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EXPECTATIVAS PARA 2014

Márcio Luiz Moretto – Propri-
etário do Márcios Cabeleireiros

“Espero que 2014 continue sen-
do ótimo, pois 2013 foi um ano ex-
celente e quero continuar a cola-
borar com o serviço voluntário,
pois, se cada um doar um pouqui-
nho de seu tempo para o próximo,
o mundo ficará mais ameno!”

Célia Regina Costa – Chefe do
Departamento de Transporte

“Desejo um 2014 com mais res-
peito, muita saúde e paz!”

Benedito Gabriel dos Anjos –
Professor de Educação Física

“Quero o melhor para Educa-
ção, Educação e Educação!”

Maria Ap. Marino Girio
(Cidinha) 1ª Dama do Muni-
cípio – Fundo Social

“2013 foi um ano de apren-
dizado, muitos obstáculos su-
perados. 2014 será um ano
muito melhor, principalmente
na área social”.

Professor Raul Girio -  Prefeito
“Eu acredito que em 2014 a

área financeira do município vai
se estabilizar, e vamos dar prosse-
guimento ainda maior no desen-
volvimento de todos os setores da
cidade. Estou bem otimista e dizer
mais uma vez: Eu Acredito!”

Eliane Turco – Gerente de Ma-
rketing – Jaboticabal Shopping

“Otimismo, prosperidade e su-
cesso é o que esperamos para
2014. Entre compras, eventos cul-
turais, shows e gastronomia. Que
o Jaboticabal Shopping seja sem-
pre o ponto de encontro de jaboti-
cabalenses e moradores da região.
Bem vindo 2014!”

MATHEUS VANTINI - GEREN-
TE DE PLANEJAMENTOS E CO-
MERCIAL

“A logística é prioridade do setor,
pois nossa malha é defasada e a infraes-
trutura é precária. Desse modo, sofre-
mos reflexos em todo país, da matéria-
prima até o produto acabado, seja qual
for o modal;  rodoviário, fluvial ou aero-
portuário.

Atrasos nas entregas, acidentes, pre-
juízos e perdas de vidas somam cerca
de 22 bilhões anuais, e mesmo assim,
transporte e logística no Brasil repre-
sentam um mercado que movimenta
anualmente  350 bilhões. Cerca de 60%
da produção nacional é escoada por ro-
dovias. Oferecemos aos nossos parcei-
ros e futuros clientes dos setores do
comércio e indústria, segurança e novos
diferenciais. Com experiência de 50 anos
no mercado e também uma das pionei-
ras do setor sucroenergético, acredita-
mos que essa crise é a chance de se di-
minuir custos e chegar a diferenciais para
alto índice de performance e desempe-
nho”.

O diretor de Esportes João
Pifer,comenta que: “as expectativas
para o ano de 2014 são as melhores
possíveis. Temos o total apoio e con-
fiança do Prefeito Raul Girio, como
também do Secretaário da Educa-
ção/Cultura / Esporte e Lazer, o Pro-
fessor César Esper, ambos com a vi-
são de desenvolvermos esporte por
toda cidade e nos Distritos de Lusi-
tânia e Córrego Rico, seja no traba-
lho de base, como também nas com-
petições, onde estaremos represen-
tando nossa cidade com atletas,
também revelados nas escolinhas.
Um ótimo Natal a todos e um exce-
lente 2014”.

Carlinhos Santos – Agente Legislati-
vo – Câmara Municipal de Jaboticabal

“São as melhores possíveis, especial-
mente no que diz respeito à minha famí-
lia e minhas amizades”.

PAULO VANTINI – SÓCIO PRESI-
DENTE DO EXPRESSO RODO JABO-
T I

“Acreditamos que 2014 é um ano de
contenção nos investimentos para cres-
cimento, pois com a crise que atravessa-
mos no setor Sucroalcooleiro, que é mui-
to importante para nosso país, que acaba
refletindo em todos os outros setores.
Porém, é um ano muito especial para
nossa nação, onde teremos COPA DO
MUNDO de futebol que ocasiona o aque-
cimento do comércio em geral. Nós tra-
balhamos com todos os setores: Comér-
cio, Indústria e o setor Sucroalcooleiro,
então devemos ter uma expectativa de
crescimento devido ao comércio de 3%
no ano. Esperamos que esse ano de even-
tos especiais, reflitam positivamente na
economia do país. Essas são nossas pers-
pectivas para 2014”.

Tianinha – Auxiliar de Enfermagem
“Desejo tudo de bom para mim e me-

lhor ainda para meus amigos. Quero con-
tinuar o trabalho voluntário, que desen-
volvo há 10 anos”.

Bia Campana – Psicopedagoga
“Quero um ano melhor, com muita

paz e saúde. Que o ser humano seja mais
fraterno e, que todos possam atingir os
objetivos desejados”.

Edson Lobo - Diretor Presidente da
Rádio Athenas AM

“Será um ano difícil, a economia
do país sairá da tranquilidade que veio
até recentemente. Um ano eleitoral, com
candidatos que teremos que escolher
muito bem. Mas o povo brasileiro é
sempre muito dócil. Profissionalmen-
te, com novas perspectivas. No plano
pessoal, conviver mais com a família e
sempre encontrar novos amigos”.
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José Fernando Stigliano

Com a aproximação do final
de ano, paira no ar os sinais das
Festas e Comemorações típicas
desse período. O volume de aten-
dimentos nos Postos do CVV de
todo país tende a aumentar. En-
quanto que para muitos o final de
ano significa uma época de Reen-
contros e Celebrações, para ou-
tros são momentos de Angústia,
Tristeza e Solidão

Os sentimentos de Dor podem
desencadear muitas consequênci-
as, principalmente a Depressão.

REFLEXÃO  –  CVV  E  O  FIM  DE  ANO
E não é raro Ouvirmos dos nossos
Colegas - Voluntários que fazem
plantões durante estes festejos, o
quanto é difícil a maioria dos Apoi-
os pelo seu caráter de relatos so-
fridos e intensos. Embora, tam-
bém, como uma Luz abrindo cla-
reira nas Sombras, existam pesso-
as que chamam para desejar Boas
Festas.

Sabe-se que a Solidão experi-
mentada por muitos indivíduos
durante as Festas do Ciclo Natali-
no pode agravar os problemas dos
que se sentem Angustiados e De-
primidos, mesmo que estejam cer-
cados de Amigos e de Familiares.
E alguns podem até chegar ao ex-
tremo de Pensar em desistir da
Vida. Normalmente são as vítimas
do estresse e da pressão social –
situações cada vez mais presentes
no dia a dia das pessoas.

É importante Compreender-
mos, não apenas como Pessoas,
mas na condição de Voluntários
do CVV, que nem todos têm Moti-

vos para comemorar. Entendamos
que há um imperativo nestas cele-
brações de que Precisamos estar
Alegres e rodeados de Pessoas Fe-
lizes. Porém, relembrar Momen-
tos Tristes, como a Perda de al-
guém querido, acaba sendo com-
plexo para quem já vive um Qua-
dro Depressivo.

Estar Sozinho consigo mesmo
em uma data que a Sociedade “exi-
ge” e “cobra” que estejamos Feli-
zes e cercados de  Pessoas  pode
se tornar algo muito Pesado. Daí
ser muito difícil Pensar em Novas
Metas quando esta Capacidade está
estagnada ainda que apenas naque-
le Momento.

Lembrando que o Voluntário
do CVV não é diferente das Pesso-
as que procuram o nosso Traba-
lho e, que em algum Momento de
sua Vida, também pode se sentir
Solitário nestas datas especiais.

Entretanto, mesmo assim,
muitos estarão nas  manhãs,  tar-
des e noites de Natal e  Ano –

Novo nos plantões de seus Pos-
tos, longe de seus Familiares e
Amigos, Solitários, mas a postos
esperando o telefone tocar para
dizerem: “CVV, BOM DIA, BOA
TARDE, BOA NOITE”, contudo,
cientes de que do outro lado da
linha pode ter uma Pessoa, se não
a maioria, que não estará achando
aquele Momento tão bom assim.

Sempre é de grande ajuda,
nestes instantes em que cresce
o volume de exigências e Apoi-
os à outra pessoa no CVV, con-
tinuarmos desenvolvendo em
nós a Capacidade e a Sensibili-
dade de Ouvirmos efetivamente
o Outro com Atenção e Amor
Fraterno.

ESSE OUVIR EFETIVO E
AFETIVO PODE FAZER A DI-
FERENÇA PARA ALGUÉM
NESTES DIAS DE FESTAS NA-
TALINAS E DE FINAL DE
ANO.

Texto baseado no Boletim do
CVV – José Fernando Stigliano

P/ HELDER F. SIMURRO

Pr. Anastácio Martins

PEDACINHOS DE LUZ

Os caminhos  que percorremos
são eternos, nos levando à EVO-
LUÇÃO.

Temos que criar  luzes  eter-
nas, de amor  e perdão. As vidas
são levadas pela esperança, para
conseguirmos vitórias, vencendo
a ignorância, nascendo a sabedo-
ria como dádiva de DEUS. Fora da
caridade não há salvação.

A evolução tem um crescimen-
to lento, mas progressivo, atra-
vés dos tempos, onde criamos no-
vas diretrizes, de comportamento
no lar com a família e o mundo
profano, social e religioso.

A caridade é uma luz  que vem
de DEUS, nos dando uma oportu-
nidade de servir para ser servido,
de amar para ser amado, porque é
perdoando que somos perdoados,
é morrendo que nascemos para a
vida eterna. A VIDA DO ESPÍRI-
TO continua além túmulo, tudo
muda com o tempo, o desencarne
traz conseqüências na mudança de
comportamento, fora da matéria,
onde o plano passa a ser espiritu-
al.

A vida  do espírito é uma eter-
na viagem, de um plano para ou-
tro, material e espiritual. Os mun-
dos são habitados por seres, de
acordo com a evolução. O pro-

O Natal é uma época de gran-
des alegrias, onde tudo fica mais
colorido e mais bonito. Eu parti-
cularmente gosto muito dessa épo-
ca. Para mim, Natal é como um
sonho cheio de esperança e muito
amor. Principalmente na noite de
Natal, onde a ceia é maravilha. E
é bonito ver toda a família reuni-
da, parentes, amigos, enfim nesta
época as pessoas são mais amigá-
veis umas com as outras. Ninguém
se sente sozinho, porque tem tan-
tas coisas para ser feitas, que o
tempo passa tão rápido que a gen-
te nem percebe e tem tantos luga-
res para ser visitado. Você não tem
motivo de ficar triste neste dia,
porque tem sempre alguém preci-
sando de uma visita ou de um om-
bro amigo para desabafar e rece-
ber um conforto. Natal é festa,
alegria, amizade, companheirismo
e muito amor. Quando eu era cri-
ança ouvia muitas historias sobre
o Natal e uma delas é de como
Deus havia enviado seu filho ao
mundo para nos salvar. Hoje é um
dia muito especial, onde todos no
mundo comemoram o nascimen-
to de Jesus Cristo, o filho de Deus
Pai. A bíblia fala que o anjo Gabri-
el foi enviado por Deus a uma ci-
dade da Galiléia, chamada Nazaré,
a uma virgem chamada Maria, que

A CARIDADE  É A LUZ  DA EVOLUÇÃO
gresso é uma lei da natureza.
AMAR A DEUS  acima de todas as
coisas, e ao próximo como a si
mesmo.

Vivemos em eternas encarna-
ções, em busca de  caminhos de
luzes, na crença em DEUS, em
busca de felicidade, com troca de
posições na hierarquia de valores,
com dificuldade no aprendizado,
junto dos encarnados, devido a
pouca evolução, imperando a ig-
norância nos relacionamentos,
principalmente nos lares, junto das
famílias. Tudo tem seu tempo,
dentro do regime de religiosidade
moral, social e educacional.

A luta pela sobrevivência é
muito grande e penosa, devido às
provas e expiações que passamos
no decorrer de nossas encarnações,
onde aparecem as dores e sofri-
mentos no convívio com os fa-
miliares, no lar, junto da família,
ou no mundo profano. As mudan-
ças são muitas no vencer ou per-
der, nas trevas ou na luz, no orgu-
lho ou humildade

Nós somos os eternos traba-
lhadores. Caminhamos juntos,
ombro a ombro, lado a lado, no
destino traçado para  realizações,
a longo e curto  prazo. A vida é
construída de eternos elos de lu-
zes, que não se apagam quando
existir amor.

