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O município de Jaboticabal é,
mais uma vez, destaque na região.
A cidade está entre as que mais
investem na melhoria do atendi-
mento e infraestrutura na saúde
pública, ficando à frente de Ser-
tãozinho, São Carlos, Ribeirão Pre-
to e Barretos. De acordo com da-
dos do Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo, divulgados
pelo jornal Folha de São Paulo (27/
01), Jaboticabal investiu, em 2012,
28% do orçamento no setor – a lei
exige 15%.

Para o prefeito Raul Girio, a
saúde é um desafio. “Sabemos
que há muito trabalho pela fren-
te, mas estamos investindo pesa-
do para melhorar nossa estrutura
em vários setores. Nossa cidade
conta com ótimas equipes da ESF
– Estratégia de Saúde da Família -
contratamos vários médicos, ad-
quirimos UTIs móveis de última
geração e já temos vários proje-
tos para 2014”, pontua o prefeito.
“Não podemos parar. A Saúde
exige, cada vez mais, investimen-
to e uma gestão comprometida”,
completa.

Entre os principais serviços
prestados à população, desta-
que-se o projeto Estratégia Saú-
de da Família e o Laboratório Mi-
crorregional. “Somos referência
regional nestes dois pontos. A
saúde preventiva tem sido nosso
foco nos últimos meses e o tra-
balho realizado pela nossa equi-
pe do Laboratório é sensacional.
Vamos reformar o local, que fica-
rá ainda melhor. Realizamos, só
em 2013, quase 240 mil exames”,

Jaboticabal é uma das que mais investe em Saúde
Investimento é quase o dobro do exigido por Lei Federal

informa Girio.
Só na saúde básica foram rea-

lizados, em 2013, quase 100 mil
atendimentos – 73 mil médicos e
25 mil odontológicos. O Centro
de Saúde, que reúne a maior par-
te dos atendimentos especializa-
dos, realizou 66 mil atendimentos
- cirurgião geral, ortopedia, neu-
rologia, oftalmologia, urologia,
radiologia, otorrinolaringologia,
endocrinologia, pneumatologia,
reumatologia etc. As unidades do
CAPS 1.127 atendimentos, do DST
AIDS 1.250 atendimentos, da Far-
mácia Municipal 142 mil atendi-
mentos, Ouvidoria 296 atendi-
mentos, e do Pronto Atendimen-
to 86 mil, completam a lista.

Novos investimentos – A Pre-
feitura trabalha para melhorar,
ainda mais, o atendimento. Nos
próximos dias, a Secretaria dá
continuidade à entrega das re-
formas de todos os CIAFs da ci-
dade – o investimento ultrapas-
sa R$ 1 milhão. As unidades
também estão recebendo novos
equipamentos. Nos próximos
meses, o CIAF VII e o SAMU
serão ampliados e construídos
o CIAF VIII e CIAF IX. Já o Cen-
tro de Saúde e o Laboratório
Microrregional passarão por re-
formas.

Confira o raio-x da saúde de
Jaboticabal:

* Os números não incluem os

atendimentos dos psicólogos,

nutricionistas, fisioterapeutas,

terapeutas ocupacionais e enfer-

meiros – os serviços estão espa-

lhados por diversas unidades de

atendimento.

Laboratório Microrregional
Sorologia (92 tipos): 28 mil exa-

mes
Bioquímica (59 tipos): 157.8 mil

exames
Parasitologia: 3.6 mil exames
Microbiologia (culturas): 5.4 mil

exames

Urina: 16.117 mil exames
Hematologia: 28.6 mil exames
SAMU: 4.569 atendimentos
Farmácia Municipal: 146 mil

atendimentos
Vigilância Sanitária: 2.206 mil

atendimentos (visitas e inspeção
a estabelecimentos, denúncias e
atendimento de denúncias, inves-

tigação de riscos à saúde do tra-
balhador etc).

Departamento de Zoonozes
Visita casa a casa (rotina e in-

tensificação): 61 mil
Bloqueio de criadoros: 31.8 mil
Bloqueio nebulização: 13.7 mil
Pontos estratégicos: 921
Imóveis especiais: 588

Avaliação de densidade larvá-
ria: 1.260

Centro de Saúde: 66 mil (diver-
sas especialidades)

CAPS: 1.127 mil atendimentos
DST/AIDS: 1.250 atendimentos
CIAFs, : 73 mil atendimentos
ESF: 25 mil atendimentos.

Na última semana, o prefei-
to Raul Girio e os secretários
de Planejamento, André No-
zaki, e Indústria, Comércio e
Turismo, Valdemir Lutti, foram
a São Paulo para reuniões im-
portantes na Casa Civil e no
DER (Departamento de Estra-
das e Rodagens).

“Fomos até a Casa Civil e
fomos muito bem recebidos
pelo subchefe Rubens Cury. O
objetivo era tratar sobre a vin-
da de novos recursos para nos-
sa cidade. Em 2013, o Gover-
no do Estado nos repassou ver-
bas importantes. A ideia é man-
ter este bom relacionamento e
conquistar novos benefícios”,
pontuou o prefeito.

Foram solicitados recursos
para Saúde – compra de um
aparelho Raio-X e reforma e
ampliação do CEO – e infra-
estrutura – pavimentação, dre-
nagem e recape.

Raul Girio e secretários viajam a SP para reuniões na Casa Civil e DER
Prefeito foi buscar novos recursos e tratar sobre concessão de área para o município

De acordo com o secretário
Valdemir Lutti, durante o en-
contro com o assessor da Su-
perintendência do DER, Fer-
nando Hiro, o prefeito tratou
sobre a concessão de uma área
de, aproximadamente, 33 mil
m², do departamento para o
município.

“A princípio, a ideia é trans-
ferir alguns departamentos da
Prefeitura para esse novo es-
paço. Como será uma área
concedida ao município, econo-
mizaríamos com aluguel de pré-
dios”, acrescentou Girio.

Outro ponto abordado foi o
repasse de recursos para a re-
forma do Terminal Rodoviário.
“Fomos verificar o andamento
do processo, já que o recurso
foi prometido no ano passado.
Voltamos com uma boa notícia:
o convênio será assinado em
breve”, finalizou o secretário
André Nozaki. Na Casa Civil, o Prefeito Raul Girio é recebido pelo Subchefe  Rubens Cury.

No DER, o prefeito Raul Girio se encontrou com o assessor da Superintendência Fernando Hiro Concessão de uma área de 33.000 metros quadrados do  DER para o município

O egoísmo contribui para as

desavenças
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Jaboticabal é, mais uma vez, destaque na região
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PEDACINHOS DE LUZ

É preciso saber quando uma etapa
da vida chega ao final. Se insistirmos
em permanecer nela mais do que o tem-
po necessário, perdemos a alegria e o
sentido das outras etapas que precisa-
mos viver.

Encerrando ciclos, fechando por-
tas, terminando capítulos, não impor-

ENCERRANDO O CICLO!!!
ta o nome que damos. O que importa é
deixar no passado os momentos da vida
que já se acabaram.

Você pode passar muito tempo se
perguntando por que alguma coisa acon-
teceu.

Pode dizer a si mesmo que não dará
mais um passo enquanto não entender
as razões  por  certas coisas terem acon-
tecido em sua vida, ou de como coisas
boas serem subitamente transformadas
em pó.

Mas tal atitude será um desgaste
imenso para todos: amigos, familiares
e companheiro (a), pois todos estarão
encerrando capítulos, virando a folha,
seguindo adiante e todos sofrerão ao
ver que você está parado.

As coisas passam, e o melhor que
fazemos é deixar que elas realmente
possam ir embora.

Tudo neste mundo visível é uma
manifestação do que nos é invisível, e
o desfazer-se de certas lembranças sig-
nifica também abrir espaço para que

outras tomem o seu lugar.
Antes de começar um capítulo

novo, é preciso terminar o antigo:
diga a si mesmo que o que passou,
jamais voltará.  Lembre-se de que
houve uma época em que podia vi-
ver sem aquilo, sem aquela pessoa.
Nada é insubstituível, um hábito não
é uma necessidade.  Pode parecer
óbvio, ou pode mesmo ser difícil,
mas é muito importante encerrar os
ciclos.

Não por causa do orgulho, por in-
capacidade, ou por soberba, mas por-
que simplesmente aquilo já não se en-
caixa mais na sua vida. Sacuda a poei-
ra. Deixe de ser quem era e se transfor-
me em quem é: uma nova pessoa, em
novo ciclo de vida!!! Pois...

Aprendi que, por pior que seja um
problema ou uma situação, sempre exis-
te uma saída.

Aprendi que é bobagem fugir das di-
ficuldades.

Mais cedo ou mais tarde, será pre-

ciso tirar as pedras do caminho para
conseguir avançar.

Aprendi  que,  perdemos tempo
nos  preocupando com fa tos  que
muitas vezes só existem na nossa
mente .

Aprendi que, é necessário um dia de
chuva, para darmos valor ao Sol.

Mas se ficarmos expostos muito
tempo, o Sol queima.

Aprendi que , heróis não são aque-
les

que realizaram obras notáveis.
Mas os que fizeram o que foi neces-

sário, assumiram as conseqüências dos
seus atos.

Aprendi que, não vale a pena se tor-
nar indiferente ao mundo e às pessoas.

Vale menos a pena ainda, fazer coi-
sas para conquistar migalhas de aten-
ção.

Aprendi que, não importa em quan-
tos pedaços meu coração já foi parti-
do.

O mundo nunca parou para que eu
pudesse consertá-lo...

VIVA INTENSAMENTE CADA
MOMENTO DE SUA VIDA! E seja
muito Feliz!!!

Neste ano teremos eleições gerais
no País. A depender do Congresso e das
empresas, nada deve mudar. Eles estão
muito bem, obrigado, ganhando muito
dinheiro à custa do trabalho e dos im-
postos do povo brasileiro, que depois
viram emendas, negociatas etc.

Já o povo brasileiro tem demonstra-
do claramente em todas as pesquisas de

REFLEXÃO  —  PELA  REFORMA  POLÍTICA
opinião que quer mudar. Pode até reele-
ger Dilma (41% das intenções de vo-
tos), mas 66% exigem mudanças socio-
econômicas e políticas no País.

