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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, trabalha para realizar o so-
nho da casa própria. Girio e o se-
cretário de Habitação, Silvio Tor-
res, assinaram o Termo de Adesão
ao projeto Casa Paulista, que con-
templa os municípios com menos
de 100 mil habitantes. O Governo
do Estado de São Paulo viabiliza-
rá os recursos para a compra de
terrenos - o da construção já foi
liberado. O evento aconteceu na
Secretaria de Habitação, em São
Paulo (SP), na quarta-feira (12).

O documento objetiva disponibili-
zar moradias populares para a popu-
lação de baixa renda. Silvio Torres ex-
plica que a verba para a aquisição de
lotes soluciona um antigo gargalho.
“O Estado constrói casas e as prefei-
turas compram os terrenos. As cida-
des com menos de 100 mil habitantes
sempre tiveram dificuldade em com-
prar terra. Por isso, o Governador Ge-
raldo Alckmin decidiu liberar o recur-
so às cidades com projetos já aprova-
dos”, informa. “Nossa meta é entre-
gar todas as unidades até o final do
mandato destes prefeitos”, completa

Em Jaboticabal, já estão em cons-
trução 528 unidades, no Vale do Sol.

Raul Girio assina convênio para
construção de casas populares

Medida agilizará a construção de 200 unidades
“Estamos trabalhando para oferecer
uma vida mais confortável às famíli-
as jaboticabalenses. São quase 800
novas moradias, destinadas às pes-
soas que mais precisam. Só na cons-
trução das casas, serão investidos
mais de R$ 14 milhões. Estou muito
feliz por realizar o sonho destas pes-
soas”, finaliza.

Casa Paulista – A Agência
Casa Paulista foi criada em setem-
bro de 2011 pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, para fomentar
a habitação de interesse popular e
acelerar o atendimento à demanda
habitacional em território paulis-
ta. Classificada como marco subs-
tancial de mudança na política ha-
bitacional em São Paulo, estabele-
ce parcerias, capta recursos junto
a governos, agentes financeiros e
iniciativa privada e destina subsí-
dios e microcréditos para viabili-
zar ou melhorar as condições de
moradias para famílias de baixa
renda, especialmente entre um a
cinco salários-mínimos. A Secre-
taria de Estado da Habitação pre-
tende atingir sua meta de disponi-
bilizar mais de 150 mil unidades
habitacionais entre 2012 e 2015.

Raul Girio assina protocolo de intenções do Centro de Inovação
Município luta pela instalação do polo tecnológico

O prefeito de Jaboticabal, Raul Gi-
rio, e o secretário estadual de Desen-
volvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Inovação (SDECTI), Rodri-
go Garcia, assinaram um protocolo de
intenções para a instalação de Centro
de Inovação de Jaboticabal. O secre-
tário da Indústria e Comércio, Valde-
mir Lutti, também participou da audi-
ência, no dia 06, em São Paulo.

Rodrigo Garcia informou que o
documento firmado é o primeiro
passo para implantação da inicia-
tiva. “A próxima etapa será a con-
solidação de um convênio para di-
agnosticar a situação econômica
local, identificar as oportunidades
e desafios para instalação do cen-
tro, que deve oferecer serviços de
apoio tecnológico às empresas”.

O prefeito Raul Girio envolverá
setores públicos, universidades e
empresas. “O município possui se-
tores econômicos diversificados,
como o agrícola, industrial e o far-
macêutico. Ter um centro responsá-
vel pela interação de representan-
tes dos variados segmentos forta-
lecerá ainda mais a economia e o de-
senvolvimento regional”, ressaltou.

Na prática, a prefeitura firmará
convênio com os pesquisadores
da UNESP, FATEC, Centro Paula
Souza e faculdades. “Será um lo-
cal composto por laboratórios de
tecnologia, de pesquisa e inova-
ção. Os pesquisadores terão à dis-
posição toda estrutura para desen-
volver novas tecnologias para a
indústria. Eles podem descobrir um

Raul Girio, Rodrigo Garcia e Valdemir Lutti (Assinatura Protocolo de Intenções)

novo produto na área de produ-
ção animal, por exemplo. A Prefei-
tura dará total apoio”, explica o se-
cretário da Indústria e Comércio,
Valdemir Lutti.

O Centro de Inovação Tecno-
lógica é um espaço que concen-
tra, integra e oferece um conjunto
de mecanismos e serviços de su-
porte ao processo de inovação

tecnológica das empresas, além de
ser um local de interação empre-
sarial acadêmica para o desenvol-
vimento de segmentos econômi-
cos. A iniciativa pode ainda pre-
ver a formação de mão de obra es-
pecializada com o apoio de outras
entidades do Estado e estar asso-
ciada às incubadoras de empresas
de base tecnológica.