A CARIDADE É UMA LUZ
QUE ILUMINA QUEM PRATI-
CA.

Bem aventurados os Aflitos,
pois serão consolados. Deus con-
sola os humildes e dá força aos
aflitos. BEM AVENTURADOS
OS POBRES DE ESPÍRITO,
POIS É DELES O REINO DOS
CEUS.

A CARIDADE  É A ÂNCORA
ETERNA  DA SALVAÇÃO.

A CARIDADE NOS ENSINA
A AMAR E PERDOAR.

FELIZ NATAL!
estava de casamento marcado com
um homem que se chamava José.
O anjo disse: Salve, agraciada, o
Senhor é contigo, bendita és tu en-
tre as mulheres. E, vendo-o ela,
turbou-se muito com aquelas pa-
lavras e considerava que saudações
seria esta. Disse-lhe, então, o anjo:
Maria, não temas, porque achaste
graças diante de Deus. E eis que
em teu ventre conceberás, e darás
a luz um filho, e por-lhe-ás o nome
de Jesus. E disse Maria ao anjo:
como se fará isso, visto que não
conheço varão? O anjo lhe disse:
descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra, pelo que tam-
bém o Santo, que de ti há de nas-
cer, será chamado Filho de Deus.
Maria disse: eis aqui a serva do
Senhor, cumpra em mim segunda
a tua palavra. Maria era uma ser-
va de Deus obediente e fiel. Ela
contou tudo ao seu futuro marido
José, ele, porém duvidou e inten-
tou deixá-la secretamente. Mas em
sonho, o anjo do Senhor, lhe apa-
receu dizendo: José, não temas re-
ceber Maria como tua esposa, por-
que o que nela está gerado é do
Espírito Santo. E José, despertan-
do do sonho, fez como o anjo do
Senhor lhe ordenara, e recebeu-a
por sua mulher e não teve rela-
ções íntima com ela, até que ela
deu a luz, ou seja, até que o meni-
no Jesus nasceu. (Mateus 1.18 aos
25). Depois saiu um decreto da
parte de César Augusto, para que
todo o mundo se alistasse. E todos
iam alistar-se, cada um à sua pró-
pria cidade. E subiu da Galiléia tam-
bém José, da cidade de Nazaré, à
Judéia, a cidade de Davi chamada
Belém (Onde Jesus haveria de nas-
cer), a fim de alistar-se com Ma-
ria, sua mulher, que estava grávi-
da. E aconteceu que, estando eles
alí, se cumpriram os dias em que

ela havia de dar a luz. E deu à luz o
seu filho primogênito, e envolveu-
o em panos, e deitou-o numa man-
jedoura, porque não havia lugar
para eles na estalagem. (Lucas 2.
1 aos 7). O anjo do Senhor anun-
ciou as boas novas para os pasto-
res dizendo: nasceu o Salvador.
Glória a Deus nas alturas, paz na
terra, boa vontade para com os
homens! Eles foram ver o meni-
no e ficaram muitos felizes. Os
reis magos vieram também e trou-
xeram presentes para o novo Rei.
Foi uma grande festa onde todos
se alegraram. Nós também deve-
mos festejar e compartilhar com
todos esta maravilhosa graça do
céu. Que é o nascimento do Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não deixe de convidar Jesus para
sua Ceia de Natal. Fale do que Je-
sus tem feito na sua vida e como
você o recebeu como Salvador.
Tenho certeza que muitos vão que-
rer conhecer Jesus através da sua
vida. O senhor Jesus está dizendo:
eis que estou batendo na porta do

seu coração. Se você abrir seu co-
ração vou entrar e ceiar com você
e você comigo. Que este Natal não
seja mais um como os outros que
você teve. Mas sim, o melhor de
todos os Natais. Que sua vida seja
cheia de amor e muita alegria nes-
te Natal, para você e toda a sua
família. Um feliz Natal na graça
de Deus Pai. Vamos festejar por-
que este dia é consagrado ao Se-
nhor Nosso Deus. Faça esta ora-
ção. Pai, Celestial, quero do fundo
do meu coração, te agradecer por
mais um Natal abençoado, que o
Senhor está nós concedendo no
dia de hoje, abençoe a todos os
meus amigos, parentes, conheci-
do, colegas, enfim aqueles estão
precisando de uma ajuda neste mo-
mento e eu te peço realiza o dese-
jo do coração de cada um, em
nome de Jesus. Amém! E um fe-
liz Natal. Que Deus abençoe a
todos. Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa (A Verda-
de da Palavra). Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

RIR COM WALDIR

O bêbado entra num bar e
grita:

- Feliz Natal! Feliz Natal!
- Você está maluco? – inter-

vém o dono do bar.
- Nós estamos em fevereiro!

E o bêbado:
- Fevereiro?! ***… é hoje

que eu apanho quando chegar
em casa!

...............................................................
Aprendi que o homem tem

quatro idades:
1 - quando acredita em Pa-

pai Noel,
2 - quando não acredita em

Papai Noel,
3 - quando é o Papai Noel e
4 - quando se parece com

Papai Noel.
...............................................................
Debaixo de uma árvore de

natal toda iluminada, diz um
cão ao outro:

- Finalmente colocaram luz
no banheiro!
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P/ VIEIRA

“Meu herói, meu ídolo, prote-
tor e defensor dos desamparados e
oprimidos”.

Robert Francis Kennedy já ha-
via sido definido dessa maneira
antes da sua morte, um pouco de-
pois da meia noite do dia 5 de ju-
nho de 1968.

Palavras que beiram a adora-
ção foram muitas vezes associa-
das aos bem escolhidos da família
Kennedy, parte da história ideo-
lógica dos Estados Unidos. O úni-
co problema é que a contraditória
definição havia partido justamen-
te de seu assassino. Sirhan  Bisha-
ra, 21 anos, depois do segundo
maior crime envolvendo a famí-
lia Kennedy. Bob Kennedy, advo-
gado formado pela Universidade
de Virgínia, traçou inicialmente
uma trajetória política vinculada
a de seu irmão, John Kennedy, pre-
sidente norte americano no co-
meço da década de 60, assassinado
no Texas, em novembro de 1963,
num caso que até hoje provoca

SEGUNDA  TRAGÉDIA  NO  CLÃ.  BOB  KENNEDY  MORREU  ASSASSINADO  A  CAMINHO  DA  PRESIDÊNCIA

controvérsia a respeito de sua au-
toria.

A possibilidade de violência e
perigo rondavam o ex senador a
caminho de sua quase certa candi-
datura à presidência da República.
Depois de se formar advogado em
1951, Robert migrou para a car-
reira política como assessor de seu
irmão na bem sucedida campanha
pelo Senado. Seu nome surgiu por
entre a sombra de John Kennedy
ao assumir o polêmico posto de
conselheiro do subcomitê de In-
vestigações do Senado. Em  1957,
trabalhando nas investigações do
Senado em questões trabalhistas,
encontrou seu grande inimigo, o
sindicalista James R. Hoffa, con-
denado graças a obstinação de Bob.
Igual tenacidade usou para defen-
der, em 1961, Martin Luther King
e 1200 manifestantes hostilizados
em um evento no Alabama, envi-
ando 400 agentes para garantir a
segurança do líder. Na sua saída do
Departamento de Justiça, o The
New York Times afirmou: “Ele
trouxe  grandes nomes para car-
gos chave, deu novo vigor à pro-
teção dos direitos civis em sua ges-
tão e elevou o padrão da adminis-
tração pública”. Após assessorar
novamente seu irmão nas campa-
nhas presidenciais de 1960 e acu-
mular 44 meses dentro do depar-
tamento de justiça, candidatou-se
e venceu facilmente as eleições
para o Senado em 1964, local onde
firmaria sua carismática imagem
política.

Abandonaria seu posto em
março de 1968 para candidatar-
se à vaga na presidência da Repú-

blica, que jamais chegou a ocupar.
Bob foi alvejado por dois tiros dis-
parados da pistola calibre 22 de
Sirhan. O imigrante jordaniano de
24 anos estava postado perto de
uma mesa, no interior da cozinha
do Los Angeles Ambassador  Ho-
tel, local de passagem do Senador e
seus assessores após comício que
garantiu a Bob a quinta vitória nas
primárias do Partido Democrata.
Oito tiros foram ouvidos. Segui-
ram-se gritos de desespero, choro
e pânico. Sirhan  feriu outras cinco
pessoas além de bob antes de ser
encaminhado para a prisão. Num
dos cadernos do assassino, uma fra-
se chamou a atenção da polícia:
Robert Kennedy deve ser morto
antes de 5 de junho de 1968. A úni-
ca justificativa dada pelo jovem,
diagnosticado com problemas men-
tais, era a de que Bob havia apoia-
do a venda de 50 caças Phantom
para Israel, que no entender de Si-
rhan serviriam para matar seu
povo.

Só escapou da câmara de gás
porque a espera do cumprimento
de sua sentença no corredor de
execução, a Califórnia aboliu a
pena de morte.

O  TREM  A  EVOLUÇÃO
DA  LOCOMOTIVA

Com o avanço do automóvel e
a invenção do avião, a velha lo-
comotiva parecia caminhar para
aposentadoria. No entanto, no
começo do século, o trem iniciou
uma nova e efetiva fase dentro
dos meios de transporte. Inicial-
mente movidas a vapor, várias lo-
comotivas passaram a empregar a

eletricidade como força motora.
Um século depois que a primeira
composição apareceu – o New
Castle, construído por Richard
Trevithich em 1803.

O trem renasceria como uma
alternativa viável entre os gran-
des transportes.

Os primeiros trens a utiliza-
rem a eletricidade circularam na
estrada de ferro norte americana
de Baltimore. Diferentemente dos
trens movidos a vapor e diesel,
que produziam sua própria força
locomotora, as novas locomoti-
vas simplesmente convertiam a
energia elétrica, produzida em qual-
quer outro lugar distante, em com-
bustível, proporcionando maior
velocidade e força para os vagões.
Graças à sua simples maquinaria,
que garantia uma baixa manuten-
ção, o trem voltou a ser a melhor
alternativa para transportes con-
tinentais de grandes cargas. Hoje,
por exemplo, 50% das estradas de
ferro na Itália são eletrificadas.
Somavam-se o lado econômico,
seguro e ecologicamente correto
do meio. Em 1935, os Estados
Unidos passaram a utilizar regu-
larmente composições para trans-
porte de passageiros, outra  gran-
de fonte financeira dos trens. A
segunda Guerra Mundial provocou
uma nova intensificação no uso
do diesel como combustível, mas
a eletricidade continuou a renta-
bilidade dos trens, e a criação do
trem bala e os experimentos utili-
zando supercondutores nas linhas,
trouxeram um novo horizonte
para o transporte.

Jaboticabal não trem mais...

Por  Monsenhor Jonas Abib

CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS, CALDEIRARIA
E EQUIPAMENTOS LTDA torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação N° 52001337 , válida até
11/12/2017, para FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS ME-
TÁLICAS à SP 326, 13, KM 342, PARQUE INDUSTRIAL,
JABOTICABAL.

IMEVE - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERI-
NÁRIOS S/A., torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia N° 52000298 para fabricação de  Medica-
mentos para uso veterinário, sito à Rua Minervino Pedro-
so, 311, Parque Industrial na cidade de Jaboticabal/SP

MARCOS ROGÉRIO THOMAZINI - ME torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação
N° 52000432 para Argila, extração de à ESTRADA MUNI-
CIPAL PITANGUEIRAS VIRADOURO, SN, 2 KM DO CRIS-
TO, ZONA RURAL, PITANGUEIRAS.

Assembléia Geral Extraordinária da Associação de Mora-
dores Residencial Cidade Alta, com CNPJ 19.133.071/0001-
90, localizado na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária

Ficam convocados os senhores proprietários e seus
procuradores de lotes do Loteamento Residencial Cida-
de Alta, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, que será realizada na portaria do Condomínio, às 19:00
horas em primeira convocação, se presentes mais de 2/3
dos proprietários e compromissários, ou às 19:30 horas
em segunda e última convocação no dia 30 de dezembro
de 2013, a fim de serem tratados os seguintes assuntos
de interesse geral da associação:

· Discussão e Aprovação da alteração do Estatuto
Social da Associação dos Proprietários do Residencial
“Cidade Alta” referente ao Artigo 43, Capítulo VII – Da
Taxa de Manutenção e Forma de Pagamento;

· Da Segurança:
· a) Interfone;
· b) Câmaras Internas e Externas;
· c) Fechamento do Perímetro Externo;
· d) Contrato com empresa de segurança;
· Propostas do Fechamento do Bairro com Portão/

execução de portal.
· Previsão de despesas comuns do Condomínio e

fundo de reserva;
· Melhoria das vias públicas;
· Preservação do Sistema de Lazer;
· Definição quanto ao lixo doméstico;
· Contratação de funcionários (guarita e serviços

de limpeza) ou terceirização;
· Assuntos gerais.