A juventude já tinha prenunciado essa
necessidade nas mobilizações de Junho
e Julho. Mas as “elites” incrustadas  nos
seus privilégios nunca serão defensoras
de mudanças. As mudanças sempre vie-
ram dos de baixo, nunca dos de cima.

Porém, temos novidades no quartel
de Abrantes... Há um sentimento genera-
lizado na juventude e na classe trabalha-
dora de que o ano de 2014 seguirá com
muitas greves, mobilizações e lutas por
melhora das condições de Vida. Certamen-
te, as lutas sociais e as mobilizações de
massa voltarão ainda com mais força. E
que elas venham logo, antes da Copa, para
não reduzir a luta por melhores condições
de Vida a um protesto contras as “caríssi-
mas obras”  de nossos Estádios.

Mesmo porque os 8 bilhões de
reais aplicados na reforma e cons-
trução de Estádios representam

apenas duas semanas de juros que
o governo paga aos banqueiros. Ain-
da mais agora que o Banco Central, agin-
do como ente autônomo, resolveu au-
mentar a taxa de juros para 10% ao
ano, para que ele mesmo pague aos ban-
queiros. Nos países centrais a taxa de
juro real não passa de 1% ao ano!

A taxa de juro e o tal superávit pri-
mário são a principal forma de transfe-
rência de renda do povo, via impostos
recolhidos de todos, para os banqueiros.
Mas sobre isso a Imprensa, subalterna
aos interesses de seus patrões, se cala.

Mas está em curso em todo o País
uma ampla frente de todas as forças
populares para que seja realizado em
2014 um grande mutirão de conscienti-
zação do povo e debate sobre a necessi-
dade de uma Reforma Política.

Esse debate se dará em todas as bases
sociais, ao longo do ano: que tipo de
mudanças o povo quer, no Sistema Po-
lítico, nas eleições, na forma de repre-
sentação etc?

Essa consulta culminará com Ple-
biscito popular no dia 7 de Setembro de
2014 com a aprovação ou não da Con-
vocação de uma Assembleia Constitu-
inte soberana (independente do Con-
gresso) e exclusiva para realizar a ne-
cessária Reforma Política.

Pelo País afora tem ocorrido plená-
rias de movimentos sociais, nos quais
há uma vontade política de unir esfor-
ços e uma ampla coalizão que vai desde
o Movimento Sindical até as Pastorais
Sociais das Igrejas para ser realizado esse
grande Mutirão de debate com o povo
brasileiro sobre as mudanças necessári-
as para o País.

E somando lutas sociais por melho-
rias de Vida imediatas com debate polí-
tico pela convocação da Assembleia
Constituinte, poderemos ter um  2014
diferente, em que aqueles que trabalham
para sobreviver e a juventude possam
voltar a ser Agentes Políticos Ativos
das mudanças necessárias.

Reflexão sobre texto de João Pedro
Stedile – Coordenador do MST  e da Via
Campesina Brasil

O que eu devo fazer para ser um bom
amigo? Pessoas boas geralmente tor-
nam-se bons amigos. Uma característi-
ca que sobressai em grandes amizades é
a lealdade. As pessoas chegam ao fim de
sua vida e olham para trás para lembra-
rem os amigos que tiveram. Aqueles a
quem elas deram um grande valor, são
os que ficaram com elas o tempo todo.
Ser um amigo leal pode ser uma tarefa
complicada, significa que você está com-
prometido, mesmo quando isso é difí-
cil, você passa por cima de pequenas
coisas, perdoa, e perdoa e perdoa, anda
aquele quilômetro a mais. Estar pronto

UM BOM AMIGO
a ser interrompido, isso faz parte da
lealdade. Bons amigos são aqueles a
quem você pode ligar no meio da noite,
aqueles que virão buscá-lo quando o seu
carro quebra e aqueles que irão largar
tudo e sair correndo se você precisar
deles. Ser leal significa que você fica
quieto quando outros querem fofocar e
você defende a honra e a integridade de
seu amigo. Se você escolhe sabiamente
os seus amigos, será fácil ser leal à eles,
e sua lealdade vai ser retribuída de acor-
do. Provérbios 3.3. que diz: não aban-
done a lealdade e a fidelidade, guarda-as
sempre bem gravadas no seu coração.
As pessoas verão a sua lealdade e vai
considerar você um sucesso. Se você
deseja e quer ser um bom amigo em todo
tempo. Siga o exemplo, de Jesus Cristo.
Ele era e é um verdadeiro amigo nos
tempos mais difíceis. Ele não te deixa
nunca sozinho, está sempre com você e
em todos os lugares. Ele é paciente,
companheiro, conselheiro, enfim Ele é
tudo o que nós precisamos. Para sermos
um bom amigo, devemos amar uns aos
outros, como Cristo nos amou. Este
amor não é só de aparência, mas sim, é
o amor de Deus que foi derramado em
nossos corações. Quando Jesus morreu
naquela cruz, Ele pagou o preço com a
própria vida, ou seja, Ele demonstrou o
seu amor. Quem ama de verdade, nunca

tropeça, porque anda na luz de Cristo
Jesus. O amor é ação, quando você vê
alguém passando por qualquer tipo de
dificuldade, independente do credo reli-
gioso, você faz de tudo para ajudar, e
quando você ajuda de todo o coração,
sem esperar nada em troca, você está
demonstrando o verdadeiro amor que
Deus colocou em você. Porque o pró-
prio Deus, no seu infinito amor, sem
explicação enviou o seu único filho para
morrer em nosso lugar. Jesus é o nosso,
exemplo e modelo que devemos seguir.
Para você construir uma boa amizade
leva tempo, mas vale a pena porque os
bons amigos sempre estarão do seu lado,
seja na alegria ou na dor. Jesus contou
uma parábola sobre o bom Samaritano
dizendo: um homem descendo de Jeru-
salém para Jericó. No caminho alguns
ladrões o assaltaram, tiraram a sua rou-
pa, bateram nele e o deixaram quase
morto. Aconteceu que um Sacerdote
estava descendo por aquele mesmo ca-
minho. Quando viu o homem, tratou de
passar pelo outro lugar da estrada. Tam-
bém um Levita passou por alí. Olhou e
também foi embora pelo outro lugar da
estrada. Mas um Samaritano que estava
viajando por aquele caminho, chegou
até alí. Quando viu o homem, ficou com
muita pena dele. Então chegou perto
dele, limpou os seus ferimentos com

azeite e vinho e em seguida os enfai-
xou. Depois disso, o Samaritano colo-
cou-o no seu próprio animal e o levou
para uma pensão, onde cuidou dele. No
dia seguinte, entregou duas moedas de
prata ao dono da pensão, dizendo: toma
conta dele. Quando eu passar por aqui
na volta, pagarei o que gastar a mais
com ele. (Lucas 10.30 aos 35). Tenho
certeza que além do homem ter agrade-
cido o bom Samaritano por ter cuidado
dele, eles foram bons amigos. Uma ver-
dadeira amizade é como a confiança que
não pode ser comprada. Mas ser con-
quistada a cada dia. Dê o seu melhor e
seja um amigo fiel em todo o tempo e
na angustia nasce um irmão. Jesus é o
nosso verdadeiro amigo e Nele a gente
pode confiar. Ele é tudo o que nós pre-
cisamos. Seja você também um amigo
como o Senhor Jesus. Sempre amando
o seu próximo e servindo-o com todo o
seu coração. Quando você ama uma
pessoa sem fazer acepções, é porque o
amor de Deus está em seu coração. A
base de uma boa e verdadeira amizade
começa com confiança. Então, seja este
amigo (a) de todos, mas principalmen-
te de Deus Pai, Nosso Senhor. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com Os dias são sementes vivas de traba-

lho, para vivermos colhendo frutos da
grande árvore que é a vida. O tempo
marca entre os encarnados, o espaço
que traz sonhos para serem realizados,
num mundo chamado esperança.

  A eternidade é a vida que nasce hoje,
depois do ontem e segue com o ama-
nhã, na seqüência do continuar para não
parar mais, seguindo sempre, porque o
agora é a esperança, o futuro é eterna
vontade de sermos felizes e abraçados
no amor.

Tudo vai seguindo as trilhas para a
evolução, na longa peregrinação, com
caminhos repletos de sonhos, que um
dia poderão se tornar realidades. A vida
foi criada por DEUS. Estamos num
mundo de provas e expiações. PLANE-
TA TERRA, para um estágio evoluti-
vo, no exercício da paciência, tolerân-
cia e humildade, para nascer o amor e o
perdão.

A CHAMA DO AMOR  FAZ APA-
RECER A FELICIDADE.

 As conquistas são eternas, os cha-

TEMOS QUE  CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR
mados à evolução, são postos em evi-
dência para o trabalho, esforços e mui-
ta dedicação, na reforma íntima, visan-
do a lei do KARMA, de causa e efeito,
onde os conhecimentos adquiridos, so-
mam realizações, para caminhos de lu-
zes, possam iluminar o mundo da espe-
rança. A fé é o alicerce para fortalecer
nossos compromissos, planos e trata-
dos, para uma cultura avançada, espiri-
tual e material, uma completando a ou-
tra, na ajuda para um mundo maior e
melhor, de paz e união, dentro da famí-
lia e no relacionamento com o mundo
profano.

O espírito sente a necessidade de
procurar um caminho seguro, para ven-
cer quando encarnado, suas dificuldades
e problemas, que aparecem no decorrer
das encarnações, queremos luzes, ori-
entações, novas diretrizes e modos de
vivermos, para encontrarmos a felici-
dade. A ciência, a filosofia e a religião
são portas para estudarmos e aprender-
mos novas questões, para um espiritua-
lismo maior e evoluído. O espiritismo
como terceira revelação é uma luz no
nosso caminho, em busca de evolução.

Todos os espíritos estão sujeitos a
uma sucessão de existências, ou multi-
plicidade de vidas corpóreas, onde de-
nominamos reencarnação. É a volta do
espírito ao corpo material. É uma lei
para o progresso de todos nós, dentro
do UNIVERSO. São faróis que ilumi-
nam os nossos caminhos. Quem não
vem por amor, vem pela dor.

Os acontecimentos da vida estão li-
gados às provações e expiações, devido
a pagamentos de dividas contraídas num
passado, em vidas anteriores, num an-
damento que traz conseqüências no
modo de pensar e agir. O AMOR É
ETERNO.

