da escola. As-
sim, trabalharão para concretizar a
função social da instituição”, expli-
ca Bartira Riguetti, coordenadora da
área de educação do Senac São Pau-
lo.

Entre os principais pontos desen-
volvidos na pós-graduação estão: gerir
a construção, implantação e avaliação
coletiva da proposta pedagógica da es-
cola; coordenar a elaboração do plane-

jamento estratégico, identificando ame-
aças e oportunidades e definindo metas
de resultados educacionais e financei-
ros; supervisionar os processos de re-
gistros escolares, utilizando-os também
como fonte de dados para a tomada de
decisões gerenciais que favoreçam a
aprendizagem dos alunos; orientar pro-
fessores no planejamento e na avalia-
ção escolar; e gerenciar os processos
administrativos da instituição com li-
derança e visão estratégica.

Para isso, o curso conta com uma
metodologia que aproxima os partici-
pantes de situações concretas de gestão
escolar: ao longo do programa, é cons-
truído de forma integrada um projeto
de gestão para uma instituição. “Assim,
o egresso terá desenvolvido competên-
cias para identificar desafios e criar opor-
tunidades de superação com criativida-
de, iniciativa e inovação nos aspectos
educacionais”, afirma Bartira.

Pós-graduação à distância

Interessados de todo o país têm até
o dia 28 de fevereiro de 2014 para se
inscrever em um dos quinze cursos de
pós-graduação a distância oferecidos
pelo Centro Universitário Senac:

Docência no Ensino Superior
Docência no Ensino Técnico
Design Instrucional
Educação Ambiental para a Susten-

tabilidade
Gestão Cultural: cultura, desenvol-

vimento e mercado
Gestão Empreendedora
Gestão Empresarial
Gestão Escolar
Gestão de Marketing
Gestão de Pessoas
Gestão do Varejo
Gestão do Relacionamento com o

Cliente
Gestão da Segurança dos Alimentos
Governança de Tecnologia da Infor-

mação
Tecnologias na Aprendizagem.
Para participar, é preciso ter con-

cluído a graduação, possuir acesso à in-

ternet e conhecimentos de informática
e navegação em internet para acompa-
nhamento do curso. Também é neces-
sário ter disponibilidade para um encon-
tro presencial por semestre para avali-
ações obrigatórias no polo escolhido
pelo aluno. Informações e inscrições
podem ser obtidas por meio do Portal
Senac EAD (www.ead.senac.br).

Também podem ser realizadas tur-
mas exclusivas de pós-graduação à dis-
tância para empresas por meio do Aten-
dimento Corporativo. Mais informa-
ções 0800 707 1027 ou no site
www.sp.senac.br/atendimentocorporati-
vo.

Reconhecido por seu modelo educa-
cional, as especializações do Centro
Universitário Senac estimulam o poten-
cial empreendedor no aprendizado e ali-
am teoria à prática preparando os alu-
nos para os desafios do mercado de tra-
balho. Em 2014, o Centro Universitá-
rio Senac completa 25 anos de atuação
no ensino superior.

São 230 polos de oferta à distân-

cia em 26 unidades da federação –
a maior rede de ensino à distância
do país: Acre, Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mi-
nas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte,
Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e
Tocantins.

Serviço:
Inscrições para pós-graduação

lato sensu a distância do Centro
Universitá

rio Senac
Período: até 28 de fevereiro de

2014
Taxa de inscrição: R$ 20
Informações e inscrições:

www.ead.senac.br .
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, 831
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Aproximadamente 50 alunos parti-
ciparam da formatura dos cursos de Ca-
beleireiro e Iniciação em Cabelos Artís-
ticos realizados pelo Fundo Social de
Solidariedade. A diplomação aconteceu
na quarta-feira (4), no Centro de Lazer
“Edson Martini”.