Jaboticabal, 20 de dezembro de 2013.

Loteamento Residencial Cidade Alta

ISOMIX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME., tor-
na publico, que recebeu da CETESB de forma concomi-
tante a Licença de Operação Ampliação para Fabricação
de Artefatos de Caça e Pesca, na rua Fortunato Frascá,
851, Jardim das Rosas em Jaboticatal/SP.

Maria é a Virgem silenciosa e,
assim como no silêncio gerou Je-
sus, quer gerar o “homem novo”
no íntimo dos nossos corações.
Neste tempo de Natal nos é dado
este grande sinal: a Virgem pode
nos fazer criaturas novas! Este é
um tempo para que, com o renas-
cimento de Jesus em suas vidas,
Maria faça de cada um dos seus
filhos criatura nova.

O Senhor nosso Deus nos pede
hoje que não temamos em receber
Maria em nossas vidas, como mãe,
mestra, pois ela é a mãe do nosso
Senhor. Tudo o que aconteceu nela
foi santo!

O anjo disse a ela que para Deus

O grande sinal do Natal
nada é impossível e Maria deu o
seu sim. Ela ainda era uma meni-
na, Imaculada, pura e por isso pôde
dizer: “Eis aqui a escrava do Se-
nhor”. Ela também aguardava o
Salvador como todos na época,
mas nunca imaginaria que Ele vi-
esse dela. Isso tudo era grande de-
mais para ela, mas Deus a esco-
lheu. Maria nunca quis ser grande,
por isso o Senhor olhou para Ela.

Deus concedeu a ela, sendo vir-
gem, a graça de gerar Jesus. Maria
permaneceu imaculada até sua as-
sunção. Sem este gesto de amor de
Nossa Senhora, não haveria Jesus
e a salvação de nossas almas, e
isso seria a nossa perdição. Por
isso, o inimigo odeia as mulheres,
pois odeia Maria – aquela que nos
trouxe Jesus, a salvação. Ele não
imaginava este projeto de Deus,
que a fez Maria Imaculada.

Maria não é apenas uma ex-
pressão poética, Ela é real, muito
real. Ela é a Mãe do Salvador e
quer salvar você. É a Virgem vito-
riosa que venceu trazendo Jesus na
primeira vez, e que vencerá tra-
zendo Jesus na segunda e derradei-
ra vez.

Eu não temo receber Maria em

minha vida, em minha casa, como
mãe do meu Senhor e como mi-
nha mãe. Eu proclamo que Jesus é

o Senhor e ao Nome de Jesus se
dobra todo joelho. Ave-maria
Cheia de Graça, o Senhor é con-
vosco, bendito o fruto do vosso
ventre: JESUS!

Seu irmão,
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P/ Maria Cappatto

Natal  e Ano  Novo

Natal e Ano Novo, quantos
você já teve e quantos você só
pensou em si mesmo, em presen-
tes, em compartilhar com sua
Família, em descobrir a magia que
a mídia por trás deles, como se
você fosse algo verdadeiro. Pois
amar, não se limita apenas a Na-
tal e Ano Novo, ele se expande e
vai além do chão que pisamos e o
ar que respiramos. Amar é a pró-
pria felicidade, em forma de sen-
timentos verdadeiros que o Ho-

mem não conhece.
Pois a mídia cria um mundo de

fantasias e possibilidades em tor-
no do Natal e Ano Novo, mas só
para promover empresas, cria
propagandas enganosas, engana
aos que a assistem, porque amar
não se restringe apenas ao Natal e
Ano Novo, pois amar é todo dia,
então, todo dia tem que ser Natal
e Ano Novo em sua Vida. Artistas
promovem propagandas de cons-
cientização acerca de doações,
como roupas, alimentos, produ-
tos de higiene pessoal para os mais
carentes, apenas nestas datas es-
pecificas, para serem amados e sa-
írem como os heróis da história
de vilões deste planeta, pois todos
somos vilões e queremos apenas
usar o outro e não ajudamos al-
guém por ajudar, sempre é, bus-
cando algo em troca. Amamos os
talentos, mas não amamos o ser
humano em si, como ser humano,
aplaudimos o espetacular, o que
enche nossos olhos de belezas e
imaginações, e não aqueles que
talvez nem tenha nada a oferecer

para nosso Ego, e presença, a não
ser o amor e carinho que o dinhei-
ro não traz e a fama não produz.

Mas sempre no Natal e Ano
Novo nossas esperanças renascem
por um mundo melhor, sem dor e
sofrimento, mesmo sabendo que
nossos sonhos e talvez tantos es-
forços, não passem de utopia, pois
o ser humano é por natureza um
ser violento. Usamos da violência
para nos promover, para sermos
o mais amado, para ser o Macho
dominante ou simplesmente para
sermos aceitos em um determina-
do Grupo social. Nos esquecemos
que o orgulho e nossa própria ener-
gia de ódio, maldad, inveja, vin-
gança, sentimentos que geram um
abismo na alma de quem sente e
de quem é a vitima, desses senti-
mentos de um outro alguém.

Por isso, todo ano vemos nos
noticiários, mortes, assassinatos,
tráfico, homicídios, chacina, mas
o que se ouve com o espírito de
Natal, que a mídia tanto fala e
envia, na verdade não existe, pois
o verdadeiro espírito não tem que

ser de Natal ou Ano Novo, tem
que ser de amor, compreensão,
razão, consciência todos os dias,
pois enquanto você acreditar que
existe espírito de Natal ou Ano
Novo, você continuará a se enga-
nar.

Então, ame e presenteie  al-
guém, não com um presente de
Natal ou Ano Novo, não com con-
sumismo midiático, mas com um
abraço e que todos venham a ter o
verdadeiro espírito de fraternida-
de, amizade, compreensão, har-
monia todos os dias, pois seres hu-
manos não são apenas os ricos,
seres humanos também são os
pobres que tem alma  nobre  e amor
verdadeiro para oferecer.

Então, ame, não porque é Na-
tal ou Ano Novo, mas porque você
escolheu amar alguém, e só o amor
pode mudar o mundo, se cada um
amar, ele se espalhará como um
vírus, contaminando a todos. Por-
tanto, Boas Festas e um Feliz Na-
tal. Um próspero Ano Novo Cheio
de perspectiva e realizações.

Maria Cappatto - Fundadora
do  Women’s Club do  Brasil e pre-
sidente do Lar  Acolhedor S.V. de
Paulo.

“Que neste Natal não nos es-
queçamos do seu personagem prin-
cipal”.

Natal, mais um dia para muita
reflexão e alegria, mais um dia para
que o nosso humano ser faça jus a
isso e tenha como grande meta,
fazer tudo pela felicidade dos seus
e de todos, sem quaisquer tipos de
preconceitos.

O Natal, além da magia que
possui amor, fantasia e doação,
nesta que é a maior celebração da
cristandade, e por isso deve ser co-
memorado com paz e muito amor,
para com todos e notadamente
para com as criancinhas, pois es-
tamos comemorando o nascimen-
to da criança que veio para o meio
de nós, para remir a humanidade.

O Natal é alegria e como todas
as alegrias, merecem ser compar-
tilhadas. Vamos compartilhar com
muito calor e humanidade.

Vamos amenizar as tristes cri-
ancinhas que vivem ao léu e aban-
dono, para descansar das agruras
da vida, só no céu, no seu definiti-
vo sono!

OS PEQUENINOS
Vem o Natal e após o Ano Novo
É tempo dos pequenininhos, das

crianças,
É a hora dos seus sonhos, seus

desejos
Sem muitas ambições esperam o

seu papai Noel.
A ânsia é grande na espera do seu

presente

P/ Prof. João Pito

A TODOS UM FELIZ E SANTO NATAL
O que será? O Que vai vir?

Será um carinho?
Ou será um carrinho?

Meu Deus, como lhes falta...
Será uma boneca...

Ou será um trenzinho?
Será um joguinho? Ou uma

roupinha?
Será Papai...
Será Mamãe?

Será um lar? Será comida?
Será escola? Será vida?

Ah! Pobrezinhos, como sofrem
e morrem cedo!

Pobre pequenino como vaga ao
léu,

Tem como abrigo apenas o céu,
Como comida apenas restos

Que mendiga de porta em porta,
Pobre pequeno quanta dor

Quanta humilhação...
Em lugar de piedade e amor
Só ofensas, só negativas...

Só palavrão.
Pobre pequeno que roto e sujo

perambula
Pelas ruas da cidade

Como um colibri irrequieto e
veloz

O quê? Procura o quê?
Pobre pequeno...

Sem teto, sem família e amor,
Não tem nada... só tem dor

Pobre pequeno...
Que o Mundo castiga,

Que a sociedade castiga
Que todos castigam...

As guerras, os governos e quem
os jogou para as ruas

E ninguém se apieda...
Só fazem discurso
E o tempo passa...

E o seu destino não muda de
curso

Pobre menino...
Seja feliz... pelo menos no

NATAL.
João do Pito

     Gente, do fundo meu cora-
ção, tenham todos um Natal Feliz
e todos os dias que o sucederão,
pois: Hoje a noite é bela, vamos à

capela, felizes a rezar...

UM BOM NATYAL.

Por: Sérgio Ramos

Chegamos ao final de mais um
ano, mas como todo ano é especi-
al, brindemos juntos à vida, o pra-
zer de existir.

Ao findar de um ano combati-
do, cheio de desafios e bênçãos,
fica o gosto gostoso de missão
cumprida.

Atravessamos o mar da vida
de margem a margem, tivemos
inúmeros motivos para desistir,
cansamos, mas não desistimos,
pois somos animados em Deus,

FINAL DE ANO: TEMPO DE REFLEXÃO
corajosos na luta.

Será mesmo que tudo o que fi-
zemos não modificou a nossa vida,
a vida de alguém, ou ainda, de al-
guns, milhares.

Por onde passamos e  vive-
mos, amizades, abraços e sorrisos,
tudo contribui para o bem.

Afinal não haverá sentido a
existência humana viver em soci-
edade, se não for o bem maior, a
caridade.

Caridade pode ser moral, ma-
terial, espiritual.

Caridade moral, colocar-se à
serviço da escuta, do ouvir, acon-
selhar, amenizar os conflitos e
anseios do coração humano.

Caridade material, doação da-
quilo que o outro necessita no
mundo terreno, físico, um bem ou
qualquer bem que torna para o ou-
tro uma necessidade,  não somen-
te um querer.

Caridade espiritual, dar de si,
ser luz na vida do outro, como
pode, mas sempre com intensida-
de, doação sem troca, disponibili-
dade sem retorno, doação que en-

volve alma e coração.
Contudo, quando se pratica a

caridade, parece que quem prati-
cou é que ganha o presente, é real-
mente incrível.

Para acertar sempre, é preciso
usar a linguagem do amor, da gra-
tidão, do perdão, tudo em nome
da caridade.

Também não haverá sentido
se ao longo da caminhada não des-
cobrirmos a nossa missão no mun-
do, a tarefa real que nos foi confi-
ada por Deus.

  Se não ligarmos o alerta, pas-
saremos o tempo  sem perceber
que o tempo passa, a vida  passa,
as coisas vão mudando sem perder
a essência, mais mudam.

Criança com corpo de criança,
jovem com físico de jovem e ido-
so com marcas e traços de idoso,
tudo a seu próprio  tempo.

Será mesmo que temos sido luz
na vida das pessoas que convivem
conosco?

Portanto, agradeçamos por
chegar e findar 2013, sem medo
de ser feliz,  sejamos ousados, sem

nenhuma dúvida ou incerteza no
coração.

Importa muito mais a semea-
dura; esta que fazemos ao longo
da vida, pois preparemos a terra
para não desperdiçar as preciosas
sementes.

Sigamos juntos o trecho mar-
cado  pela estrada da vida, desfa-
zendo de nossas mágoas, chatea-
ções, buscando o exercício do per-
dão, para que todas as nossas for-
ças sejam renovadas.