Na véspera do Natal de 1970, os es-
túdios Disney lançaram o primeiro lon-
ga de animação após a morte do criador
dos estúdios: Aristocratas.

A história da família de felinos fran-
ceses que herdou uma fortuna de sua
dona e enfrenta a cobiça do mordomo
Edgar, tornou-se outro sucesso da Dis-
ney. A gata – mãe, Duquesa, é ajudada
por um gato vira latas chamado Maley
e pelo ratinho Roquefort. Como todos
os clássicos Disney, os personagens dos
desenhos são inspirados nos atores que

DISNEY E SEUS CLÁSSICOS...
emprestam suas vozes originais. Em
1937, os Estúdios Disney lançaram o
primeiro filme longa-metragem anima-
do do mundo: Branca de Neve, a histó-
ria é baseada no conto dos irmãos
Grimm, publicado pela primeira vez na
Alemanha em 1812. O mesmo sucesso
de Branca de Neve se repetiu com ou-
tros filmes Disney. Um deles Mulan lan-
çado recentemente, conta a história de
uma garota, chamada Mulan, que se dis-
farça de soldado e vai para o exército
no lugar de seu pai, que está muito do-
ente. Mulan é descoberta quando salva
o capitão Shang e fica ferida. O Rei Leão
foi um dos mais aplaudidos desenhos de
Walt Disney. O filme sobre Simba ga-
nhou dois Oscar: o de melhor trilha so-
nora original e de melhor canção. Ins-
pirado em Shakespeare, tornou-se o Ha-
mlet da selva, com mais avançadas téc-
nicas eletrônicas de animação. Simba, o
pequeno leãozinho, sente-se culpado
pela morte de seu pai e sai pelo mundo
com novos amigos, Timom  e Pumba.
Logo porém, tem de encarar seu tio Scar,

que quer levar a savana à destruição com
a ajuda de hienas. O filme mostra for-
migas e leões em pé de igualdade, apon-
tando para a interdependência entre as
espécies do mundo animal. Outro dese-
nho muito assistido foi Aladdim. Para
desenhar Aladdim, seu criador inspirou-
se em Tom Cruise e em Michael J. Fox.
Os movimentos foram copiados do  ra-
pper norte americano Hammer. Aladdim
traz um design diferente, cores deslum-
brantes e combinadas com muito bom
gosto,  monitoradas por computador.
A dublagem da voz do gênio brincalhão
é de Robin Willians. O último desenho
animado lançado pela Disney foi Tar-
zan. O filme tem a trilha sonora assi-
nada por Phil Collins, cantor e com-
positor premiado com o Grammy. A
história é a mesma do clássico de Ed-
gar Rice Burrough: Um bebê humano
que fica órfão numa selva africana e é
criado por gorilas. Tarzan já faturou
mais de 170 milhões de dólares, só com
a bilheteria. O sucesso é semelhante ao
que a maioria dos filmes Disney costu-

ma alcançar. O difícil  é acreditar que
tudo começou com um camundongo
que certa vez passou sobre a papela-
da de Walt Disney. Foi esse rato que
o inspirou a criar Mickey Mouse, seu
primeiro personagem de desenho ani-
mado. Walter Elias Disney nasceu em
Chicago, no dia 5 de dezembro de
1901. Aos 7 anos, já desenhava e até
vendia seus desenhos para os vizi-
nhos. Com 24 anos, casou-se com
Lilian Bounds e teve duas filhas com
ela,  Diane e Sharon. Sua carreira de
sucesso começou com a criação de
Mickey, em 1928. Com seus dese-
nhos, Disney ganhou 48 Oscar, sete
Emmys e muitos outros prêmios.
Todo esse êxito, entretanto, não era
suficiente para Disney, que queria re-
alizar um grande sonho: inaugurar um
parque para crianças, onde tudo fos-
se como suas animações. Foi assim
que nasceu a Disneylândia, na Cali-
fórnia, em 17 de julho de 1955. De-
pois de sua morte, outros três par-
ques foram inaugurados. Todos eles
estão levando adiante o sonho de seu
criador: reunir adultos e crianças para
rirem e brincarem juntos.

VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 –

Quadra 15 – lote 17.

Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759

Cientistas realizam estudos e pes-
quisas na Universidade de Massachus-
sets, nos Estados Unidos no sentido
de eliminar o cromossomo causador
da Síndrome de Down. A pesquisa

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

Estudos e pesquisas alimentam expectativas em relação à eliminação da trissomia 21 - Síndrome de Down.
constitui-se da retirada de células-tron-
co da pele de uma criança com essa
síndrome.

A síndrome de Down, também co-
nhecida por “Trissomia do cromos-
somo 21”, aparece em indivíduos de
ambos os sexos quando ocorre uma
cópia deste cromossomo. Essa síndro-
me se apresenta com sinais caracterís-
ticos, ficando os mesmos em evidên-
cia.

Para entender a técnica empregada
na pesquisa é necessário que se saiba
que nas células trisssômicas (o tercei-
ro cromossomo é o causador da sín-
drome) existe um gene dentro do cro-
mossomo X, denominado de gene Xist,
que inativa o causador da mesma.

Segundo o geneticista brasileiro
Salmo Raskin, presidente da Socieda-
de Brasileira de Genética Médica, ex-
plica que as mulheres apresentam dois
cromossomos X, sendo que um deles
é inativado pelo gene Xist, na fase
embrionária, tornando os outros dois

em perfeito funcionamento. Na tris-
somia do cromossomo 21; este gene
faz o mesmo papel, na fase embrioná-
ria na mulher, inativando o terceiro
cromossomo 21 em células tronco.

O renomado geneticista explica
também, que este gene Xist é introdu-
zido na célula trissômica, por meio de
uma enzima que quebra um pedaço do
gene, permitindo a introdução do gene
Xist. A informação que foi dada por
ele é que não ocorreu a ativação do
gene, isto é, o estudo mostrou que a
eficácia deste gene é permanente, não
ativando o terceiro cromossomo.

Com os experimentos e estudos
dessa pesquisa em células-tronco pode
ser que tenhamos resultados positi-

vos em longo prazo. No entanto, para
sua aplicação em seres humanos, a
mesma deixa expectativas e esperan-
ças para o futuro de novas descober-
tas, quem sabe da possibilidade do fim
desta síndrome.

Portanto, é preciso que pessoas
iluminadas e estudiosas estejam fir-
mes em suas funções, tendo despren-
dimento e sucesso em suas pesquisas.
Por isso, de suas “mãos brilhantes” e
de seus conhecimentos dependem a
cura, o tratamento e medicamentos que
possam salvar vidas e evitar sofrimen-
tos.

Professora Msc. Maria Rita Coti-
llo Pazini

Mestre em Educação

Em Jeremias 48,10 está escrito:
“Maldito quem faz a obra do Senhor
com desleixo”. A palavra “maldito” é
pesada. Meus pais não deixavam eu e
meus irmãos falarmos esta palavra. E
eu evito sempre, até hoje.

Por inspiração do Espírito Santo,
está registrado na Bíblia dessa forma.
“E quem é “maldito”? Um grande pe-
cador, adúltero, assassino, ladrão, um
corrupto, traidor? Não!”. Maldito aque-
le que caminha nos caminhos do Se-
nhor, mas com desleixo: reza, vai à igre-
ja, missa, onde tem pregações, partici-
pa do ministério de música, mas faz tudo

Valorize a obra do Senhor
isto com relaxamento. Até mesmo no
ato penitencial, quando o padre diz para
confessar os pecados diante do Senhor,
a pessoa não faz um exame de consci-
ência.

Durante a liturgia da Palavra, até
mesmo na forma de se portar, sentar,
pegar a bíblia já faz sem concentração,
e fica olhando para os lados, com o pen-
samento longe. Na pregação fica igual
uma criança mimada que no dia de Na-
tal ou aniversário recebeu tanto choco-
late que você encontra o doce por toda
casa, pois abriu todos, deu uma mastiga-
dinha, e deixou de lado.

Nós agimos desse jeitinho, porque
está ali a Palavra de Deus capaz de nos
transformar, mas a gente infelizmente
é relaxado na obra do Senhor. A Palavra
acaba não sendo eficaz e não é absorvi-
da porque estamos dessa forma. É como
se fosse nosso organismo quando toma-
mos remédio: se ele não absorve, de
nada adianta, o remédio não tem efei-
to.

Devemos estar em adoração ao Se-
nhor presente ali, reconhecendo que Ele
está ali, renovando por você e por mim
o sacrifício do calvário, derramando o
seu sangue. Naquele momento o calvá-
rio acontece diante de nós e não pode-
mos estar relaxados ou negligentes.
“Maldito aquele que faz com desleixo a
obra do Senhor”. Nós não podemos es-
tar sob esta maldição. Tome a decisão
certa: Eu não posso ser relaxado!

Seu irmão,

Citação. Prazo: 20 (vinte) dias. Processo nº 747/2013. A Dra. Carmem
Silvia Alves, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, na forma da lei, faz saber a MUSICAL CENTER INSTRU-
MENTOS MUSICAIS LTDA- EPP, move ação contra JOMA COMER-
CIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, pessoa jurídica
inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.792.461/0001-56 e outros. Constando
dos autos que o réu JOMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE-
TRÔNICOS LTDA, acima  qualificado, encontra-se  em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, em extrato, com prazo de vinte
(20) dias, através do qual fica devidamente CITADO por todo o conteú-
do da ação mencionada, podendo contestar a ação dentro do prazo legal
de quinze (15) dias, contados a partir fluência do presente edital, que é de
vinte(20) dias, sob pena de serem tidos e confessados como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor em sua petição inicial, cientificando ainda
que concedida a antecipação de tutela para determinar a sustação dos
efeitos dos protestos das duplicatas. Para que chegue ao conhecimento de
todos, especialmente do réu, será este afixado e publicado na forma da lei.
Jaboticabal, 14 de novembro de 2013. Eu, (Ana Cristina Calegari Navar-
ro), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Carmem Silvia Alves
Juíza de Direito

VENDE-SE
Uma geladeira Brastemp Duplex.