Os cursos tiveram duração de dez
meses. Além dos diplomas, os partici-
pantes participaram do sorteio de brin-
des. “Estou muito feliz em participar

Fundo Social realiza formatura de curso de cabelereiro
Entrega de certificados aconteceu na quarta-feira (8), no Centro de Lazer “Edson Martini”

desse momento importante na vida des-
sas pessoas. Os alunos frequentaram as
aulas e hoje são profissionais com to-
tais condições de atender o público.
Parabenizo os professores e todos aque-
les que participaram dos cursos de Ca-
belereiro e Iniciação em Cabelos Artís-
ticos”, afirma a Primeida Dama, Cidi-
nha Girio.

Polo da Beleza – Jaboticabal tem
um novo conceito de educação profis-

sionalizante. Foi inaugurado em novem-
bro, o Polo Regional da Escola de Bele-
za.

Em um prédio totalmente adaptado
pela Prefeitura, serão oferecidos, em
parceria com o Governo do Estado, cur-
sos de assistente de cabelereiro, mani-
cure e pedicure, maquiagem, depilação
e designer de sobrancelhas. Os cursos
tem duração de dois meses, com carga
horária da 80 horas.

No último mês de novembro, o
Banco do Povo Paulista, promoveu
em todo estado de São Paulo um mu-
tirão de microcrédito. Por meio da
ação, os microempresários conhece-
ram todas as facilidades que o Banco
do Povo oferece na hora de realizar
um empréstimo.

Jaboticabal foi um dos destaques
regionais. Foram liberados mais de R$
84 mil para os empreendedores locais.
No ano, o valor aproxima-se de R$
500 mil.

“O empresário precisa atentar-se
da importante ferramenta que é o
Banco do Povo Paulista. Por meio
de suas linhas de crédito, é garanti-
do juros baixos e pouca burocracia
na liberação de recursos. Em Jaboti-
cabal, vários empreendedores bene-
ficiam-se das linhas de créditos ofe-
recidas”, afirma o Secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, Val-
demir Lutti.

Banco do Povo de Jaboticabal é destaque durante Mutirão de Microcrédito
Jaboticabal ficou entre as primeiras colocadas na liberação de recursos

Para marcar o encerramento das
atividades realizadas pelos Centros de
Referência em Assistência Social -
CRAS, a Secretaria de Assistência
Social promove a confraternização
para os beneficiários dos programas
socioassistenciais.

Para os atendidos no CRAS II a
confraternização ocorreu semana re-
trasada. Já no CRAS I, a confraterni-
zação foi na quinta-feira (12).

Durante o encontro, os participan-
tes também receberam certificados de
conclusão de cursos.

De acordo com a secretária da pas-
ta, Eliete Travaini, as atividades serão
retomadas na segunda semana de ja-
neiro. “Vamos dar apenas uma pausa
para as festas de fim de ano. Em 2014
continuaremos com os atendimentos.

CRAS I e II promovem confraternização entre beneficiários

A Prefeitura de Jaboticabal in-
forma que aconteceu no dia 11, no
Lago Municipal, um simulado de
acidente com múltiplas vítimas.

As equipes do SAMU partici-
param com o objetivo de desen-
volver habilidades de atendimen-
to para a melhoria da assistência,
com menor risco, tanto para o
profissional, quanto para a víti-
ma.

O Secretário de Saúde, Dr. Car-

Equipe do SAMU promove simulado de acidentes em Jaboticabal
Ações foram realizadas no Lago Municipal

los Alberto Navarro, lembra que o
simulado também serve para veri-
ficar o tempo resposta de atendi-
mento. “Precisamos estar prepa-
rados para qualquer eventualida-
de. O simulado conta com o apoio
das ambulâncias tipo “A”, ambu-
lância da UBS de Monte Alto e
também do Corpo de Bombeiros”.

Para a realização do simulado,
o trânsito em volta do lago foi in-
terditado entre 9h e 11h.

Representantes da Secretaria de Pla-
nejamento estão sendo treinados para a
implantação do programa Via Rápida
Empresa, antigo SIL (Sistema Integrado
de Licenciamento). Jaboticabal já aderiu
ao programa e se prepara para iniciar as
atividades em fevereiro de 2014.