Prestar contas da vida requer
coragem, mas também humildade
de reconhecer que cometemos fa-
lhas, estamos num constante
aprendizado e a cada dia um de-
grau mais alto para nos aproxi-
marmos da bondade de Deus.

O grande compromisso para
2014 é buscar dentro de nós um
ser humano melhor.

Feliz Natal com todas as bên-
çãos do alto céu, que assim Deus
nos conceda a paz, saúde e pros-
peridade, sabedoria, serenidade,
para  celebrarmos juntos o senti-
do da vida.

A Secretaria de Assistência So-
cial está incentivando o talento
artístico dos moradores em situa-
ção de rua de Jaboticabal, que per-
manecem na Casa Transitória
“Adélia Portela Volpe”. Os alu-
nos participaram da oficina “Res-
taurando Vidas com Arte” e reali-
zaram, nesta semana, uma bela ex-
posição no Paço Municipal. As
telas estão abertas ao público até
segunda-feira (23).

O projeto pertence ao Servi-
ço de Acolhimento que atende
pessoas, do sexo masculino, em
situação de rua, interessadas em

Alunos da Casa Transitória expõem quadros na Prefeitura
reconstruir seus projetos de vida.
“Essa exposição é resultado do
trabalho realizado com os usuári-
os na oficina de artes, que ocor-
re, semanalmente, na Casa Tran-
sitória. Nosso foco é valorizar o
talento e mostrar que, motiva-
dos, podem realizar belos traba-
lhos”, informa a secretária de As-
sistência Social, Eliete Travaini
Lopes.

Os interessados em adquirir os
quados, devem entrar em contato
pelo telefone (16) 3202-8124. A
Casa Transitória está localizada na
Rua Juca Quito, 79 – Centro.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

Edital de Convocação
   Pelo presente edital, o Sindicato dos Arrumadores e

Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Ge-
ral e no Comércio Armazenador de Jaboticabal/SP,  con-
voca todos os trabalhadores associados da  (categoria
diferenciada) de movimentação de mercadorias represen-
tados por esta entidade, associados ou não, do município
de Jaboticabal/SP, para participarem da Assembléia Geral
Ordinária, que será realizada, na sede da entidade na Rua
Mário Guarita Cartaxo nº 81, Jardim Paulista, nesta cidade,
no dia 21/01/2014, às 8:00h em primeira convocação, e às
8:30h em segunda convocação, com a seguinte Ordem do
Dia: 01) leitura e aprovação da ata anterior; 02) deliberação
e aprovação de contas  mandato 2011/2012/2013, com pa-
receres do Conselho Fiscal; 03)Previsão Orçamentária 2014;
04) e outros assuntos correlatos.

Jaboticabal/SP, 19 de Dezembro de 2013.
Presidente - Ivaldo Gonçalves da Silva

Alegria, felicidade e muito tra-
balho, é assim que se definiu a
festa promovida pela Associação
Semeando Vida e seus voluntári-
os nos bairros Planalto Itália,
Cidade Jardim, Cohab II e Jar-
dim Grajaú,  cerca de 150 crian-
ças compareceram ao evento re-
alizado no dia 15 de dezembro,
contando com brincadeiras, gin-
canas, teatro de bonecos, pales-
tras, distribuição e sorteio de pre-
sentes.

No final do evento Natal Fe-
liz foram sorteados o príncipe e
a princesa Gabriel Nunes Gue-
des de 11 anos e Sofia de Melo
da Silva de 3 anos, que ganharam
um dia mais que especial com
direito a presentes, book foto-
gráfico, um look exclusivo, cal-
çados, corte de cabelo e tratamen-
to estético, um delicioso almoço
e no final uma irresistível taça de
sorvete para os sorteados e seus
pais, tudo isso realizado em par-
ceria com amigos e parceiros do
projeto.

Associação Semeando Vida “Um Natal Melhor”

Além dessas 150 crianças
atendidas nos bairros, a Associ-
ação Semeando Vida destinou
parte de sua arrecadação de brin-
quedos, roupas e alimentos para
obra assistencial de necessitados

no Paraguai, podendo assim le-
var um pouquinho de felicidade
para as famílias daquele país.

A Associação através de sua
equipe agradece a todos, sem ex-
ceção, que de alguma forma cola-

boraram para que esse evento
pudesse existir e alcançar seu
objetivo, que é levar uma semen-
te de amor e alegria ao coração de
quem mais precisa.

MULTINACIONAL
CONTRATA  EM
JABOTICABAL:

Técnico de manutenção com experiên-
cia em comandos elétricos.

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

A/C.: de Evandro
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***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Repita frequentemente para
si mesmo: Deus me vê o tempo
todo e me julgará por minhas
ações.” (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

...............................................................................................
E o calor continua!
....................................................................
Quando somos atendidos,

numa solicitação, a prioridade no
momento é agradecer... Obrigado
a todos vocês que me ajudaram,
direta ou indiretamente. Que
DEUS os abençoe!

..................................................................................
  Para que seus desejos se reali-

zem em 2014, comece pensando
em suas metas, busque ser realista
e justo consigo mesmo, não dese-
jando algo muito além ou muito
aquém de sua capacidade. Boa sor-
te!

...........................................................................................
Feliz Natal e um Ano Novo de

muita paz e realizações!
...........................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
É... o troco veio a cavalo...
Nove tipos de namoradas...
1. Maria Gente Boa – “Entra-

das pro Maraca? Oh, amor, não
precisava!”

Também conhecida como:
Maria Amigão, Maria da Galera

Vantagens: Alegre, agradável,
bacana.

Desvantagens: Pode cair na
real um dia.

2. Maria Azeda – “Seu paspa-
lho, imbecil, demente, neto de uma
xuca! Não está vendo que me faz
sofrer??”

Também conhecida como:
Maria Perdigoto, Maria Megafo-
ne

Vantagens: Presta atenção em
você.

Desvantagens: Guincha; taca
frigideira.

3. Maria Tô-Mal – “Ai, mi-
nha cabeça. Minha cabeça. Meus
pés. Cólica. Celulite”.

Também conhecida como:
Maria Escalda Pés, Maria Me Aju-
de Doutor

Vantagens: É previsível.
Desvantagens: É contagiosa.
4. Maria Mandona – “Senta

direito. Muda essa camisa. Corta
o cabelo. Larga isso. Vai trabalhar.
Não me olha assim”.

Também conhecida como:
Maria Isso, Maria Aquilo

Vantagens: Está certa muitas
vezes.

Desvantagens: Está certa mui-
tas vezes, mas e daí poha?

5. Maria Insatisfeita – “Não
consigo me decidir! Devo mudar
de facul, de objetivos, de cidade,
de tintura?”

Também conhecida como:
Maria Dúvida Cruel, Maria Como-
fas

Vantagens: Se tranqüiliza facil-
mente.

Desvantagens: Se desespera
mais facilmente ainda.

6. Maria Louca Fora de Con-
trole – “Tive uma idéia. Vamos
ficar bêbados e trepar no quintal
da frente. Já fiz isso antes. É di-
vertido, gemza”.

Também conhecida como:
Maria Vaiquedáem cana, Maria
Cuidaqueefria

Vantagens: Mais divertida que
um desenho do Pica-Pau.

Desvantagens: Tira as duas
mãos do volante quando está diri-
gindo; não dá prá confiar nela.

7. Maria Ranca Toco – “Não
vejo nenhuma graça nesses qua-
drinhos idiotas que você vive len-
do e rindo feito imbecil”.

Também conhecida como:
Maria Não Enche, Maria Bom Dia
Por Quê?!

Vantagens: Seus amigos terão
pena de você.

Desvantagens: Você não terá
amigos.

8. Maria da Lua – “Acho que
essa dança sagrada vai explicar
como me sinto sobre o nosso re-
lacionamento”.

Também conhecida como:
Maria Incenso, Maria Chama Vi-
oleta

Vantagens: Hilária; misteriosa.
Desvantagens: Vai querer ler

alto as poesias que faz.
9. Maria Perfeitchenha – “Es-

tou plenamente satisfeita com
você exatamente como é, meu
namorado lindo, genial e gostoso!
Acho que devemos trepar como
dois demônios albinos da tasmâ-
nia agora!”

Também conhecida como:
Maria Eu Quero Você Aqui Ó,
Maria Opa É Agora...

Vantagens: Engraçada, inteli-
gente, desinibida.

Desvantagens: Não terá afini-
dade nenhuma com você!

Vou emboora agora dia 31 de Dezembro e volto
só em 2014 Ass: Noel mansageiro da Paz

JOGOS VORAZES:
EM CHAMAS

Sessão: Seg. a Quin.
20:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: Este é o se-

gundo volume da trilogia
Jogos Vorazes, baseada
nos romances de Suzan-
ne Collins. A saga relata a
aventura de Katniss (Jen-
nifer Lawrence), jovem
escolhida para participar
aos "jogos vorazes", espé-
cie de reality show em que
um adolescente de cada
distrito de Panem, consi-
derado como "tributo",
deve lutar com os demais
até que apenas um saia
vivo. Neste segundo epi-

Segunda e quinta todos pagam meia entrada 8,00

sódio da série, após a
afronta de Katniss à orga-
nização dos jogos, ela de-
verá enfrentar a forte re-
presália do governo local,
lutando não apenas por
sua vida, mas por toda a
população de Panem.

SANTOS & GUADANHIM INDUSTRIAL DE PRO-
DUTOS CERÂMICOS LTDA, torna público que recebeu
da CETESB, de forma concomitante a Licença Prévia e a
Licença de Instalação nº 52000408 e Requereu a Licença
de Operação para Fabricação de Produtos Cerâmicos não
Refratário para uso Diversos. À Av. Dr. José Antonio Mi-
ziara, nº 671 – Distrito Industrial José Ap. Tomé – Jaboti-
cabal/ SP.

ANTES DA MEIA NOI-
TE *****

Em 1995 um romance
despretensioso e simpáti-
co acabou por conquistar
público e crítica se tornan-
do uma espécie de cult en-
tre os espectadores. Era
‘’Antes Do Amanhecer’’
estrelado por Ethan Hawke
e a francesinha Julie Del-
py. O conceito era simples,
‘’um homem e uma mulher
apaixonam-se e passeiam
pela cidade, discursando
sobre amor, sexo, traba-
lho...’’. A grande sacada
eram, justamente, os diálo-
gos espertos e inteligentes
que reuniam até aspira-
ções filosóficas. Nessa pri-
meira parte eles se encon-
tram, passam um dia jun-
tos passeando pela mara-
vilhosa cidade de Viena e
a pergunta que fica é: “de-
vemos nos encontrar no-
vamente, ou guardar essa
noite única nas nossas
memórias?’’ Antes Do Pôr
Do Sol de 2004 trocava o
romantismo por uma abor-
dagem neurótica, psicana-
lítica. Os dois personagens
não estavam felizes com
suas vidas, e refletiam so-
bre o papel do sexo nes-
sas frustrações. Ele aca-
bou se tornando um escri-
tor e ela trabalha para uma
organização de proteção
ao meio-ambiente. E mais
uma vez a produção deixa-
va um gostinho de quero
mais. E esse quero mais
chegou com o novo ‘’An-
tes Da Meia Noite’’  que
traz os pombinhos casados
e, aparentemente felizes.

Pais de duas lindas garoti-
nhas, eles agoram se encon-
tram na Grécia que pode
soar como uma representa-
ção do desgastado relacio-
namento deles já que, po-
demos constatar, as famo-
sas paisagens de ruínas do
país. Os diálogos continu-
am maravilhosos e inteli-
gentes, e a atuação de Julie
Delpy é de encher os olhos.
Por fim, Antes da Meia-Noi-
te deve surpreender tanto
os admiradores da franquia
quanto os espectadores
acostumados aos filmes ro-
mânticos convencionais.
Cruel, franco e sem conces-
sões, esse projeto estetica-
mente simples ousa levan-
tar a bandeira de um amor
realista, possível, do tipo
que se transforma ao longo
dos anos, e que também
pode – como um organis-
mo vivo qualquer – defi-
nhar e morrer. Ainda assim
a nossa torcida é que eles
acabem por se entender,
pois teremos mais chances
de um novo e inteligente,
‘’Antes ...’’ para apreciar.