Falar com Vieira  da Locadora (16) 3202-3133
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17ª edição do estudo Football
Money League tem recorde do Real
Madrid, queda do Manchester Uni-
ted e subida do Corinthians

A receita somada dos 20 clubes
mais ricos do mundo da bola atingiu a
marca de € 5,4 bilhões na temporada
2012/2013, o que representou um cres-
cimento de 8% (€ 400 milhões) na
comparação com o ano anterior. O time
mais rico, pelo nono ano consecutivo,
é o Real Madrid, com rendimentos de
€ 518,9 milhões. A equipe de Cristia-
no Ronaldo bateu o recorde do Man-
chester United, que liderou o ranking
por oito anos. Os dados são da 17ª
edição do estudo Football Money
League.

Os 20 clubes mais ricos faturam € 5,4 bilhões

Os ingleses, por sinal, aparecem,
pela primeira vez, fora do top 3. Os
diabos vermelhos foram ultrapassados
pelos atuais campeões mundiais, o
Bayern de Munique. (veja tabela com-
pleta e vídeo com os principais desta-
ques abaixo). No entanto, o maior salto
ficou com o Paris Saint-Germain, que
passou do décimo para o quinto lugar.

Além do crescimento expressivo da
receita dos 20 mais ricos, o levanta-
mento constatou que os 30 clubes mais
endinheirados têm rendimentos acima
da casa de € 100 milhões. Na primeira
edição do estudo, em 1996/1997, ape-
nas o Manchester United havia atin-
gido esse patamar. Mais de uma déca-
da depois, em 2007/2008, foi quando

o top 20 passou a ser formado só por
clubes com receitas superiores a € 100
milhões.

Esse movimento evidencia o acir-
ramento da concorrência para os clu-
bes das cinco principais ligas da Euro-
pa (Inglaterra, Espanha, Alemanha,
Itália e França), que dominam o top
20 com 18 equipes. A única intrusa é a
Turquia, com Galatasaray e Fener-
bahçe. No entanto, a Deloitte acredita
que outros clubes de ligas emergentes
têm potencial para entrar nessa parte
seleta do ranking. Os mais próximos
disso são Corinthians, 24º com receita
de € 113,3 milhões, Benfica (Portu-
gal), 26º com € 109,2 milhões, e Ajax
(Holanda), 27º com € 107,6 milhões.

Real Madrid

Bayern Munich

Valdés, Alba, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc e Pedro (Espanha) , Neymar e Alves (Brasil);
Alexis (Chile),  Messi e  Mascherano (Argentina) – foto Barcelona.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Nascido em Santo Antônio de Posse
(SP) em 9 de setembro de 1966, popu-
larmente conhecido como Neto, ficou
marcado como craque polêmico e um
exímio cobrador de faltas.

Casado com Fernanda e pai de dois
filhos, Luísa e Gustavo, é comentarista
da TV Bandeirantes e da Rádio Band
AM e apresenta o programa "Os Donos
da Bola", na Band.

Na noite do dia 22 de abril de 2013
marcou uma homenagem da Câmara
Municipal de São Paulo ao ex-jogador,
ídolo e eterno "Xodó da Fiel? Neto re-
cebeu o título de cidadão paulistano em
sessão solene.

O talentoso meia-esquerda começou
a carreira em 1980 no Guarani de Cam-
pinas. Rapidamente encheu os olhos da
opinião pública e, com gols espetacula-
res, despertou interesse de grandes equi-
pes do Brasil. Em 1986, emprestado,
teve uma rápida passagem pelo Bangu-
RJ com o "patrocínio" do bicheiro Cas-
tor de Andrade. No ano seguinte, defen-
deu o São Paulo sem grande destaque.

De volta ao Bugre, em 1988, Neto
marcou um gol de bicicleta contra o
Corinthians em pleno Morumbi, na pri-
meira partida das finais do Paulistão.
No jogo da volta, em Campinas, o ata-
cante Viola garantiu o título para o clu-
be da capital.

Na mesma temporada, ao lado de
nomes como Romário, Dunga e Taffa-
rel, foi responsável pela conquista da
medalha de prata na Olimpíada de Seul,
na Coréia do Sul.

Em 1989, o "Maradoninha", como
chegou a ser chamado (por causa do ta-

José Ferreira Neto

lento e da facilidade em ganhar peso),
vestiu a camisa do Palmeiras, mas teve
problemas de relacionamento com o
técnico Emerson Leão, desafetos até
os dias atuais. Pelo Verdão, foram 26
partidas (15 vitórias, 9 empates, 2 der-
rotas) e quatro gols marcados (fonte:
Almanaque do Palmeiras - Celso Un-
zelte e Mário Sérgio Venditti).

Trocado pelo meia Ribamar, Neto
fez nome no Corinthians e foi o grande
nome na conquista do Campeonato Bra-
sileiro de 1990. Ele era uma "ilha" de
técnica no meio de um "oceano" de raça
encontrada em atletas como Wilson
Mano, Jacenir, Márcio, Ronaldo, Fabi-
nho e Tupãzinho. Ficou no Parque São
Jorge até 1993. A segunda passagem dele
pelo Alvinegro foi entre 1996 e 1997.

A forte personalidade fez com que o

craque colecionasse diversos casos po-
lêmicos. Um dos exemplos de sua rebel-
dia aconteceu em 1991. Durante um
clássico entre Corinthians e Palmeiras
ele cuspiu no rosto do juíz José Apareci-
do de Oliveira. Foi punido e pegou um
gancho de quatro meses de suspensão.

No Timão, em um total de 227 jo-
gos (104 vitórias, 74 empates, 49 der-
rotas), Neto anotou 80 gols e conquis-
tou o título brasileiro de 1990 e o Pau-
listão de 1997 (fonte: Almanaque do
Corinthians - Celso Unzelte).

Neto também jogou em outros clu-
bes como Milionários-COL, Santos,
Atlético-MG, Matsubara (PR), Araça-
tuba e Etti-Jundiaí. Por onde passou
sempre foi ídolo.

por Fabrício Bosio/ colaborou Ro-
gério Micheletti

Em pé, da esquerda para a direita: Zé Carlinhos, Oscar, Bernardo, Anselmo, Fonseca, Zé Teodoro e
Zé Carlos. Agachados: Pianelli, Neto, Adílson, Pita, Silas, pessoa não identificada e Sidney. Foto
enviada pelo internauta Gilvannewton Souza.

Da esquerda para a direita, em pé: Dario Pereyra, Toninho Cecílio, Dorival Júnior, Edson, Velloso e
Abelardo. Agachados: Mauricinho, Gerson Caçapa, Gaúcho, Edu Manga e Neto. Foto enviada por Edy

Corinthians 1990 - Giba, Jacenir, Guinei, Marcelo, Márcio e Ronaldo. Agachados: Eduardo, Tupã-
zinho, Guina, Neto e Mauro
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CUIDADORA DE IDOSO
Sou cuidadora de idoso e  estou à procura de trabalho.
Tenho  prática e muitas referências.

Telefone: 99601-2415 Inêz

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
MENTOR ASCENSO DA TERCEIRA VISÃO

NO PLANO FÍSICO. PERCEPTOR DO CAMPO
ENERGÉTICO CÓSMICO ETÉRICO-ASTRAL

Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida
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PSICOGRAFÓLOGO (Transdecodificador de Vibrações Telepáticas Interdimensionais de Mestres As-
censos – Psicografia).

- Consultor Multidimensional da 5ª DIMENSÃO, para assuntos das Transformações Globais, sobre:
• O APOCALIPSE e a passagem do Astro Higienizador: NIBIRU ou PLANETA X.
• OS PRECEITOS DA ORDEM CRÍSTICA.
• COMO OBTER PAZ, SUBLIME SERENA HARMONIA SAUDÁVEL SAÚDE MENTAL.
- Transdecodificador e Editor do “ORÁCULO MANTRÂNICO MEDITATÓRIO NÉCTAR DIVINO”

para a humanidade do PLANETA TERRA.
- Co-criador (TRANSDECODIFICAÇÃO) e Sintetizador da FECETERAPIA.
- Autor e Editor do e-Book: “FECETERAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL DE

ENERGIAS CÓSMICAS”.
O ORÁCULO, o e-BOOK e outras inéditas matérias você encontra visitando o site:
www.aterceiravisao.com.br

COTA CONTEMPLADA
R$ 600 mil crédito p/ Imóvel/

Construção/Quitação/
Capital de giro

R$ 63 mil entrada + dívida

0xx16-3106-9023 / 99608-3742

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

Empréstimo pessoal
Para autônomos, aposentados, assalariados e etc
Sem consulta ao spc e serasa
1ª parcela para 60 dias
Registrado em cartório
Ex. : 5.000 60 x130,00 - 9.000 60 x200,00 - 15.000 60 x330,00
consulte-nos sobre outros valores:

(11)3713-2534. (16)99303-6150(claro). (16)99621-9745(vivo).

FOTO ART CONTRATA PARA SERVIÇOS DI-
VERSOS. INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO
PARA:

 EMAIL: renato.fotoart@gmail.com
OU PELO FONE: (16) 3204-9343.

É tudo uma questão de nos organi-
zarmos em prol do suprimento de to-
dos, com todos os suprimentos que ti-
vermos a capacidade de produzir.

Para que consigamos chegar a tal
progresso, necessitamos antes lapidar-
mos nosso ego, de modo a extinguir a
AMBIÇÃO de querer levar vantagem
em tudo. Limpando de nossa consciên-
cia esse atroz procedimento, estaremos
aptos a nos doarmos reciprocamente
para o bem de todos.

O EGOÍSMO é outra fonte do dese-
jo desequilibrado da mente.

A partir do momento em que cada
um de nós estabelece uma linha no ho-
rizonte de modo a querer extirpar esse
desejo maledicente, estaremos deixan-

GRANDE CRUZADA DE ESCLARECIMENTO
- A TERCEIRA VISÃO – EDIÇÃO 4 -  ANO II DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO AMOR E ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E HARMONIA!

TODOS TRABALHAM PARA TODOS E TODOS TÊM TUDO
do para traz o infortúnio e a pobreza.

Isto porque quanto maior for o dese-
jo fomentado em nossa consciência de
querer tudo o que está ao nosso alcance
de modo ambicioso e egoísta, maior o
desequilíbrio e mais difícil se torna a dis-
tribuição do TUDO o que nos envolve.