“A ideia permanece a mesma. Atra-
vés do site do Via Rápida Empresa, em-
presários e microempreendedores indi-
viduais poderão efetuar a abertura, le-
galização, alteração e baixa de empre-

Via Rápida Empresa: Prefeitura treina
funcionários para iniciar programa

Jaboticabal já aderiu ao programa antes conhecido

como SIL – Sistema Integrado de Licenciamento

sas cuja natureza seja LTDA”, explica o
secretário da pasta, André Nozaki.

Atualmente, para obter o licencia-
mento, por exemplo, o empreendedor
deve dirigir-se a cada órgão responsável
– Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Ce-
tesb e Vigilância Sanitária – e cumprir
as exigências.

“Com o novo sistema vamos agili-
zar a parte burocrática, o que não livra
o empresário da visita dos fiscais ao lo-
cal após abertura”, ressalta Nozaki.

EXTRAVIO DE TALÕES APAE 2013
Declaramos para todos os fins de direito e na melhor forma da lei, que

foram extraviados os seguintes talões e numerações:
Talão: 148 Numeração:
01.471 até 01.480
50.471 até 50.480
Talão: 832  Numeração:
08.466 até 08.480
57.466 até 57.480
Talão: 854: Numeração:
08.796 até 08.810
57.796 até 57.810
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

MULTINACIONAL
CONTRATA EM
JABOTICABAL:

Técnico de manutenção com experiência em
comandos elétricos.

Interessados enviar curriculum para o
 e- mail evandro_lon@hotmail.com

A/C.: de Evandro

Após 14 rodadas, a equipe do “Pega
Leve” conquistou o 3° Campeonato
Amador de Futebol de Campo promo-
vido pela FAE. A equipe venceu a
“CCM” por 3 a 1 pela final da Primeira
Divisão. A terceira colocação ficou com
a “Cohab 1 – Amigos do Leandro”.

O título da Segunda Divisão ficou
com o “Nova Alvorada” que venceu o
“Santa Cruz” por 3 a 1. O São Roque
ficou com o terceiro lugar.

O Presidente da FAE, Samuel Cu-
nha, ressalta o nível técnico do campe-
onato. “As equipes estavam preparadas
e realizaram um excelente campeona-
to. Em 54 jogos, foram marcados 165
gols, uma excelente média, que mostra
o empenho das equipes em busca da vi-
tória”.

Premiação: As equipes vencedoras
foram premiadas com troféus, meda-
lhas e prêmios em dinheiro. “Esse ano
foi a grande novidade do campeonato.
A equipe campeã recebeu R$ 800, o se-
gundo colocado R$ 480 e o terceiro R$
320.

“Pega Leve” é campeão do 3° Campeonato Amador de Futebol de Campo
Final aconteceu no último domingo (8) no Centro Esportivo “Antônio Mônaco”

Acompanhe abaixo as informações
técnicas do 3° Campeonato Amador de
Futebol de Campo:

Início: 14 de Setembro de 2013
Término: 08 de Dezembro de 2013
Número de rodadas: 14
Número de jogos: 54
Total de Gols: 165
Média de gols por partida: 03
Cartões amarelos: 246
Cartões vermelhos: 36
Litros de leite arrecadados referente

aos cartões amarelos e vermelhos: 357
Melhor ataque: São Roque Futebol

Clube (2ª Divisão).
Melhor defesa: Pega Leve (1ª Divi-

são).
Técnico Revelação: Luis Henrique

Ribeiro da Silva (CCM – 1ª Divisão).
Jogador Revelação: Marcos V. M. R.

de Souza (Pega Leve).
Troféu de Goleiro Menos Vazado (2ª

Divisão): Edgar de Lima (São Roque).
Artilheiros - 2ª Divisão (8 Gols):

Jean Carlos Balbino de Lima (Nova Al-
vorada) e Willian Silva Ota (São Ro-

que).
Troféu de Goleiro Menos Vazado:

(1ª Divisão) - João Henrique Bejo (Pega
Leve)

Artilheiros: 1ª Divisão (5 Gols) -
Hugo Carmeciano - (Pega Leve) e Tia-
go Amaral (Cohab 1 – Amigos do Lean-
dro).