LANÇAMENTOS
QUESTÃO DE TEMPO
O JOGO DO EXTERMI-

NADOR

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.)
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A Equipe Núcleo de Lutas de
Jaboticabal, fundada há mais uma
década pelo primeiro faixa preta
de Jiu Jitsu da cidade  de Jaboti-
cabal, Alex Maeda, que incenti-
vou e plantou em seus discípu-
los o amor ao esporte, a determi-
nação técnica e a vontade de com-
petir, formando verdadeiros guer-
reiros para a vida, vem se desta-
cando como a melhor escola de
Jiu Jitsu da cidade, tanto pela
qualidade técnica, como pelo
profissionalismo.

O ano de 2013 foi muito vi-
torioso para a equipe, que cres-
ceu muito e está levando o nome
de nossa cidade pelo país intei-
ro, trazendo várias medalhas, in-
clusive a conquista da primeira
medalha na principal categoria em
um dos campeonatos mais im-
portantes da América do Sul, ca-
tegoria, faixa preta adulto.  Essa
foi uma conquista do mestre Alex
Maeda do Sul Americano de Jiu
Jitsu. Os atletas Maria “Tireói-
de” Elisa (primeira campeã fe-
minina da região no Sul America-
no), e Rodrigo “Minota” Acioli
(bronze no SulAmericano) e Cacá
Nakagi (ouro no São Paulo In-
ternational Open) também deram
show trazendo medalhas para a
cidade de Jaboticabal. Em todos
os campeonatos que a equipe

RETROSPECTIVA NÚCLEO JABOTICABAL

Núcleo participa, fica em desta-
que, e conquistam as melhores
classificações, centenas neste ano
de 2013, em todos os campeo-
natos da região. Dois destaques
na faixa branca são os atletas
Luan “Alicate” Soares e Rafael
Marcelino.

Vale lembrar que apenas 10%
dos alunos participam de com-
petições, não sendo, portanto,
obrigatória para quem pratica o
esporte. A grande maioria pro-
cura o Jiu Jitsu como defesa pes-
soal ou como prática esportiva,
para uma melhor qualidade de
vida, tanto física - pelo alto gas-
to calórico - quanto mental.
Nossa equipe difunde o conhe-
cimento, as técnicas da luta, va-
lores de moral e respeito, o indi-
víduo que aprende esses valo-
res só usará isso fora do tatame
em casos de extrema necessida-
de, se for agredido ou como
auto-defesa.

Outro destaque desse ano, foi
o aumento da presença feminina
no tatame, não sendo mais novi-
dade a procura de academias de
artes marciais por mulheres. “Te-
mos a academia com o maior nú-
mero de mulheres treinando Jiu
Jitsu na cidade. O preconceito
da luta agarrada em relação às mu-
lheres vem caindo muito nos úl-

timos anos, um bom exemplo
disso são as lutas femininas nos
eventos de MMA. Pretendemos
para 2014, colocar treinos ape-
nas com mulheres, tanto de Jiu
Jitsu como de defesa pessoal,
para quebrar esse paradigma da
nossa sociedade em relação às
mulheres no tatame.

Para o próximo ano, muitas
novidades estão sendo aguarda-
das, inclusive uma grande parce-
ria, que vai engrandecer ainda mais
o Jiu Jitsu em nossa cidade. Tam-
bém pretendemos levar os nos-
sos atletas de competição aos
principais eventos do esporte,
como o Campeonato Brasileiro
e seletiva para o mundial de Abu
Dhabi, além dos internacionais
organizados pela IBJJF (Inter-
national Brazilian Jiu Jitsu Fe-
deration) e campeonatos regio-
nais, como o Paulista e os do in-
terior do estado.

Jiu Jitsu não é apenas uma
luta ou arte marcial, existe muita
coisa por trás desse esporte,
como disciplina, respeito, leal-
dade, princípios de família que
trabalhamos para difundir estes
valores em nossa equipe.

Venha fazer uma aula gratuita
em nossa academia.

Rua João Pinto Ferreira, 140
- Aparecida, próximo ao Fórum.

* Alex Maeda, além
de professor de Jiu Jit-
su e treinador físico, é
formado em Adminis-
tração de Empresas e
em Educação Física,
pós-graduado em Fi-
siologia do Exercício e
pós-graduando em
Nutrição e Suplemen-
taçao Esportiva.

Este ano foi de muitas
conquistas e aprendizado
para todos nós e no apagar
das luzes com as festividades
de final de ano, queremos
fazer uma reflexão sobre o
que ganhamos e o que perde-
mos. Assim poderemos nos
tornar melhores pessoas e
auxiliar nosso próximo para
que nossa caminhada fique
mais suave e.que o Espírito
do Natal permaneça em nos-
sos corações neste Natal e
para sempre.

Enfeite a árvore de sua
vida

com guirlandas de grati-
dão!

Coloque no coração laços de
cetim rosa,

amarelo, azul, carmim,

Decore seu olhar com luzes
brilhantes

estendendo as cores em seu
semblante

Em sua lista de presentes
em cada caixinha embru-

lhe
um pedacinho de amor,

carinho, ternura, reconcili-
ação, perdão!

Tem presente de montão
no estoque do nosso coração!

FELIZ NATAL E PRÓ-
PERO ANO NOVO É O DE-
SEJO DE TODOS OS
ATLETAS DA ACADEMIA
DE KARATÊ HAYASHI-HÁ

Início das atividades dia
08/01/2014

Em novo endereço à Rua
Silvio Vantini s/nº - Bairro:
Nova Jaboticabal ao lado do
antigo Restaurante Gauden’s
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EMPRESA NACIONAL
PROCURA-SE VENDEDORES

Ótimos ganhos 100% de lucro nas
vendas.

LIGUE AGORA:
(16) 3204-4125 –

(16) 99140-6156 (claro)
(16) 99709-4800 (vivo) ALUGA-SE

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

ORAÇÃO DE SANTA RITA
1º) Acender uma vela durante 9 dias. 2º) Rezar 9 Pai

Nossos e 2 Ave Marias. 3º) Oferecer a Santa Rita. Fazer 3
pedidos:

a) Pedido impossível
b) Pedido necessário
c) Pedido de negócio
Apagar a vela todas as vezes que terminar a oração e,

no último dia da Novena, deixar a vela queimar até o fim.
Mesmo que não tenha fé, faça que a Santa Rita vai aten-
der o seu pedido. Não esqueça de publicar no último dia ou
no dia seguinte. (B.M.P.C.)

ABANDONO DE EMPREGO
Venus Eletrônica Ltda- Me.,CNPJ Nº 06.907.592/0001-

06 Inscrição Estadual Nº 391.111.382.110, sito à Av. Carlos
Berchieri Nº 970 Centro, Jaboticabal/SP. Comunica que o
funcionário, Joilson dos Santos Sales, CTPS 92907 SÉRIE
00336 UF/SP, não comparece ao serviço desde 20 de no-
vembro de 2012. Vimos pelo presente informá-lo que nos
termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que
fica designado o prazo de 3 dias a contar com a data da
publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa
causa.

Venus Eletrônica Ltda- Me

VENDE-SE
1 Agili, cor preta, ano 11/12 completo,

flex, 38.000km. 1  Caminhonete Amarok
Startline,  cor cinza, ano 2011, completa.

Tratar no celular:
 (16) 99785-8898 Sandra.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2.014

RECEITAS
Mensalidades de Associados R$ 190.995,00
Contribuição Sindical R$ 66.340,00
Rendas Diversas R$ 10.272,00
Rendas sobre Promoções e Eventos R$ 10.165,00
Renda São Francisco Clinicas R$ 4.173,00
TOTAL R$ 281.945,00

DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS R$ 227.828,68
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 39.568,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS R$ 10.058,00
TOTAL R$ 277.455,28

RECEITAS:
RECEITA SOCIAL R$ 215.605,00
RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 66.340,00
TOTAL R$ 281.945,00

DESPESAS:
ADMINISTRAÇÃO GERAL R$ 220.178,18
DESPESAS GERAIS E DIVERSAS R$ 17.708,50
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES R$ 39.568,60
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 277.455,28
SUPERÁVIT ESTIMADO R$ 4.489,72
TOTAL GERAL R$ 281.945,00

Aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2.013.

MARIA  ELVIRA  ARMENTANO                  CARLA  BERCHIERI  MERLINO
Presidente                                            Secretaria de Finanças

EMENDA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
Nº 37/2013 – DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei,

Faz Saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, aprovou e
ela, nos termos do artigo 49, § 2º da Lei Orgânica de Jaboticabal,
promulga a seguinte:

EMENDA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
Altera a redação da alínea b, do inc. II, do art. 21, do Ato das

Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Jabo-
ticabal.

Art. 1º.  A alínea b, do inc. II, do art. 21 do Ato das Disposições
Transitórias, da Lei Orgânica do Município, passa a ter a seguinte
redação:

“Art. 21 […]
II […]
b) Não incidirá sobre pequenas atividades artísticas, culturais

e esportivas, definidas em lei complementar”.
Art. 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaboticabal, 17 de dezembro de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOÃO ROBERTO DA SILVA
1° SECRETÁRIO

ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO
2° SECRETÁRIO

F. BORSARI FERTILIZANTES, torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Instalação nº 52000286  para  fabricação de
fertilizantes, sito à Avenida Jaime Ribeiro nº 319, Vila Industrial,
Jaboticabal - SP.
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1 pernil de 2 kg desossado
.

1 colher de sopa de alho.
Suco de três limões.
2 cebolas.
Ramos de alecrim.
1 Pimenta dedo de moça.
150 ml de vinho branco.
Folhas de louro.
Sal a gosto.
Barbante para amarrar.
1 Abacaxi cortado em ro-

delas.
Modo de preparo:

RECEITA DE NATAL

Emiliana Barbieri
de Faria

Hotelaria na Faculdade
Senac Águas de São Pedro

Pernil com Alecrim
Faça o tempero com o

alho, a cebola, a pimenta, o
suco de limão e sal a gosto.
Bater tudo no liquidificador,
colocar as folhas de louro
com o tempero deixando o
pernil marinar por umas 3
horas (faça pequenos furos
no pernil para que o tempero
possa penetrar). Após este
tempo, pegue o pernil, pas-
se o barbante de cozinha ao
redor da mão, introduza-o em
uma das extremidades da
peça de pernil, colocando
dois ramos de alecrim, e aper-
te o laço. Forre a assadeira
com as rodelas de abacaxi e
coloque o pernil, regue-o
com o vinho branco, cubra
com papel alumínio, e colo-
que para assar à temperatura
de 180 graus por mais ou
menos 2 horas. Confira se o
pernil já está assado, se es-
tiver, retire o papel alumínio
e deixe dourar.

Para servir, acomode o per-
nil numa travessa de sua pre-
ferência, enfeitando com as
rodelas de abacaxi, retire o
barbante, fatie e sirva.

1 cebola grande
150gr de lingüiça de porco

desmanchadas.
5 dentes de alho.
3 xícaras de cha de farinha

de mandioca.
1 xícaras de cha de farinha

de milho.
1 xícaras de chá de cheiro verde.
Modo de fazer:

Farofa salgada
Desmanchar a lingüiça, re-

fogar o alho e a cebola com
pouco óleo, quando tudo es-
tiver dourado, acrescente as
farinhas, mecha bem, desli-
gue o fogo, acrescente as
azeitonas e o cheiro verde.
Coloque a farofa num recipi-
ente de sua preferência e sir-
va com o pernil.

Dicas de como decorar mesa para a Ceia de Natal
Dicas de enfeites para você decorar sua mesa para a Ceia de Natal

Uma das imagens mais mar-
cantes que nos vêm à mente quan-
do as festas de final de ano se
aproximam é a comemoração na-
talina, quando a família toda se
reúne em volta de uma bela mesa,
a criançada não vê a hora de rece-
ber seus presentes e o clima é
envolvente e de muita animação!

Como a casa se enche de fa-
miliares e amigos nesta noite, as
preparações começam já na vés-
pera de Natal. Os preparativos
são muitos.

Entre o cardápio, decoração,
enfeites, conforto e os capricha-
dos looks, os anfitriões sempre
se vêem sobrecarregados e nada
melhor do que se adiantar e co-
meçar a pensar em cada um des-
ses detalhes para quando o dia
24 chegar, tudo ocorra com mais
calma e naturalidade, permitin-
do que, assim como os convida-
dos, as preocupações e a corre-
ria desta data não interfiram no
seu ânimo para comemorar. Va-
mos dar uma atenção especial a
um item que quando bem elabo-
rado rende muitos elogios e ga-
rante o sucesso dessa tão espe-
rada comemoração: a mesa! Esta
ocasião requer muito esmero por
parte da organização, contudo,
não precisa necessariamente ser
formal.