Sejamos, pois, sábios na maneira de
nos conduzirmos em busca do Tudo que
se nos acerca, que é justamente sob a
ótica DESPOJADA do EGOÍSMO de
querer ser o MAIS RICO e da AMBI-
ÇÃO de querer ser o MAIS PODERO-
SO, trocando essas atitudes pelo com-
partilhamento e desejo fervoroso para
que TODOS tenham o que queremos em
igualdade de condições, e aí então todos
terão o tudo que cada um de nós e os
nossos irmãos produzem: é a causa be-
néfica da reciprocidade efetivando-se no
suprimento do TUDO TODO.

A manifestação dessa atitude que se
esboça pelo desejo da recíproca troca
de doar-se ao próximo daquilo que nos é
próprio executar, sendo também essa a
atitude de todas as pessoas da comuni-
dade, resultará na mais ditosa empreita-
da de riqueza progressiva de bens e ser-
viços que todos se suprirão de todas as
necessidades pessoais, com a vantagem
da abundância.

Agindo dessa maneira, o dinheiro
desaparecerá por completo, pois qual o
valor e qual a necessidade de sua exis-

tência, numa sociedade onde a aquisi-
ção de bens e serviços está intrínseca e
restrita  tão somente a necessidade que
cada um tem, sendo que porém, todos
podem ter o que cada um também tem?

Eis a questão cristalina: a solução
sensata, oportuna e ideal, de todos os
quesitos, consiste em despojar-se da
ambição e do egoísmo, vestindo-nos
pelo beneplácito bem que todos podem
almejar na vida: o do AMOR AO PRÓ-
XIMO.

No sistema econômico que envolve
a moeda (CAPITALISMO), o que nos
incutem na mente desde a mais tenra
idade, está a luta imperiosa na qual de-
vemos nos empreender com o único
objetivo de conseguirmos o maior nú-
mero possível de dinheiro, de posse do
qual, poderemos comprar tudo o que
quisermos.

No sistema da COOPERAÇÃO e
DOAÇÃO, o imperador é o trabalho

individual em prol do beneficio da cole-
tividade, ou seja, onde TODOS TERÃO
TUDO E ONDE O TUDO ESTARÁ
COM TODOS.

Eis um dos motivos porque JESUS
disse:

“EU SOU EM DEUS, SENDO QUE
EU E DEUS SOMOS UM.”

Como sabemos que o nada não exis-
te desde que existe o TUDO TODO
QUE É DEUS, vê-se quão magnânimo
será viver sob esse sistema cooperativo
e doador, pois o próprio DEUS nele está
contido.

Vamos substituir, pois, com urgên-
cia urgentíssima:

A AMBIÇÃO PELA COOPERA-
ÇÃO.

O EGOÍSMO PELA DOAÇÃO.
RESULTADO: A PARCERIA SE

TORNA A MAIS VIVAZ SOLUÇÃO.
j.Augusto.
LUZ & PAZ

Para quem está com este jornal na
mão, lendo, procurando se informar,
com certeza faz parte da minoria da
população. A grande maioria das pesso-
as não tem a oportunidade de informa-
ção, mesmo que ela seja tão maciça-
mente concorrida e difundida. Na ver-
dade, a falta de interesse em informa-
ção é causada desde a infância pela difi-
culdade em se ter acesso a uma educa-
ção de qualidade e a uma informação
real. A luta pela sobrevivência e o sofri-
mento causa desmotivação na grande
maioria da população em se informar.
O que vale então para a grande maioria
das pessoas? Como vivem as pessoas
que não sabem se informar? Já pergun-
taram; Por que eu não tenho uma vida
melhor? Por que algumas pessoas têm
tanto e eu tenho tão pouco? Por que eu
não tenho acesso à saúde? E não teve
resposta, então, qual a diferença vai fa-
zer prá ela, ter uma opinião própria so-
bre algum assunto? “É melhor eu pen-
sar como a maioria e lutar pela minha
sobrevivência” Talvez seja este o pen-
samento de uma pessoa que não busca a
informação. Interessante avaliar esta
questão.

O mundo muda a cada dia, mas a
evolução do mundo não faz o mundo

MANIPULADO, EU?
ser um lugar melhor para a maioria das
pessoas. Pelo contrário. A televisão com
certeza espalha cultura, moda, opinião,
e consegue movimentar uma grande
massa de pessoas. O poder da televisão
deveria ser de informar e não manipu-
lar. Mas o que vemos é a televisão im-
por, a maneira que devemos pensar, a
favor ou contra algo ou alguém. Ela ten-
ta ditar o que devemos pensar de um
homofóbico e o que devemos pensar
sobre os homossexuais, sobre a política
e sobre Deus e até sobre o diabo. Espe-
cialmente no último capítulo da novela
global, onde o beijo gay, tão esperado,
aconteceu.

Eu fiquei me perguntando: será que
vale a pena, ocupar a coluna desta se-
mana para escrever sobre este assunto?

E cheguei à conclusão... não é con-
tra o beijo gay que eu devo escrever,
mas devo falar sobre a manipulação.
Mesmo que o que eu esteja escrevendo
seja como jogar um copo de água no
oceano, mesmo assim eu devo escrever.
Por quê? Por que meu copo de água não
vai fazer diferença, mas se cada um jo-
gar o seu copo de água, com certeza a
coisa vai mudar. Então eu faço a minha
parte, não contra os homossexuais, por
que na verdade todos precisam da graça
de Deus, seja homossexuais, heterosse-
xuais, bissexuais, ou qualquer outra no-
vidade que ainda possamos ouvir. A mi-
nha parte, deveria também ser a sua par-
te, ou seja, contra a manipulação. A Glo-
bo, se pudesse, com certeza teria cenas
de sexo explícito nas suas novelas ou
coisa pior, a fim de ter maior audiência
e não apenas audiência, por que nas dé-
cadas passadas, quando era exercido o
monopólio da informação, a Globo, no
seu maior e melhor momento, usava-se
para interferir na política e no dia a dia
da população. A Globo deseja o poder. E
é claro que se pudesse faria de novo tudo
o que já fez no passado. Então, o que é
a televisão? Percebemos que quando ela

espalha sua própria cultura, e reforça o
apelo popular, e consegue sucesso em
tudo isso, a televisão torna-se um guia
para as pessoas, uma ditadora de pensa-
mentos, um semideus. Ela quem educa,
quando era criança, a Xuxa me ajudou a
educar-me com seu programa diário de
quase quatro horas. A Televisão torna-
se a base de vida de muitas pessoas, al-
guns decidem divorciar-se, casar-se, ter
sua religião, profissão inspirados por
personagens de novela, por exemplo. E
não dizer; vestir. Roupas usadas por per-
sonagens principais são reproduzidas e
comercializadas a milhões de unidades
enquanto a novela está no ar.

Eu particularmente me informo atra-
vés da internet, e não tenho entreteni-
mento há muitos anos com a televisão.
Procuro estar com minha família, ler
um bom livro, assistir um bom filme, de
preferencia no cinema, do que perder
uma hora por dia com telenovelas. Por
que na verdade uma hora por dia que se
torna um dia por mês, doze dias por
ano. Já parou para pensar nisso? Uma
hora de novela por dia representa no
final de um ano, como se ficássemos
doze dias sem sair da frente da novela.
Como isso influência nossa vida inte-
lectual e espiritual? Será que não existe
nada mais produtivo para fazer e até
mais divertido? Para os que não bus-
cam a informação. Não!

O que me chama atenção, os que se
dizem evangélicos, não percebem que o
que estão fazendo é um estupro mental,
por que as maiorias das novelas distor-
cem o que a palavra de Deus diz. Chegam
da igreja, colocam a bíblia no sofá e já
ligam a Televisão. Onde? Na novela.

Qual prazer do evangélico em tudo
isso? Será que estes evangélicos são cren-
tes de verdade? Ou fazem parte da gran-
de massa que nem sabem o que estão
fazendo na igreja? Por que louva a Deus
e é dizimista um dia e no outra está
torcendo pelo homem largar da família

e ficar com a amante por que a esposa é
a vilã?

É hora de desligar a televisão e dei-
xar nossa mente ser livre. Jesus pregava
sobre a liberdade. O apostolo Paulo,
pregava sobre a liberdade de nossos pen-
samentos. Jesus disse: “conhecereis a

verdade e a verdade vos libertará”.
Quando nossa mente é privada de pen-
sar por si, ela está presa por pensamen-
tos de outros. Isso é a novela! Ela trans-
forma um apelo, um alvoroço popular
em algo imposto para a grande maioria.
Será que você pensa por si ou pensa
pelos outros? A bíblia é muito clara quan-
do diz: E andarei em liberdade; pois

busco os teus preceitos. Salmos 119:45.
Ou seja, a verdade de Deus, livra a nossa
mente de ser obrigado a pensar como a
Globo quer que pensemos, e faz a maio-
ria das pessoas pensar, mesmo que até
então a minoria concorde e sua influên-
cia venha de uma apelo popular. Somos
livres, quando pensamos, quando lemos
isto:

Todas as coisas me são lícitas, mas

nem todas as coisas convêm; todas as

coisas me são lícitas, mas nem todas as

coisas edificam. 1 Coríntios 10:23.  E
sabemos o que significa.

Somos livres quando observamos este
texto: Digo, porém, a consciência, não

a tua, mas a do outro. Pois por que há

de a minha liberdade ser julgada pela

consciência de outrem? 1 Coríntios

10:29 e procuramos entendê-lo sem
preconceito. Ainda há tempo de desli-
gar a televisão e ligar o cérebro. Ainda
as crianças podem brincar, podem ler.
Ainda você pode pensar. Há tempo ain-
da de ler um bom livro, o jornal. De ler
a Palavra De Deus, de fazer uma ora-
ção. Ainda não é tarde para ser livre.
Estai, pois, firmes na liberdade com

que Cristo nos libertou, e não torneis a

colocar-vos debaixo do jugo da servi-

dão. Gálatas 5:1. Palavras como esta
de segunda a sexta das 8 às 9 da manhã
pela rádio GAZETA FM 107,9 ou pelo
site www.associacaosemeandovida.com.