No último dia 05 de dezembro,
quinta-feira, a equipe sub-16 femini-
no de basquete da F.A.E./COC/CAR-
DIOFÍSICO/JABOTICABAL, co-
mandada pelo técnico João Pifer, en-
trou em quadra, mais precisamente no
Ginásio Alberto Bottino, em Jabotica-
bal, para disputar o 3º e 4º lugar frente
à equipe da FEAC/ASPA/FRANCA,
em jogo válido pelo Campeonato da
Associação Regional de Basquete Ri-
beirão Preto.

As atletas de Jaboticabal entraram
em quadra com muita disposição e
conquistaram uma grande vitória pelo
seguinte placar: F.A.E./COC/CARDI-
OFÍSICO/JABOTICABAL 57 X 17
FEAC/ASPA/FRANCA.

A cestinha da partida foi a atleta da
F.A.E./JABOTICABAL, Keila Cruz,
com 15 pontos.

Com este resultado, a equipe sub-
16 da F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL, conquistou o 3º lu-
gar da Associação Regional de Bas-
quete/Ribeirão Preto/2013.

Atletas de Jaboticabal:
Isabela Muniz, Letícia Scarduelli

Asseli, Beatriz Pifer, Mariana Pimen-
tel,  Sthela Santa Rosa, Julia Rogério,
Júlia Guerreir,/ Kethelyn Ferreira, Lili-
an da Rocha, Beatriz Evaristo e Keila
Cruz.  Técnico João Pifer e assistente:
Nayhara Servidone.

Parabéns às atletas da equipe sub-
16 feminino de Basquete e ao técnico
João Pifer, por mais esta conquista.

EQUIPE DE BASQUETE FEMININO SUB-16 DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL TERMINA A
COMPETIÇÃO/2013 DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO EM 3º LUGAR

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
BASQUETE RIBEIRÃO PRETO  E
A MVP/TÊNIS DE FRANCA PRE-
MIARAM OS MELHORES DE
2013 NA MODALIDADE DE
BASQUETREBOL COM UMA
GRANDE FESTA

Dia 03, uma terça-feira, às 19:00
hs, aconteceu na cidade de Ribei-
rão Preto a entrega da premiação
na modalidade de basquetebol
masculino e feminino/Seleção de
Ouro da Temporada 2013, da As-
sociação Regional de Basquete Ri-
beirão Preto, em parceria com a
MVP-TÊNIS/FRANCA. A premia-
ção contou com a participação de
técnicos, atletas, dirigentes e pais
dos atletas premiados.

As equipes da F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL,
que representaram muito bem a ci-
dade, nesta temporada, tanto no
masculino, quanto no feminino, com
o comando do técnico João Pifer,
também foram premiados em vári-
as categorias, demonstrando que
o trabalho foi bem realizado e atin-
giu os objetivos esperado, contan-
do sempre com todo o apoio da
Prefeitura de Jaboticabal, Secreta-
ria de Educação, F.A.E. - Fundação
de Amparo ao Esporte/COC - CAR-
DIOFÍSICO.

As categorias premiadas neste
ano de 2013, foram as seguintes:

BASQUETE MASCULINO:
SUB-12, SUB-13, SUB-14, SUB-

15, SUB-16, SUB-17, SUB-21 E
ADULTO.

BASQUETE FEMININO:
SUB-14, SUB-16 / ADULTO.
Atletas e comissão técnica da

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL, premiados nesta
temporada 2013:

Basquete masculino Categoria
sub-21: Jhonatan Santos - Pivô -

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO  E A MVP/TÊNIS DE FRANCA PREMIA-
RAM OS MELHORES DE 2013 NA MODALIDADE DE BASQUETREBOL COM UMA GRANDE FESTA

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL e melhor técnico:
João Henrique Pifer / F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICA-
BAL.