Harmonia e bom gosto são
dois ingredientes fundamentais
para que a sua tarefa apresente
bons resultados. Portanto, antes
de mais nada, lembre-se que me-

Jogos de jantar e Talhe-
res

Para a disposição das prata-
rias, como os talheres, opte
sempre por formas tradicionais
que não compliquem a organi-
zação dos convidados na hora
da ceia. Eles podem criar dese-
nhos sobre a mesa quando co-
locados na diagonal, ou serem
postos lado a lado, como de
costume diário.

Os pratos devem ser todos
do mesmo material para garantir

Copos e Taças
Copos e taças devem ser pos-

tos lado a lado visando facilitar
na hora de servir os convidados
e manter a organização.

As versões coloridas são bem
vindas nessa ocasião, mas as tra-
dicionais também podem ganhar
valorização com aplicações de
laços e fitas.

Decore com:
Velas, castiçais e flores garan-

tem o glamour da sua ceia. Evite
arranjos muito altos que cubram
a visão dos convidados.

As velas certamente são os
elementos que mais combinam
com a ocasião; escolha-as de
acordo com a tonalidade da de-
coração.

Caso prefira flores, monte
arranjos de centro pequenos e
inodoros que não interfiram no
aroma da comida. As fitas dou-
radas sempre finalizam muito
bem os arranjos natalinos e
podem ser arrematadas ainda
com bolas, presentinhos, es-
trelas e demais enfeites em-
prestados da sua árvore.

Frutas, pinhas e guardanapos
também se mostram ótimas op-
ções para complementar a sua
decoração. Disponha frutos e pi-
nhas estrategicamente entre os
espaços vagos da mesa criando
um arranjo, enquanto os guarda-
napos podem vir sobre os pra-
tos, ao lado deles ou em porta-
guardanapos. Você poderá optar

lhor do que errar por exagero é
investir em opções mais simples
– que podem sim ser econômi-
cas – que agreguem um toque
sofisticado ao alegre ambiente
natalino!

Escolhendo as cores
Primeiramente, escolha as

cores com as quais você traba-
lhará em sua decoração. O ver-
melho e o verde são as tradicio-
nais e nunca saem de moda para
esta data. Tons terrosos como o
marrom, laranja, dourado e co-
bre rendem boas combinações,
bem como o azul e o prata. Para
quem não teme ousar, roxos tam-
bém podem gerar uma boa coor-
denação com prata e branco.

Defina a toalha
Escolhidas as tonalidades

que irão compor a mesa, vamos,
então, à escolha da toalha. Lim-
pa, bem passada e engomada, a
toalha pode trazer estampas de
motivos natalinos ou vir em co-
res lisas. Tudo depende das
louças que você pretende usar.
Quando estas contarem com to-
ques coloridos dê preferência
para toalhas brancas ou mais
neutras, enquanto o contrário é
permitido caso taças e pratos
tenham uma estética minimalis-
ta em branco, cristal ou preto.
Sobre os cobre-mesas coloridos
pode-se investir também em
trilhos que tragam o fundo cla-
ro e detalhes bordados que evi-
denciem a temática da noite.

a harmonia do visual, já que eles
são responsáveis por boa parte
da elegância da mesa! De vidro,
porcelana ou louça você pode
optar por peças lisas, coloridas
ou com detalhes em dourado e
prateado.

Colocar enfeites sobre es-
ses pratos demonstra capricho
dando um toque diferenciado
e original à sua decoração.
Guardanapos de tecidos, bo-
las de natal, cupcakes com
motivos natalinos e pequenas

caixinhas de presentes com
lembranças ou mensagens são
algumas das opções que você

pode usar para deixar sua pro-
dução com ares mais persona-
lizados!

por modelos estampados descar-
táveis ou investir em opções em
tecido que poderão ser reapro-
veitados em outros anos.

Dica!!!
Evite misturar diferentes es-

tilos de enfeites, assim como as
cores; procure trabalhar sob um
tema, seguindo-o em todos os
elementos a serem apresentados
na mesa. Lembre-se que além de
toda a decoração os pratos prin-
cipais também estarão dispostos
neste mesmo espaço, portanto
nada de forrar o móvel com aces-
sórios e se esquecer do princi-
pal; a comida.

Libere a sua criatividade e ino-
ve na sua decoração de natal, a
qual demonstra não só capricho,
mas que estará recebendo seus
convidados com muito carinho
para a Ceia.

Fonte: http://
www.portaisdamoda.com.br/

Jaboticabal, 21 de Dezembro de 2.013 Edição Especial de Natal 19A GAZETA



NATAL PELO MUNDO

No inverno, não há dúvidas:
Gramado é o destino certo dos
brasileiros, para atrair turistas
também em outras épocas do
ano, já com os termômetros mais
elevados, a cidade começou a se
enfeitar e, desde 1986, ganha um
brilho especial durante os feste-
jos natalinos. Hoje, com decora-
ção super elaborada, o Natal Luz
de Gramado atrai mais de um
milhão de turistas em pleno ve-
rão, que chegam para acompa-
nhar as diversas atrações temáti-
cas. As principais são o Nativi-

taten, uma ópera a céu aberto

O mais bonito do Brasil
Gramado (RS)

sobre um lago tomado por cha-
farizes dançantes e efeitos piro-
técnicos; o Grande Desfile de
Natal, um cortejo alegórico lide-
rado pelo Papai Noel ao longo
de uma das principais avenidas
da cidade; e a peça musical A

Fantástica Fábrica de Natal. Tem
ainda a vila natalina com barra-
cas de artesãos e, como não po-
deria faltar, a casa do Bom Velhi-
nho. A 28º edição do Natal Luz
traz muitas novidades, 20 dife-
rentes atrações somam mais de
500 exibições em uma tempora-
da de 73 dias.

Árvore de natal de cinema
Nova York (EUA)

Nova York é o paraíso natali-
no dos Estados Unidos. São vários
os filmes que mostram a dobradi-
nha neve e luzes, que toma conta
de toda a cidade nesta época do
ano – e, via de regra, quem sem-
pre rouba a cena é a famosa árvo-
re de Natal do Rockfeller Center.
Acesa na semana seguinte ao Dia
de Ação de Graças, ela é uma tra-
dição nova-iorquina desde 1933 e
hoje é adornada com 30 mil luzi-
nhas e uma estrela de cristais Swa-
rovsky no topo. Para completar,
aos seus pés abre-se uma pista de
patinação no gelo – aliás, vários

parques da cidade também o fa-
zem, inclusive o icônico Central
Park. Outra tradição é o espetá-
culo de dança The Rockettes, cria-
do em 1925 e hoje apresentado
no Radio City Music Hall. A partir
do final de novembro, as novas
lojas da cidade de Nova Iorque de-
coram suas janelas para o feriado
de Natal. Esta tradição já existe
há muitos anos. Além de criar um
clima festivo entre os moradores
e visitantes, é uma espécie de com-
petição tácita entre as lojas de
departamento; quais janelas são
mais criativas e mais bonitas, en-

tre elas: a Macy’s (com Papai
Noel no oitavo andar) e a Saks
Fifth Avenue, dão show: todas se
enfeitam com painéis temáticos,
que são verdadeiras obras de arte.
Hotéis também servem tradicio-
nais banquetes de Natal, como o

The New York Palace Hotel (na
Madison Avenue) e o The Algon-
quin Hotel NYC (perto da Times
Square), o mais antigo da cidade.
No dia 25 de dezembro, o progra-
ma clássico é assistir à missa na
St. Patrick Cathedral.

Celebrando como na Idade Média

Nuremberg (Alemanha)

Nuremberg é uma bela e char-
mosa cidade da Alemanha, com
aproximadamente 500 mil habi-
tantes, seu mercado de Natal é um
dos mais antigos e famosos da Ale-
manha.

Recitando versos religiosos, a
jovem moça de cachos dourados
dá início às festividades de Natal
em Nuremberg. Com uma coroa
reluzente, ela personifica a chris-

tkind, a criança que, no cristia-
nismo luterano, distribui os pre-
sentes em dezembro (nada de Pa-
pai Noel por aqui). Ela é o sím-
bolo máximo do Christkindles-
markt (mercado de Natal) da ci-
dade, que clama para si o título de
mais antigo do mundo. Tudo fun-
ciona como há quase 500 anos,
na praça Hauptmarkt. São 200

tendas de madeira, decoradas com
tecido vermelho e branco, ven-
dendo todo tipo de artesanato lo-
cal: enfeites para árvores, gorri-
nhos, velas e brinquedos – itens
industrializados são proibidos. No
ar, o aroma é inconfundível: são
os tradicionais gingerbread, bis-
coitos à base de gengibre e mel,
famoso pelo formato de bonequi-
nho que tem em alguns países. Há
ainda um mercado especial para
crianças, o Kinderweihnacht,
com carrossel, mini roda-gigan-
te, casinhas decoradas e trenzi-
nho a vapor. Aqui os pequenos
podem assar seus próprios biscoi-
tos e assistir ao teatro de mario-
netes, muitas vezes acompanha-
dos pela jovem dos cachos doura-
dos.

Mercados de Natal são tradi-
ção na Europa e, entre todos eles,
o de Estrasburgo, na Alsácia, des-
ponta entre os mais antigos. Des-
de os idos de 1570, o conselho
municipal decidiu fazer uma feira
em homenagem ao menino Jesus.
Hoje, somam-se mais de 12 mer-
cados distintos, também conheci-
dos como marché de Noel, que se
espalham a partir da catedral de
Notre-Dame de Estrasburgo para

Na terra da árvore de Natal
Estrasburgo (França)

o restante do centro da cidade. As
300 tendas celebram tradições
natalinas e o artesanato local, em
itens como guirlandas, presépios
e enfeites para árvores. As comi-
das típicas, como salsichas, chu-
crute e o baeckeoffe (um cozido
de carne de porco, vaca e cordeiro
com batata) são heranças dos tem-
pos em que Estrasburgo pertencia
à Alemanha. Na praça Kléber, uma
enorme árvore de Natal saúda os

visitantes – diz a lenda que a ori-
gem desta tradição natalina vem
justamente da Alsácia. Tem ainda
pista de patinação no gelo, pro-
gramação musical com bandas e

corais nas igrejas e ao pé da árvo-
re. Para as crianças, oficina de bis-
coitos e peças teatrais, na Le Vi-
llage des Enfants, na praça Saint
Thomas.

Na “esquina” entre a França e
Alemanha, a cidade de Basileia tem
muito de que se orgulhar no Natal:
a Freie Strasse é a via com luzes
decorativas mais longa da Euro-
pa. E ela está justamente entre as
duas praças que sediam os merca-
dos de Natal na Cidade Velha –
Barfüsserplatz e Münsterplatz.
Como uma típica feira natalina,
as barracas vendem produtos ar-

Na gélida e escura Lapônia,
região no norte da Escandinávia,
é Natal todo dia. É que Rovaniemi
agarrou com força o título de ci-
dade natal do Bom Velhinho e o
defende com pompa. Tem até a
Vila do Papai Noel, um complexo
turístico com restaurantes, museu
de artes natalinas, lojinhas de su-
verines, correio com funcionári-
os vestidos de duendes e, claro, a
casa do Papai Noel, com o legíti-
mo senhor da barba branca espe-
rando para uma foto em qualquer
época do ano. Então é de se ima-

A festa mais iluminada
Basileia (Suíça)

tesanais e comidas regionais.
Quem quiser itens mais sofistica-
dos pode optar pela Johann Wan-
ner Christmas House, loja especi-
alizada do artista suíço que nomeia
a casa e assina a decoração da ár-
vore de Natal na Münsterplatz.
Tem ainda programação de con-
certos e oficinas de artesanato para
crianças. Tours especiais levam
para ver a decoração pelas ruas da
cidade, saindo de Barfüsserplatz.