Alessandro Rômbola, presidente da
ASSOCIAÇÃO SEMEANDO VIDA

Para a recepção dos estudantes,
funcionários e alunos do Programa

Aprendizagem do Senac Jaboticabal
preparam uma semana especial de
boas-vindas. A ação, realizada nesta
semana, integrou cartazes, frases e

Ação de boas-vindas no Senac Jaboticabal destaca a importância de
adotar atitudes positivas no dia a dia

Gentileza gera Paz foi o tema para a recepção e exposição de trabalhos dos alunos

imagens com o objetivo de despertar
nos alunos o poder da gentileza na
geração de paz.

Os exercícios em sala de aula tam-
bém tiveram o tema Gentileza gera

Paz, e os docentes realizaram ativida-
des de integração entre os alunos. Os
trabalhos produzidos com o tema fa-
rão parte de uma exposição que acon-
tece a partir do dia 10 de fevereiro, no
Senac Jaboticabal.

“A unidade acredita que pequenas
atitudes possam contribuir para uma
maior integração e percepção da neces-
sidade de adotar posturas positivas no
dia a dia. Por isso propomos essa ação
e ficamos satisfeitos com o envolvi-
mento dos estudantes”, afirma Suellen
Larissa Cedroni Maeda, docente da área
de desenvolvimento social.

Serviço:
Exposição Gentileza Gera Paz
Data: de 10 a 14 de fevereiro

Local: Senac Jaboticabal. Endere-
ço: Rua 24 de maio, nº 831 – Centro

Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo nas re-

des sociais: www.sp.senac.br/redessociais

A UCB Saúde Animal firmou
mais uma importante parceria no
setor da Medicina Veterinária. A
indústria apoiará as associações
Brasileira e Paulista de Buiatria e
auxiliará na organização dos con-
gressos promovidos pelas entida-
des. O termo “buiatria” deriva, ori-
ginalmente, das palavras gregas
“boys” (bovino) e “iatrike” (trata-
mento). Hoje em dia, este conceito
é estendido a outros ruminantes,
como caprinos, ovinos, bubalinos
e camelídeos. Entre as áreas de in-
teresse dos buiatras estão bem-es-

UCB Saúde Animal firma parceria com
associações Brasileira e Paulista de Buiatria

tar animal, produção, nutrição, repro-
dução, vacinas, entre outras.

Segundo Carolina Galli, gerente de
Marketing da UCB, esta parceria é um
marco para a indústria. “O Congresso
Brasileiro de Buiatria é um dos mais
renomados na Medicina Veterinária”,
ressalta. O evento de 2013 foi realiza-
do, entre 9 e 12 de setembro, em Belém
(PA). Ao todo, participaram mais de
800 pessoas. Ele é feito a cada dois
anos. A próxima edição está marcada,
para julho de 2015, na capital paulista.

Intercâmbio de conhecimentos
Para o presidente das associações

Brasileira e Paulista de Buiatria, Ri-
cardo Spacagna Jordão, o principal
objetivo é organizar a comunidade de
médicos veterinários buiatras, estimu-
lando o intercâmbio de conhecimen-
tos e contínuo aperfeiçoamento, no
sentido de agregar qualidade técnica
às cadeias produtivas de carne, leite,
couro e lã. “Nosso principal desafio
é reaproximar universidades e insti-
tutos de médicos veterinários de cam-
po e da indústria. Nossa expectativa
para o próximo congresso é receber
entre 1.000 e 1.500 participantes”,
conclui.

A Associação Brasileira de Bui-
atria foi fundada em 1980, na Fa-
culdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da USP (Universidade
de São Paulo). Em 1997, a Associ-
ação Paulista de Buiatria iniciava
suas atividades. Além de São Pau-
lo, as regionais estão distribuídas
nos estados de Minas Gerais, Cea-
rá, Bahia, Pará, Amapá, Rio de Ja-
neiro, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Paraná, Pernambuco,
Goiás, Distrito Federal, Espírito
Santo, Rio Grande do Norte e Pa-
raíba.
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“Fuja da preguiça e das conversas
inúteis.” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

.......................................................................
Todas as inovações eficazes são sur-

preendentemente simples. (Peter Dru-
cker)

.....................................................................................
As pessoas são diferentes, pensam

de formas distintas, tem preferências e
gostos variados, então por que devería-
mos tratá-las de formas iguais? O jeito
que uma pessoa prefere ser comunica-
da, elogiada e criticada, com certeza é
diferente de outra da mesma equipe,
portanto, você líder, deve saber “ma-
pear” os estilos de cada pessoa da sua
equipe para ser cada vez mais assertivo
em suas comunicações e interações.
Com certeza isso trará resultados muito
positivos na produtividade de sua equi-
pe e na forma que eles o veem.

....................................................................
Café melhora o desempenho no es-

porte e traz benefício à saúde.
A comunidade médica e de pesquisa-

dores considera, há alguns anos, o café

benéfico à saúde humana e eficaz na
prevenção de doenças, se consumido em
doses moderadas, de 3 a 4 xícaras diári-
as (500 mg/dia). Pesquisas realizadas no
âmbito do Consórcio Pesquisa Café,
coordenado pela Embrapa Café, com-
provaram que o café possui, além da
cafeína, vitaminas e nutrientes básicos
como potássio, zinco, cálcio, ferro,
magnésio e diversos outros minerais,
além de compostos antioxidantes, en-
tre eles os ácidos clorogênicos.

......................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
Conversa entre duas mortas
- Morri congelada.
- Ai que horror! Deve ter sido horrí-

vel! Como é morrer congelada?
- Bom, no começo é muito ruim:

primeiro são os arrepios, depois as do-
res nos dedos das mãos e dos pés, tudo
congelando. Mas depois veio um sono
muito forte e eu perdi a consciência.

- E você, como morreu?
- Eu?
- Morri de ataque cardíaco.
- Eu estava desconfiada que meu

marido estava me traindo. Então, um
dia cheguei em casa mais cedo, corri até
o quarto e ele estava na cama, calma-
mente, assistindo televisão.

- Ainda desconfiada, corri até o po-
rão para ver se encontrava alguma mu-
lher escondida, mas não encontrei nin-
guém.

- Depois, corri até o segundo andar,
mas também não vi ninguém.

- Então, subi até o sótão e, ao subir
as escadas, esbaforida, tive um ataque
cardíaco e caí morta.

- Puxa, que pena. Se você tivesse
procurado no freezer, nós duas estaría-
mos vivas!

ILDA BRANCO JABUR, completou no último dia 07 de fevereiro, 79 anos de
idade. Mãe amada e adorada pelo filho e sobrinhos. Tem um coração grandioso,
humilde, uma simplicidade sem tamanho. É generosa, guerreira, com muita dispo-
sição para viver a vida que está ainda muito longe de sequer pensar que vai acabar
ainda. Importante que tenha muitos e muitos aniversários para se comemorar. Um
grande abraço do filho que lhe ama muito... Adriano Jabur. Parabéns e muitas
Felicidades!

Marusi Latanze
Arquitetar uma roupa não é

nada fácil. Reune o conhecimen-
to de tendências, cores, tecidos
e muito bom gosto. Toda fres-
cura  e os pequenos detalhes
fazem a diferença. Para isso exis-
tem profissionais como a jabo-
ticabalense Marusi latanze, for-
mada na área de moda pelo Cen-
tro Universitário Moura Lacer-
da e desempenha com grande
talento a arte da moda. Transi-
tando entre o casual e festa, há
12 anos, vestindo mulheres de
Jaboticabal e região.

A missão é compreender o
universo feminino e traduzi-los
às mulheres sofisticadas e de
bom gosto. E isso Marusi, faça
com autoridade. Recentemente
deu um pulinho na Europa. Fêz
pesquisas e trouxe uma baga-

Ian Stigliano Silva completará idade nova no dia 09 de
fevereiro, ao lado dos pais Lúcio Carlos e Fernanda. Rece-
berá os carinhos dos avós e familiares. Parabéns!

Dia 09 de fevereiro, é o dia mais esperado para a comemoração do aniversa-
riante Gustavo da Farmácia, como é conhecido. Amigos e familiares já estão na
contagem regressiva para a mega festa que começa às 12 hs e vai tarde, noite à
dentro. Santista fervoroso, o aniversariante contará com convidados de times
adversários, principalmente com a torcida corinthiana, para dar o grande: Salve
Gustavo! Muitos anos de vida!

Mulher guerreira, apaixonada pelos filhos Arthur e Alexandre,
vive a vida intensamente com muita responsabilidade. Completará
no dia 12 de fevereiro, Idade Nova. Esbanjando carisma, amor e
muita cumplicidade ao lado do esposo José Carlos. RENATA  SE-
MOLIN SIMÕES, que as conquistas desta nova fase a acompanhe,
com o valor merecido. Parabéns e muitas felicidades.

Sebastião Pinto de Olivei-
ra. Nossos melhores dias es-
tão à nossa frente… O dia
09 de fevereiro poderia ser
feriado nacional, pois no
mundo, nem sempre nasce
uma pessoa como você! As
pessoas se tornam especiais
pela maneira de ser ou agir,
mas também pela profundi-
dade em que atingem nossos
corações com seu próprio
ser. Pedimos ao nosso Deus
Pai Amado, para cobrir-lhe
com o manto sagrado e con-
ceder-lhe sempre sua divina
proteção, dando luz e con-
forto ao seu coração, por to-
dos os muitos dias futuros
que se seguirão em sua vida
iluminada. É o que dedicamos
a você: sua família, esposa
Inês, os filhos Tiago e Fer-
nanda, o netinho, seus irmãos
e irmãs, amigos, sobrinhos e
em especial da sua irmã Ce-
cília. Parabéns pelo seu ani-
versário!

Ana e Wagner Baptista.  Esses podemos dizer que são
alma gêmea. Até o NIVER é no mesmo dia, que comemo-
raram no dia 05 de fevereiro. Muitas Felicidades!

Parabéns à Vereadora e Delegada   Drª Andréa Fo-
gaça Nogueira pelo NIVER a transcorrer  no dia 14
de fevereiro.

Aniversaria no dia 14 de fevereiro a empresária Ales-
sandra Oliveira, da empresa Catavento Festas. Que esse
novo ciclo de vida, sua alegria e companheirismo, seja cada
vez mais contagiante em nossa família. Te amamos! Feliz
Aniversário! De seu esposo Lutti e da filha Giovana.