Categoria Adulto/Livre: Moa-
cyr Curtarelli Neto - Lateral -
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL.

Basquete Feminino Categoria
sub-14: Beatriz Pifer - Lateral -
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL; Júlia Rogério - Pivô
- F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL e Júlia Ramos
Guerreiro - Lateral - F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICA-
BAL; Melhor Jogadora: Júlia Ro-
gério - Pivô - F.A.E./COC/CARDI-
OFÍSICO/JABOTICABAL e Me-
lhor Técnico - João Henrique Pifer
- F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL.

Categoria sub-16: Keila Cruz-
Armadora - F.A.E./COC/CARDIO-
FISICO/JABOTICABAL.

Categoria Adulto: Lucimara Sil-
va - Ala/Pivô - F.A.E./COC/CAR-

DIOFÍSICO/JABOTICABAL e
Michele Franco - Ala / Pivô -
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL.

No total foram premiados 09
atletas em 05 categorias diferen-
tes e o técnico em 02 categorias,
representando as equipes da
F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL/2013.

O técnico João Pifer, comenta a
“alegria e a satisfação de realizar
este trabalho juntamente com as
professoras Nayhara Servidone,
Lucimara Silva e Fernanda Tonini,
que neste ano realizaram um exce-
lente trabalho na formação (base/
iniciação), participando de 08 Fes-
tivais Regionais, nas categorias
sub-12 masculino e na sub-13 fe-
minino, que terminou sua partici-
pação de forma invicta nos festi-
vais, realização do Festival Inter-
no, contando com a participação
de 200 crianças dos 07 aos 14
anos, representando 06 núcleos
espalhados pela cidade que hoje
atingem 1.600 crianças na inicia-

ção de basquetebol. Com as equi-
pes de competição também foram
muitas conquistas neste ano de
2013: Basquete masculino - Sub-
16 - 4º lugar - Associação Regio-
nal de Basquete/Ribeirão Preto.
Sub-19 - VICE-CAMPEÃO/Regi-
onal dos Jogos Abertos da Juven-
tude. Sub-21 - Está na Final da As-
sociação Regional de Basquete/Ri-
beirão Preto. Adulto - 4º lugar en-
tre 08 equipes participantes da As-
sociação Regional de Basquete/
Ribeirão Preto. 3º lugar nos Jogos
Regionais de Araraquara/2013.

Basquete feminino: Sub-13 -
CAMPEÃ invicta dos Festivaii
Regionais da Associação Regio-
nal de Basquete Ribeirão Preto.
Sub-14 - TRÍ-CAMPEÃ da Asso-
ciação Regional de Basquete Ri-
beirão Preto. Sub-16 - 3º Lugar da
Associação Regional de Basque-
te Ribeirão Preto. Adulto - VICE-
CAMPEÃ da Associação Regio-
nal de Basquete Ribeirão Preto. 5º
Lugar nos Jogos Regionais de
Araraquara/1ª Divisão/2013.

EMPRESA NACIONAL
PROCURA-SE VENDEDORES

Ótimos ganhos 100% de lucro nas vendas.
LIGUE AGORA...

(16) 3204-4125 – (16) 99140-6156 (claro)
99709-4800 (vivo)

DECLARAÇÃO
Declaramos para todos os fins que, foram extraviados parte de

Documentações Fiscais, Tributárias e Previdenciárias, entre ou-
tras, anteriores ao Exercício de 2.012 (inclusive).

Sem outro particular, firmo a  presente.
Jaboticabal, 21 de novembro de 2.013

Paulo Cesar Vantini

Sócio – Proprietário

EXPRESSO RODO -  JABOTI  LTDA.

CGC.: 50386473/0001-47

VENDE-SE
1 Agili, cor preta, ano 11/12 completo, flex, 38.000km. 1  Cami-

nhonete Amarok  Startline,  cor cinza, ano 2011, completa.

Tratar no celular (16) 99785-8898 Sandra.
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