Na casa do Papai Noel
Rovaniemi (Finlândia)

ginar que, em dezembro, a festa
seja grande por aqui. É o próprio
Noel quem inaugura a temporada
natalina na cidade, discursando na
praça de sua vila, onde são inaugu-
radas atrações de gelo e neve.
Marcando a data, o Santa Park
abre suas portas até 13 de janeiro
– trata-se de um parque temático
com cavernas de duendes, escola
de elfos e galeria de gelo. Outra
atração é o Christmas Fantasy, um
passeio liderado por elfos em uma
autêntica vila da Lapônia, a meia
hora do centro de Rovaniemi.
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O Rio de Janeiro, que es-
pera reunir cerca de 2 milhões
de pessoas para a queima de
fogos na praia de Copacaba-
na, é o destino com maior
procura, segundo a Abav
(Associação Brasileira de
Agências de Viagens) e a
Braztoa (Associação Brasi-
leira das Operadoras de Tu-
rismo).

Praias do Nordeste, como
Fortaleza, Porto Seguro e Na-
tal, também são disputadas.
Para os que não fazem ques-
tão de mar, Gramado, na serra
gaúcha, e as cidades históri-
cas de Minas Gerais, como
Ouro Preto, aparecem entre os
destinos mais vendidos.

No exterior, Orlando, Mia-
mi e Buenos Aires estão en-
tre os mais procurados. Ape-
sar de Buenos Aires ser o
destino internacional preferi-
do dos brasileiros nos últi-
mos anos, para o Réveillon, a
principal escolha dos turistas
nacionais no exterior deverá

 Conheça os destinos preferidos
pelos brasileiros para o Réveillon

ser Miami, a cidade norte-
americana figura em primeiro
lugar do ranking. E as varia-
ções do dólar não devem mes-

mo afastar os brasileiros dos
Estados Unidos, que conta
ainda com Orlando e Nova
York entre os destaques para

as comemorações de Ano
Novo. Vale ressaltar também
que a capital portenha não
será abandonada, é claro!

Feitos à Mão
Enfeites delicados e feitos à mão transforam a

casa, escritório e empresa em lugares únicos

Pedaços de feltro, linha
para bordar, fitas, fios doura-
dos, flores, materiais utiliza-
dos na confecção desses
graciosos enfeites.

Com o intuito de proporci-
onal toque artesanal único e
criativo à árvore de Natal, os
enfeites, além de encherem de
vida os lugares, também ser-
vem de fonte de renda, além
de serem uma ótima terapia.

Criatividade
Tecidos variados, linhas e

cola quente são parceiros in-
separáveis das artesãs de
natal. Guirlandas, enfeites
para porta, bolinhas para a
árvore, meias do Papai Noel,
anjos, tudo ganha vida e co-
lore a casa no período. Além
de revistas, o material também
é encontrado na internet, uma
fonte inesgotável de suges-
tões e ideias.

Toque de sustentabilida-
de

 É possível deixá-las mais
sustentáveis, através do rea-
proveitamento de materiais
que seriam facilmente descar-
tados, feitos com materiais
usados, assim você ajuda o
meio ambiente e ainda econo-
miza. Você pode chamar cri-
anças para participarem, as-
sim eles se divertem enquan-
to preparam os enfeites.

Sugestões:
 Lindas florzinhas feitas de

rolinhos de papel higiênico,
tinta e muito glitter.

Sabe as lâmpadas que queima-
ram e geralmente acabam no lixo?
Pois bem, agora elas podem virar
enfeites da árvore de Natal.

Que tal ousar na sua árvore
de natal utilizando palitos de pi-
colé, tampinhas de refrigerantes
e botões, ideias fácies e criati-
vas.

Ideias não faltam, use e abuse
da criatividade. E pelo jeito, nem
materiais irão faltar, então mãos
à obra e um Feliz Natal!

Você Sabia?
Que o movimento popular,

que teve início nos Estados Uni-
dos, na década de 90, hoje é cele-
brado em várias partes do mun-
do!

O Natal já chegou e, seja para
qualquer situação, os brasileiros
adoram música, ainda mais para
a época de Natal, muito impor-
tante na vida das pessoas.

Para a noite mais feliz do ano
e que ela seja mais perfeita, para
todos entrarem no clima mesmo,
nós da rádio Gazeta FM separa-
mos as Melhores Músicas de
Natal que vai fazer você cantar
feliz da vida. Não só para os la-
res, mas também para as lojas e
empresas usarem as músicas na-
talinas, que além de atraírem mais
clientes, fazem com que a Magia
do Natal seja contagiante.

Apresentamos algumas mú-
sicas natalinas, no qual, você po-
derá baixar ou comprar depois.
A lista foi feita para todos os
gostos, então se entregue ao cli-
ma e escolha as suas preferidas,
e aproveite todo clima de Natal.

Um Feliz Natal da rádio mais
gostosa de ouvir!

Please come home for
Christmas - Jon Bon Jovi

Last Christmas – Coldplay
Ave Maria -Romana

Melhores Músicas de Natal
 It’s Christmas (Baby Ple-

ase Come Home)- U2
Christmas Time (Is Here

Again) - The Beatles
Happy Xmas (War Is Over)

- John Lennon
Natal Todo Dia - Sorriso Ma-

roto
Então É Natal - Simone
We All Stand Together - Paul

McCartney
Noite Feliz - Roupa Nova
Ave Maria - Celine Dion
O Holy Night - Mariah Ca-

rey
Christmases When You Were

Mine - Taylor Swift
Ho Ho Hopefully - The Ma-

ine
Santa Claus Is Coming To

Town - Justin Bieber
White Christmas - Katy Per-

ry
Rockin’ Around The Christ-

mas Tree - Miley Cyrus
Christmas Must Be Some-

thing More - Taylor Swift
All I Want For Christmas Is

You - Mariah Carey
Zat You, Santa Claus? -

Louis Armstrong

Last Christmas - Taylor
Swift

Christmas Lights - Coldplay
A Winter’s Tale - Queen
O Holy Night – Nat king Cole
White Christmas – Lady Gaga
Jingle Bells - The Merry Ca-

rol Singers

Sino de Belém (Jingle Bells) -
Golden Boys

Você Sabia?
As musicas natalinas só co-

meçaram a se tornar comerciais,
nos anos 90, com o lançamento
da cantora Simone, do CD “25
de Dezembro”.
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Muitos pais ficam na dú-
vida na hora de planejar as
férias dos filhos e preencher
tanto tempo livre. O Primeiro
passo é simples: a boa e ve-
lha conversa. Sentar com os
pequenos e perguntar quais
tipos de passeios, programas,
brincadeiras eles gostariam
fazer e,  assim, adequar a von-
tade deles à realidade cotidi-
ana da família. Isso lhe dará
ideias e possibilidades para
colocar em prática. Procurar
saber o que sua cidade ofere-
ce para entreter a criançada
também aumenta o leque de
possibilidades. Muitas aca-
demias, por exemplo, ofere-
cem programações de férias.
Outra opção bem bacana é
combinar com os pais dos
amiguinhos, de acordo com a
agenda de cada um, tardes de
diversão. Claro, contando
sempre com a supervisão de
um adulto. Quando as crian-
ças brincam em grupo, desen-
volvem as chamadas habili-
dades sociais, ou seja, apren-
dem a colocar-se no lugar do

Meu filho está de férias, e agora?
outro, saber esperar a sua vez,
dividir, cumprir regras, expres-
sar sentimentos, lidar com
frustrações e a solucionar
conflitos. Estudos indicam
que as habilidades sociais
funcionam como fatores de
proteção para diversos pro-
blemas psicossociais e difi-
culdades acadêmicas, seja na
infância ou na adolescência.
E esse aprendizado começa
dentro de casa, na relação
com os pais e/ou cuidadores,
já que são o primeiro contato
social da criança. Vale desta-
car que a qualidade do tempo
que você passa com seu(s)
filho(s) contribui muito mais
para o desenvolvimento, tan-
to afetivo quanto cognitivo
do(s) mesmo(s), do que a
quantidade de brinquedos
que você pode oferecer-lhes.

O verão chegou e com ele
aquela vontade de brilhar
como os raios de sol....uma
vida mais leve... menos com-
promissos ... mais prazeres,
e, confraternizações, chur-
rasquinhos, salgadinhos, e
assim caminha a humanida-
de, pois é, alguns passam o
ano todo se preparando para
o verão, com uma alimenta-
ção muito restrita e ativida-
de física... Todos querem um
corpo e saúde perfeita, mas
poucos fazem seu planeja-
mento alimentar nesta épo-
ca. Saiba, que uma alimenta-
ção mais leve lhe deixará sim
sentir-se “mais leve”, o im-
portante como em todas as
estações, é combinar os nu-

Alimentação no Verão e
Sucos desintoxicantes!

trientes e incluir aqueles que
lhe ajudarão a dar um “pi-
que” a mais  sem “pesar “ a
consciência e a balança... Em
primeiro lugar, devemos op-
tar por alimentos de fácil di-
gestão  como: peixes ,frutas
com alto teor de água (me-
lancia, abacaxi, melão, vege-
tais, sucos. E,evitar  alimen-
tos ricos em gorduras, pois
o organismo precisa de ener-
gia para digerir os alimentos
e quanto mais “pesado” for
este alimento, mais energia
você irá desperdiçar  deixan-
do a digestibilidade compro-
metida, assim como reduzir o
consumos de carboidratos
simples (açúcares)  e sal, pois
o excesso deste ultimo pode
aumentar a retenção hídrica,
o que no verão acontece
muito facilmente. Intoxica-
ções são comuns, pois al-
guns alimentos estragam
mais facilmente, como maio-
nese, molhos, cremes, que
devem ser evitados, pois
também são muito calóricos.
Como transpiramos mais, de-
vemos incluir sucos naturais,
chás gelado, água de coco e
água sem medo, ah... a cerve-
jinha não conta, pois é diuré-
tica e pode acabar desidratan-
do, fazendo-o perder nutrien-
tes essências, além de ser
considerada caloria vazia...
Sucos são sempre bem vin-

dos, mas devemos lembrar
que frutas tem o seu próprio
açúcar e, o excesso também
poderá aumentar alguns qui-
linhos, manga, laranja são
muito calóricas, mas o famo-
so equilíbrio prevalece, algu-
mas receitinhas de sucos de-
tox (desintoxicantes) para fa-
zer uma “”faxina “no organis-
mo e ajudar a repor a energia
de uma forma mais leve:

*Energia para início do
dia: couve, limão, morango,
gengibre

*Suco para imunidade e
melhorar o desempenho na
atividade física: Maçã, beter-
raba, cenoura, talos de cou-
ve, gengibre.

* Suco Desintoxicando:
Maçã, limão, gengibre.

*Suco Verde 1: Couve, la-
ranja lima, limão Taiti.

*Suco Verde 2: Couve,
abacaxi e hortelã.

*Para uma pele saudável:
cenoura, melância, hortelã.

*Fortificante, frutas ver-
melhas: melância, morango,
cranberry.

*Para relaxar e repor as
energias depois da praia: ma-
racujá e beterraba.

**Sugiro não adicionar
açúcares, se necessário
adoçante à base de sucra-
lose.

Boas Férias ...Boa  Praia...E
que venha o verão...

Flávia Capalbo Poli
CRP 06/114996 (Psicóloga

clínica e orientadora profissio-
nal/vocacional)

Por isso, planejar um dia para
dar plena atenção aos peque-
nos e bagunçarem juntos, os
deixarão muito mais satisfei-
tos e felizes do que ganhar
milhões de brinquedos. E é
garantido que não só os fi-
lhos ficarão mais felizes, pois
os benefícios são mútuos.
Dessa forma, com boas con-
versas, criatividade, organi-
zação e planejamento, não
será difícil proporcionar mo-
mentos divertidos e inesque-
cíveis para os nossos baixi-
nhos, além é claro de contri-
buir para que sejam futuros
adolescentes e adultos mais
afetivos, bem resolvidos, res-
ponsáveis, seguros, criativos,
e assim, valorizem o que de
verdade importa nessa vida,
os vínculos com as pessoas
que amamos.

Michella Carlla
Martins

Nutricionista - CRN:18620.
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TL: A UCB Saúde Animal
promoveu, no último sábado
(14/12), sua tradicional confra-
ternização de final de ano para
mais de 200 profissionais. O
evento, que foi realizado no Clu-
be de Campo “Dr. Laffranchi”,
contou com premiações aos
colaboradores que se destaca-
ram ao longo do ano, palestra
motivacional com especialista,
além da banda ribeirão-preta-
na “Os Virgens”, que animou
os convidados. Nas fotos: Ro-
drigo Faleiros, gerente Adminis-
trativo e Financeiro, e Renata
Guasti, gerente da Área de
Pessoas/ Armando Leonelo
Neto, coordenador Fármaco de
PD&I, e Urias de Souza, dire-

CONFRATERNIZAÇÃO UCB
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tor Superintendente/ Cecíla Mo-
rete, gerente de Produção, e
Mariana Costa, responsável Téc-
nica/ Banda Os Virgens.