Disk água e Gás Caroni em festa! Daniela Nogueira de Melo
completa idade nova no dia 16 de fevereiro, ao lado do esposo Ales-
sandro e do filho Marcelo. A aniversariante receberá os carinhos de
amigos e familiares. Parabéns!

gem cheia de novidades .
Neste 2014, ela segue em seu

ateliê, junto à sua equipe, cos-
turando muitos sonhos.

E o nosso prêmio da sema-
na, no que se refere à arte da
moda, vai merecidamente para
ela! Sucesso!

INSCRIÇÕES FAE 2014
Período de 5, 6, 7 de fevereiro: quarta, quinta e sexta da

semana passada, nos horários das 8:00, 11:00  h da manhã e
das 13:00 às 17:00 h no período da tarde,  obteve os seguintes
resultados, somente  matrículas de novos alunos:

 RELAÇÃO POR MODALIDADES
· Handebol – mascul.ino  e feminino: 50 inscrições
· Voleibol – masculino e feminino: 70 inscrições
· Futsal – masculino e feminino : 65 inscrições
· Basquete – masculino e feminino: 85 inscrições
· Futebol – masculino: 40 inscrições
· Karate – masculino e feminino: 100 inscrições
· Taekwondo – masculino e feminino: 30 inscrições
· Ginástica Localizada – feminina: 110 inscrições
· Atletismo – masculino e feminino: 180 inscrições
· Natação – masculino e feminino : 40 inscrições
· Hidroginástica – feminino: 20 inscrições

Total de inscrições novas em 3 dias: 790
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Por: Sérgio Ramos

Nestes últimos dias, uma chamada
especial para a Juventude é feita atra-
vés de vários meios de comunicação,
alertando um movimento que desbrava

UMA JUVENTUDE SEM SONHO, SEM IDEAL
nas manifestações sociais, cuja linha de
raciocínio não revela nada além do ime-
diatismo.

Juventude que por dias ocuparam
as ruas, invadiram praças, lojas, shop-
pings, prédios públicos em gritos e cla-
mores por justiça, transparência e
verdade.

Ante a força do jovem que sempre
ocupou um lugar especial na sociedade,
ainda que cheio de incertezas e contra-
dições, o que é próprio da juventude,
ameaçada pelas moléstias do alcoolis-
mo, droga, ansiedade, solidão.

Jovens que se encontram sem rumo,
vivendo num vazio cheio de desencon-
tros, um querer sem saber o que quer,
barcos sem timoneiro, velas sem cha-
ma, árvores sem folhas.

O que move estes jovens que lançam
mão de sonhos e ideais, plugados no

mundo eletrônico e vivendo de forma
digital, sempre maquinizando-se  junta-
mente com os computadores, celulares,
aparelhos eletrônicos dos mais sofisti-
cados.

Mas a preocupação segue gritante
quando olhamos para esta juventude que
não conhece a força e poder que possui,
permitindo  que se escoe pelo vão dos
dedos da ignorância, desconhecimento
às suas riquezas.

O jovem tem obrigação de sonhar,
acreditar, buscar, construir em passos
lentos e largos, uma perspectiva de vida
com motivação, participar da socieda-
de em que vive, discutir política, eco-
nomia, comportamento social, meio
ambiente, coletividade, música, dançar,
cantar, trabalhar, ser.

Caberá sempre ao jovem e não de
maneira desmedida inovar, buscar no-

vos horizontes quando estes já não mais
causarem  saciedade, satisfação.

Juventude que não deve trancar-se
em seus quartos e viver nos pequenos
mundos onde as pessoas não se tocam,
não se encontram, não se olham.

Precisamos de uma juventude com-
prometida com a vida, que tenha  gosto
pelo ser humano, que seja no mínimo
ousada.

Contudo caminhemos ao encontro
dessa juventude que ainda carrega o bri-
lho da jovialidade e precisa de remos
fortes para chegar ao destino combina-
do.

Cobramos muito, mas aqui também
registramos um pensamento do filó-
sofo e sociólogo Padre Zezinho que
diz “....se há muitos jovens vazios, é
porque há poucos adultos transbordan-
do.”

Termina em 10 de fevereiro o pra-
zo definido pela Prefeitura para que
os proprietários promovam a limpe-
za de terrenos. Quem perder o prazo
será multado e arcará com a taxa de
limpeza cobrada.

“Vamos passar pelos bairros rea-
lizando a limpeza dos lotes. Todos
serão identificados e fotografados

A Prefeitura iniciou a construção
de uma nova ponte rural na Grami-
nha. A expectativa é que a obra seja
concluída até 14 de fevereiro.

Conhecida como Ponte do Nico
Rampazo, o projeto prevê a utiliza-

Prefeitura inicia construção de nova ponte rural
Moradores da Graminha serão beneficiados pela obra

ção de tubos de aço e madeiramento.
“A construção da nova ponte repre-
senta melhorias no tráfego dos mora-
dores da zona rural. O objetivo é que
outras pontes sejam restauradas”, afir-
ma o Secretário de Agricultura, Abas-

tecimento, Sérgio Nakagi.
Além da construção da nova

ponte, o bairro da Graminha está
tendo suas estradas recuperadas. “O
tipo de solo da Graminha faz com
que tenhamos uma atenção especi-

al em relação a recuperação das es-
tradas. A SAAMA tem um projeto
que beneficia diferentes áreas do
município, para garantir a qualida-
de de nossas estradas rurais”, fina-
liza Nakagi.

Roçamento de terrenos
começa no dia 11

Proprietários já foram notificados
para comprovar a situação dos lo-
tes. Peço para que os proprietários
não percam o prazo e evitem multas
e cobrança de taxas de limpeza”, afir-
ma o Secretário de Obras, Vergílio
Greggio.

Para mais informações, o telefone
de contato da Secretária de Obras é
3202-0424.

A Prefeitura de Jaboticabal in-
forma que estão abertas as inscri-
ções para o Projeto Guri. Os inte-

Projeto Guri abre inscrições para interessados
ressados podem se inscrever até
dia 07 de março, na Escola de Arte,
à rua Mizael de Campos, n° 202.

Os cursos oferecidos são canto co-
ral e música - cordas (agudas e graves),
metais, madeiras, percussão e violão.

Mais informações pelo telefo-
ne (16) 3202-9161 ou pelo e-mail
polo.jaboticabal@gurionline.com.br.

O LOBO DE WALL
STREET *****
O cineasta Martin Scorsese é, com

certeza, um dos maiores diretores de
todos os tempos em Hollywood. Gra-
vou seu nome na história com suces-
sos como ‘’Os Bons Companhei-
ros’’, ‘’Touro Indomável’’, Táxi
Driver e ‘’Os Infiltrados. Esse últi-
mo lhe valeu seu único oscar até hoje.
Conhecido por suas parcerias (a pri-
meira com Robert De Niro e agora
com Leonardo Dicaprio), Scorsese
mais uma vez se reinventa ao trazer
à tona uma das histórias mais amo-
rais rodadas nos Estados Unidos, nos
últimos anos. O enredo acompanha
Jordan Belfort (Dicaprio, brilhante
mais uma vez), um jovem ambicioso
e picareta que sonha se tornar milio-
nário através da Bolsa de Valores de
Wall Street. Depois de uma estreia
nada animadora na função, Jordan
arruma um jeito de ganhar dinheiro
na venda de ações que estão fora do
pregão; são empresas pé de chinelo,
algumas que não têm a menor chan-
ce de fazer sucesso, vendidas por uma
ninharia. Mas que traz a quem ven-
dê-las uma gorda comissão. Com o
sucesso crescendo, ele então funda
uma empresa que lhe traria rios de
dinheiro: a Stratton Oakmont. Poli-
ticamente incorreto ao extremo, ‘’O
Lobo de Wall Street’’ exibe cenas ex-
tremamente ousadas e audaciosas que
poderá chocar o espectador mais sen-
sível. O sexo e as drogas se mostram
absolutamente presentes na produ-
ção e Jordan não exita em afirmar

que a cocaína o faz viver melhor e
ter idéias originais em seu ambiente
de trabalho. Algumas cenas já nasce-
ram antológicas e é difícil citar uma
ou duas. Uma que logo me vem a ca-
beça é a cena em que Dicaprio, total-
mente drogado, tenta chegar ao seu
carro para impedir que seu sócio (Jo-
nah Hill, ótimo), faça uma ligação de
sua casa. Por tudo isso, ‘’O Lobo de
Wall Street’’ é uma obra-prima. Deli-
ciosamente depravado, debochado ao
extremo, trata-se de um filme cora-
joso em sua proposta narrativa, como
poucas vezes se viu. Um filme para
ver com um sorriso no rosto, sabore-
ando cada loucura absurda idealizada
por Scorsese e sua trupe.

Lançamentos
TRAPAÇA
OPERAÇÃO SOMBRA - JACK

RYAN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 940/
13. A Dra. CARMEN SILVIA ALVES, MM.Juíza de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Jaboticabal, faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo da 1ª Vara se processam os termos de uma ação de Protesto
contra Alienação de Bens requerida por EDUARDO LAUREN-
TIZ DE CAIADO CASTRO E OUTROS contra JOSE DE LAU-
RENTIZ NETO, brasileiro, casado, inscrito no CPF. n° 627.388.878-
72 com endereço nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, na Rua
24 de maio, 310, alegando, em síntese, que os requerentes pro-
testam contra alienação de bens de José de Laurentiz Neto, em
especial, da área de 259 alqueires da Fazenda São João do Barrei-
ro, localizada no município de Guariba/SP. A fim de prover a con-
servação e ressalva de seus direitos, para evitar que no futuro
qualquer adquirente alegue boa-fé, os requerentes propuseram a
presente medida, requerendo a citação do requerido, bem como a
notificação do Sr. José de Laurentiz Neto, e a publicação deste
edital para conhecimento do público em geral e, após isso e de-
corridas 48 horas, sejam os autos entregues aos requerentes,
independentemente de traslado. Assim, é expedido o presente
edital para que fiquem cientificados eventuais terceiros que pre-
tedam transacionar com o requerido, do presente pedido de pro-
testo contra alienação de bens. E, para que chegue ao conheci-
mento de todos e de futuro ninguém venha alegar ignorância, é
expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei. Jaboticabal, 05 de agosto de 2013. Eu, (Ana Cristina Cale-
gari Navarro), Escrevente Técnico judiciário, digitei.