MATHEUS VANTINI
- Gerente de Planejamen-
tos e Comercial do Ex-
presso Rodo Jaboti (Lo-
gística Integrada – Rodo
Jaboti Transportes)

De forma transparente
e objetiva, MATHEUS
VANTINI resume um
pouco dos 46 anos do
Rodo Jaboti Transportes,
dos fundadores, da nova
geração, matriz, filiais, o
desenvolvimento da em-
presa, em resumo geral.

A conquista do certifi-
cado ISO 9001, a impor-
tância desse certificado
para a empresa e o padrão

definido para essa obtenção,
e seu envolvimento direto
nesta conquista. Assim sa-
lientou à reportagem:

´´Possuímos uma histó-
ria com mais de 46 anos
de tradição. Os irmãos
Vantini iniciaram, com
muita raça e sabedoria,
uma empresa de transpor-
tes, que passou por muitas
mudanças e obstáculos ao
longo dessas décadas, sem-
pre buscando inovar e cla-
ro, respeitar as comunida-
des onde opera. Crescimen-
to para nós tem que ser de
forma sólida e eficaz. Acre-
ditamos que tudo deman-

da tempo e planejamen-
to. Nós, da RJ, sempre
buscamos atender nossos
clientes de forma dife-
renciada e com muita
agilidade. A certificação
ISO 9001 pela DNV (Lí-
der Mundial no Ramo de
Certificações e, com uma
tradição desde 1.864), só
vem demonstrar nossa
excelência em transpor-
te e armazenagem. O
que sempre buscamos, é
alinhar a experiência
com a tecnologia. Temos
know-how e paixão no
que fazemos´´, concluiu
Matheus Vantini.
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No último dia 19 de dezembro o casal Evandro Nascimento e Thais
Scarduelli completaram 5 anos de casamento (Bodas de Madeira), que
resulta na força e durabilidade da união, que gerou a sementinha do filho
Caio, que juntos, comemoraram a feliz data, ao lado de familiares e
amigos. Parabéns!

BODAS DE MADEIRA

Edú Lopes,
repórter polici-
al , receba as
felicitações dos
amigos pela
data do seu
aniversário,
transcorrido
dia 20. Para-
béns pelo NI-
VER!

Parabéns
Flávia, que
completará
no dia  25,
mais um
ano de vida,
e receberá
os carinhos
dos familia-
res e ami-
gos.

Além de ganhar os céus na sua estreante carreira de
piloto, Arthur Veloce também irá receber o carinho da fa-
mília e dos amigos no  próximo dia 29 de dezembro. Que
Deus seja sempre o seu co-piloto, na sua vida, e ilumine
seus caminhos. Felicidades...

Fernando Stigliano completará idade nova no próximo dia 29
de dezembro, ao lado da esposa Cecília, das filhas Fernanda e
Gerusa, dos netos, Ivan, Artur e Rafaela. Que esse novo ciclo traga
muito mais felicidade nas realizações profissionais e no volunta-
riado, com tanta luta, para os que precisam. Parabéns!

Paulo Vanti-
ni, deseja um fe-
liz aniversário,
juntamente com
os filhos Ma-
theus e Paulo, à
querida esposa
Drª Rosangela
Maria de Biasi
Vantini, que
completa idade
nova neste dia
21 de dezembro.

Parabéns!

Dezembro foi
um mês de co-
m e m o r a ç ã o
para o casal
Elzio e esposa
Josefina. Ele
completou ida-
de nova no últi-
mo dia 19 de
d e z e m b r o ;
neste dia 21
completaram
aniversário de
casamento; e
no dia 23/12 é
a vez dela apa-
gar as velinhas.
Muitas Felici-
dades!

Parabéns
para Ales-
s a n d r o
Turra, que
completará
mais um
ano de vida
no dia 28 de
dezembro.

Felicida-
des e

Sucesso!

Domingo,
22 de dezem-
bro, dia de  fes-
ta para Franci-
ele Cirino. A
jovem comple-
tará idade nova
e comemorará
com a família e
amigos. Que
essa data seja
de muita paz, e
muitas con-
quistas. Para-
béns!
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O momento que marca o final
do ano e início do outro, é muito
importante, pois renova as espe-
ranças de que no futuro tudo seja
melhor. Todo homem e toda mu-

Brilhe no Réveillon
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lher desejam estar lindos para re-
ceberem este ano novo e para isso
a mulher pode contar com aquela
indispensável ajuda da maquia-
gem. O cenário do réveillon é com-
posto por luzes, festa, fogos de
artifício... e o brilho, tem tudo a
ver com isso. E, porque não apli-
cá-lo na maquiagem?  Os ilumi-
nadores faciais farão a festa, uni-
dos a peles bronzeadas, feitas
pelo pó bronzeador (abuse). Apli-
que nas têmporas e no canto in-
terno dos olhos. Na boca, a linha
Duda Molinos oferece lindos
tons, começando pelo nude, pas-
sando pelo tangerine, até chegar
no vermelho intenso. Na foto, a
modelo usa baton vermelho e

gloss com glitter Duda
Molinos.Os olhos pedem som-
bras com brilho ou simplesmente
um delineado colorido, acompa-
nhado de super cílios postiços. É
claro que sua maquiagem vai
combinar com a roupa escolhida,
especialmente por você, para este
dia tão especial. Seja qual for o
lugar que vai estar, em casa, na
praia, na festa, vai querer arrasar,
não é verdade? Levando em conta
o calor de dezembro, ou até mes-
mo se chover, você poderá abu-
sar dos decotes e alças finas, re-
velando rapidamente a pele com
o jogo mostro e escondo. No cor-
re corre do dia a dia, não teve tem-
po de tomar aquele sol? Não tem
problema, se optar por usar shor-
tinhos, mini saias, vestidos cur-
tos, siga a dica: misture um pou-
co do seu hidratante, com uma
base e pó um ou dois tons acima
de sua pele e aplique nas pernas.
Se tem pele morena ou negra, vale
aplicar um óleo tonalizante. Ho-
mens e mulheres, os tons das rou-
pas podem ser variados, não preci-
sam ser necessariamente branco,
pode até ser branco, mas acompa-
nhado de acessórios ou algum deta-
lhe colorido. Usem a cor que vocês

quiserem, o importante é estarem
lindos, à vontade e de bem consigo
mesmos. Peguem as taças, pensem
positivo, peçam paz e brindem.
Tim tim. Feliz 2014!

Agradecimentos: Salão Vanes-
sa Char, Parrizie, Graziela Beral-
do. Modelos: Brenda
Laurentino,Gabriel Chioda e Wi-
llian Monteiro.

Por Cicinho
Maquiador,

Designer de Moda, Scouter

R. Office Models
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A Prefeitura de Jaboticabal
inaugurou, na sexta-feira (20),
mais uma importante obra para a
população: o Super Acessa São
Paulo - unidade regional que con-
centra serviços e divisões físicas
para cursos, salas de estudos e ofi-
cinas. A inauguração do prédio,
localizado na Rua Rui Barbosa, n°
327, aconteceu às 14h.

A cidade também terá o Aces-
sinha e o Acessa + Poupatempo,
tudo em um mesmo espaço. “Ja-
boticabal está se modernizando e
agora terá um espaço específico

Prefeitura inaugurou Super Acessa na sexta-feira dia 20

para realizar serviços como agen-
damento de CNH, RG, consulta de
débitos de IPVA e efetuar cadastro
e consultas à Nota Fiscal Paulista,
por exemplo”, pontua o prefeito
Raul Girio.

O Super Acessa São Paulo, vin-
culado à Secretaria de Gestão Pú-
blica e gerido pela Companhia de
Processamento de Dados do Esta-
do de São Paulo (Prodesp), conta
com Telecentro, com computado-
res, sala de estudo com internet
para trabalhos e projetos de pes-
quisa, duas salas de capacitação pre-

sencial, sala de oficina e sala de ca-
pacitação teórica para cursos gra-
tuitos oferecidos pela Escola do
Futuro, da USP.

A unidade também terá a sala do
Acessinha para crianças de 4 a 10
anos, que terão à disposição inter-
net, netbook, smartphones, video-
games, tablets, puffs, jogos pedagó-
gicos e uma pequena biblioteca. “Os
alunos terão acesso livre aos equipa-
mentos e conteúdos mais modernos
do Brasil, com espaços totalmente
acessíveis”, informa o secretário de
Indústria, Comércio e Turismo, Val-

demir Lutti.
Já o Acessa + Poupatempo vai

atender, inicialmente, seis mil pes-
soas e oferecerá, com exclusivi-
dade, uma sala de treinamento
para todos os monitores do Esta-
do de São Paulo. “Isso fortalece o
comércio de Jaboticabal, princi-
palmente na área de alimentação
e hospedagem”, comemora Raul
Girio.

O programa fica completo com
o Acessa Rural que oferecerá aces-
so à internet e sinal de celular para
Lusitânia.

Os jaboticabalenses já podem
se preparar para encontrar fami-
liares e amigos no entorno do
Lago Municipal no dia 31, pois a
Prefeitura vai garantir uma linda
festa de virada de ano. O tradicio-
nal Reveillon no Lago terá início
às 22h30, com show de Luana
Costa.

“Desde já convidamos toda

Prefeitura prepara
Réveillon no Lago

nossa população para vir fes-
tejar conosco. Vamos receber
2014 unidos e com pensamen-
tos posit ivos para que o ano
seja próspero em todos os as-
pectos” ,  convida o  prefei to
Raul Girio.

Como de costume, à meia noi-
te haverá a tão esperada queima
de fogos.

A Prefeitura de Jaboticabal
comemora o fim de ano de ma-
neira especial, entregando obras
que beneficiarão a população.
Dia 18, a administração munici-
pal inaugurou  duas reformas - o
CIAF I “Luiz Antônio Bernal”,
às 14h30, e do ESF V “Aurélio
Niero”, às 16h.

“Estas reformas se somam às
outras obras de melhorias que es-
tamos realizando em todas as uni-
dades básicas de saúde. Um con-
vênio, entre Prefeitura e Ministé-
rio da Saúde, no valor de R$ 1
milhão”, ressalta o prefeito Raul
Girio.

Assim como nas unidades
já entregues, CIAF III e de
Córrego Rico, a reforma nos
prédios priorizou a acessibili-
dade e segurança. Foram colo-
cadas grades e concertinas nos

Prefeitura inaugura reforma
de duas unidades de saúde

CIAF I e ESF V passaram por melhorias e

ganharam mais segurança e acessibilidade

locais, troca de pisos, quando
necessário, revisão da parte
elétrica, hidráulica e pintura
geral.

Em breve,  a Prefei tura
também vai  inaugurar  os
CIAF’s ‘Antônio Ricardo Be-
natti’, ‘Gino Bassi’, ‘Alice
Kamla’ e ESF ‘Tereza Fernan-
des Barbosa’ .  “Queremos
atender a população com qua-
lidade e eficiência”, reforça o
prefeito.

Novos CIAF’s: Jaboticabal
também ganhará duas novas
unidades de saúde – o CIAF
VIII e IX, que atenderão os
moradores do Parque das Ara-
ras e Parque dos Ipês, respec-
tivamente. Um investimento
total de quase R$ 1 milhão, pro-
venientes do Fundo Nacional
de Saúde.
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Aconteceu na última ter-
ça-feira (17), a entrega das
cestas de Natal do Fundo
Social de Solidariedade.

Famílias carentes de Jabo-
ticabal e dos distritos de Cór-
rego Rico e Lusitânia foram
beneficiadas pela iniciativa.
“Queremos proporcionar um
Natal digno para as famílias
de Jaboticabal. O Fundo So-

Fundo Social
promove

entrega de Cestas
de Natal

Famílias beneficiadas retiraram as cestas na

Estação de Eventos Cora Coralina

cial, em parceria com a Secre-
taria de Assistência Social,
trabalhou com muito carinho
para garantir que o alimento
esteja na mesa das famílias
assistidas”, afirma a Primeira
Dama, Cidinha Girio.

Além dos produtos básicos
que compõem a cesta, as famí-
lias receberam um panetone e
um frango.
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