CARMEN  SILVIA  ALVES
JUÍZA  DE  DIREITO

Já pensou em ser jogador
de futebol americano?

Esta é sua chance!

PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

ATIVIDADE PARANOR-
MAL: MARCADOS PELO
MAL

Sessão: 19:30 e 21:30 /Sába-
do e Domingo também às 15:30
e 17:30

Censura: 14 ANOS
Sinopse: Jesse (Andrew Ja-

cobs) e Hector (Jorge Diaz) são
grandes amigos, que acabaram
de se formar no ensino médio.
Fascinados em filmar com uma
câmera portátil tudo o que acon-
tece à sua volta, eles ficam intri-
gados ao ouvir sons estranhos
vindos do apartamento de bai-
xo da casa de Jesse. Lá vive
Anna (Gloria Sandoval), uma
senhora que tem fama de ser
uma bruxa. Não demora muito
para que os amigos passem a
atormentá-la, o que faz com que
Jesse seja ameaçado por ela. A
súbita morte de Anna faz com

que aumente ainda mais a curi-
osidade dos amigos, que deci-
dem invadir a casa dela, mesmo
estando lacrada pela polícia. É
quando percebem que Anna
pertencia a uma estranha seita,
que tinha Jesse entre seus al-
vos.



A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 08 DE FEVEREIRO DE 2.014

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EXERCÍCIO 2.014.

O  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  MUNI-
CIPAIS  DE  JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida 13 de
Maio, n.º 750 – Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. n.º  50.717.282/0001-60,
NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal, di-
reta e indireta, do Município de Jaboticabal/SP., que em conformi-
dade com o Artigo 580 e  seguintes da  CLT - Consolidação das Leis
do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição Sindical o
correspondente a remuneração de um dia de trabalho de todos os
seus servidores e empregados públicos, sindicalizados ou não , no
mês  de março de 2.014, independente do regime de contratação,
conforme Artigo 1º da Instrução Normativa  nº 01, de 30/03/08, do
Ministério do Trabalho  e  Emprego ( DOU. Seção 01, pág. 93 de 03/
10/08 ), e efetuarem o recolhimento para esta Entidade Sindical, até
o dia 30/04/2.014. O não recolhimento da referida Contribuição até
o prazo acima mencionado, acarretará juros e multa de acordo com
o Artigo 600 da CLT.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edi-
tal, que vai afixado nos locais de costumes e  publicado na Impren-
sa.

Jaboticabal, 03 de Fevereiro de 2.014.

MARIA  ELVIRA  ARMENTANO
Presidente

Edital de Recurso
Considerando a publicação do Edital de Defesa em 18/12/2013 no jor-

nal “A Gazeta” e a não apresentação de defesa e, em cumprimento ao
disposto no art. 305 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048, de 6/5/99, facultamos ao interessado abaixo relacionado o
prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste edital, para recorrer da
decisão de demonstrar a regularidade do recebimento após óbito do benefi-
cio 88/518.776.417-5 de Omir Ferraz Freitas, bem como vistas ao dossiê
relativo ao assunto comunicado, na Agência da Previdência Social em
Jaboticabal/SP., onde estava mantido o benefício.
Omir Ferraz Freitas – B/88/518.776.417-5

Jaboticabal/SP., 04 de fevereiro de 2014
Elizabeth Fátima Vieira Costa

Gerente da Agencia da Previdencia Social em Jaboticabal

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”.  (M.P.)

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que requereu da CE-
TESB a  Renovação da Licença de Operação  para fundição de
metais ferrosos, sito à Rodovia Brigadeiro Faria Lima Nº 2.200, km.
342 + 55metros, Jaboticabal/SP.

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”.  (I.I.S.)

Ricardo Luis Bento Ferreira & Cia Ltda Me torna público que
solicitou junto a CETESB a renovação de Licença de Operação
para a atividade de “Sorvetes, fabricação de” localizada à Av. Ge-
neral Carneiro, 1441- CENTRO - município de Jaboticabal/SP.

DOAÇÃO DE SANGUE
Será realizada no dia 8 de fevereiro, na Escola

Prof. Antônio José Pedroso, com início do cadas-
tro das 7:00 às 12:00. Não é necessário estar em
jejum e levar documentos com foto.

SERRALHERIA  ARTÍSTICA  MARTINS  LÁZARO  LTDA-
ME, torna público que solicitou junto à CETESB  a Licença Pré-
via de Instalação e de Operação, para Serralheria Artística e Co-
mércio de Ferragens  e Chapas em geral, sito à Avenida Alfeu
Martini, Nº 1.450, Distrito Industrial José Aparecido Tomé – Ja-
boticabal/SP.

GERAQUIMICA LTDA - EPP, torna público que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para Fabricação de
Adubos e Fertilizantes, sito à Av. Major Hilário Tavares Pinheiro,
N° 3113 - Sorocabano - Jaboticabal/SP.

No fim de janeiro, as primeiras tur-
mas do ProJovem Trabalhador de Jabo-
ticabal receberam um incentivo a mais
para prosseguir com os cursos. O Mi-
nistério do Trabalho e Emprego depo-

Horários de ônibus estão
disponíveis no site oficial
A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, através da

administração do Terminal Rodoviário “Dom José Va-
rani”, informa que, desde o dia 06, é possível consultar
no site oficial – www.jaboticabal.sp.gov.br – os horári-
os e destinos das empresas rodoviárias de Jaboticabal
para várias localidades.

ProJovem: alunos
recebem bolsa auxílio

sitou na conta dos 328 alunos, a bolsa
auxílio de R$ 100.

“Para ter direito ao benefício é ne-
cessário cumprir a carga horária estipu-
lada (60h) e ter 75% de presença nas
aulas”, explica o secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Valdemir
Lutti.

Além da bolsa auxílio, todos os alu-
nos receberam material didático e uni-
forme.

Vagas: De acordo com o secretá-
rio, Jaboticabal oferece mil vagas ao
todo. Ainda é possível fazer inscrição
para cursos de administração, telemáti-
ca, agroextrativista, alimentação, cons-
trução e reparo e serviços pessoais.

Mais informações pelo telefone (16)
3203-8014



25 de janeiro de 2014 não foi um
dia como outro qualquer. Foi um
dia abençoado. O sol resplandecen-
te apenas traduziu o sentimento de
todos os presentes, na comemoração
dos 112 anos da chegada de Nazare-
no Battaglia a Jaboticabal e a co-
memoração do “eterno reencontro”
dos primos da 1a. geração e seus des-
cendentes. Foi reproduzida a foto das
bodas de ouro de Nazareno e Tulia,
tirada em 08 de junho de 1957, na

Na próxima terça-feira, 11 de fe-
vereiro, a partir das 20h, a Stéfani
Nogueira Incorporação e Constru-
ção e a Construtora Stéfani recebe-
rão clientes na área comum do Abro-
lhos Residencial, que será entregue
para os proprietários na ocasião. A
entrega acontece com um coquetel
para os convidados e autoridades,
que conhecerão as instalações do
empreendimento.

Com uma torre de 20 andares
tipo, o Residencial Abrolhos está lo-
calizado na Rua Barão do Rio Bran-
co, no coração de Jaboticabal.  Prio-
rizando a segurança e o bem estar, o
projeto é composto por um edifício

STÉFANI NOGUEIRA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
E CONSTRUTORA STÉFANI REALIZAM ENTREGA DO

ABROLHOS RESIDENCIAL EM JABOTICABAL
O Empreendimento será entregue aos futuros moradores

em uma noite especial preparada pelas incorporadoras

com dois subsolos, térreo, pavimento
de uso comum e mais 20 pavimentos
tipo com quatro apartamentos por
andar de 80,03m² cada. Para cada apar-
tamento, o Abrolhos Residencial ofe-
rece duas vagas cobertas que são dis-
tribuídas no térreo, 1º subsolo e 2º
subsolo.

A área de lazer do empreendimen-
to é completa e alguns ambientes se-
rão entregues decorados pelas incor-
poradoras. Há espaços para salão de
festas, copa, churrasqueira, SPA com
sauna, varanda de jogos, fitness, de-
pósito, sanitários acessíveis e banhos
masculino e feminino, varanda, área
de convivência da piscina, solário, pis-

cina infantil, piscina de recreação,
deck molhado, piscina com raia, ram-
pa de acesso à piscina e jardins.

Construído em terreno de 1.564
(mil quinhentos e sessenta e quatro
metros quadrados), o Abrolhos Resi-
dencial leva a assinatura da arquiteta
Márcia Santiago. Para as unidades dis-
poníveis, as incorporadoras oferecem
condições especiais de pagamento,
com financiamento próprio ou via sis-
tema bancário. As vendas das unida-
des estão sendo realizadas pela San
Marino Empreendimentos Imobiliá-
rios, e maiores informações podem ser
adquiridas pelo telefone (16) 3209
3292.

Família Battaglia

escadaria da Catedral N.Sra. do Car-
mo, momento de grande emoção
para todos, além da confraterniza-
ção realizada pelo resto do dia, as-
sim como a linda missa na manhã
do dia 26. Em resumo, foi um dia
único e os 57 anos que separam es-
sas fotos só demonstram  que o amor
familiar ainda permanece no cora-
ção de todos e continuará vivo para
todo o sempre. A família Battaglia
agradece a todos os que contribuí-

ram para que tudo ocorresse da for-
ma maravilhosa que foi, a cidade de
Jaboticabal pela acolhida e, prin-
cipalmente, pelo privilégio de ter-
mos em nossa companhia, a  nora e
a filha de Nazareno, Cleide Mar-
ques de Mello Battaglia e Mirtes
Marcondes dos Reis, que nos brin-
dam com sua sabedoria e carinho.
Aguardem que o próximo reencon-
tro já esta sendo programado!!!

 por Sandro Battaglia

Grande leitor e apre-
ciador da Rádio GA-
ZETA FM, nos visitou.
Violeiro, como é conhe-
cido na cidade e região,
veio cantar e tocar suas
músicas favoritas.
Muito sucesso nas pa-
radas musicais!
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