O Prefeito Raul Girio e o Secretário de Habitação Silvio Torres assinam o Termo de Adesão ao Projeto Casa Paulista

Documento objetiva disponibilizar moradias populares para a população de baixa renda Raul Girio: “Estamos trabalhando para oferecer uma vida mais confortável às famílias”

Raul Girio: “O município possui setores econômicos diversificados”

Simplicidade é o quesito
principal para as grandes

realizações

Controlar finanças é viver em
harmonia

Gestos e atitudes integram a
personalidade
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José Fernando Stigliano
Há uma hilariante e inesquecível

TIRINHA entre as milhares desenhadas
pelo Argentino Joaquim Salvador La-
vado, o Quino, na qual, usando da aguda
– embora atordoada – inteligência de
Mafalda (sua mais conhecida persona-
gem, inventada em 1963), ele consegue
expressar com clareza alguns dos me-
andros que envolvem a existência hu-
mana. No primeiro quadrinho dessa
TIRA, Mafalda se aproxima de uma
Loja de esquina onde há um Idoso cha-

REFLEXÃO  —  HUMANA   ARMADILHA

veiro; no quadrinho seguinte entra no
prédio e, sarcásticamente, diz  à ele:
“Bom-dia. Quero uma chave da Felici-
dade”; sem demonstrar espanto, no ter-
ceiro quadrinho ele dirige um olhar com-
placente e responde: “Com certeza,
menina. Traz o modelo?”; sai ela então
da Loja, caminhando sem graça e pen-
sando: “Espertalhão o velhinho!”

O modelo, onde está o modelo? Ou,
melhor ainda, existiria um modelo? Pre-
cisa haver? Múltiplas são as pistas so-
bre o lugar onde se encontra a “chave
da Felicidade” e, claro, o provável mo-
delo; alguns o situam na Arte desprendi-
da, outros na Religião obsessiva, muitos
no Consumo desvairado, vários na Po-
lítica indolente, poucos na Filosofia
militante, inúmeros no Trabalho insa-
no, raros na Dignidade coletiva.

O que seria esse almejado horizonte
que uma chave desconhecida, distante
ou simplesmente invisível, poderia pro-
porcionar o acesso? Felicidade pode ser
Estado de Espírito, e não uma situação
material; pode, ainda, despontar como
um Sentimento passageiro ou um De-
vaneio fugaz. Marcando-se em nossa

existência sempre como uma ocorrên-
cia episódica, remete-se, talvez, ao ter-
reno ocupado por uma Sabedoria miste-
riosa contida na frase do Escritor e po-
lemista Francês Barbey d’Aurevilly –
que no Século dezenove era, curiosa-
mente, um difusor e admirador do sata-
nismo – ao dizer que “o prazer é a Feli-
cidade dos loucos; a Felicidade é o pra-
zer dos Sábios”.

Qual seria, então, a carga de verdade
contida na advertência feita pelo Mu-
çulmano Saadi, Escritor lírico cujas
obras foram as primeiras poesias Persas
a serem traduzidas para o Ocidente
Moderno?

Em meados do Século treze, após
ter sido libertado das mãos dos Cruza-
dos e se enclausurando voluntariamen-
te em uma espécie de Convento, escre-
veu  (em pleno deserto!) a coletânea: O
JARDIM DAS ROSAS e nela registrou
(indicando uma das chaves possíveis):
“Lamente por aquele que julga haver
achado a Felicidade, inveje aquele que a
procura e a abandonará, tão logo a en-
contre. A única Felicidade consiste em
esperar a Felicidade”.

Por isso, a ideia de chave lembra uma
reflexão de Gilberto Amado, Diploma-
ta brasileiro eleito membro imortal da
Academia Brasileira de Letras no mes-
mo ano em que nascia Mafalda, em meio
à extensa obra Memorialista e Ensaísti-
ca do Escritor Sergipano destaca-se o
livro inicial, A CHAVE DE SALOMÃO
(1914), um elogio ao Espírito contem-
plativo e nesse ensaio ele afirma que “a
Felicidade é sinônimo de tranquilidade;
ser Feliz é ser tranquilo”.

Ser Feliz é ser tranquilo! Felicidade
como Estado de Serenidade, como a
Capacidade de atravessar as perturba-
ções cotidianas sem resvalar para o
Desespero; Felicidade como possibili-
dade de amainar a Consciência e repou-
sar a Mente muitas vezes atormentada;
Felicidade como vivência plácida, mas
distante do imobilismo e bem próxima
da Paz. Porém, nova complicação, o
que é estar em Paz?

Felicidade! Sensação primordial ou
meta inalcançável, conquista paulatina
ou ingenuidade pueril? Liberdade de bus-
ca ou armadilha romântica?

SE SOUBÉSSEMOS, SERÍAMOS
MAIS FELIZES?

Reflexão sobre texto de Mário Cor-
tella — José Fernando Stigliano —

“Eu vos dei a minha vida. Agora vos
ofereço a minha morte. Nada receio.
Serenamente dou o primeiro passo no
caminho da eternidade e saio da vida
para entrar na história”.

Essas são as últimas palavras da Car-
ta – testamento de Getúlio Vargas dei-
xou ao povo brasileiro, encontrada
numa mesinha de cabeceira ao lado do
corpo do presidente logo após seu suicí-
dio, na manhã de 24 de agosto de 1954.
Vargas tinha 72 anos e disparou um tiro
de revólver contra o coração. Cumpria,
desta forma, a advertência feita horas
antes aos oficiais militares que  propu-
seram sua renúncia durante uma reunião.

No final da  discussão, que só acabou
às 4h da manhã daquele mesmo dia, dis-
se: “Se quiserem impor a violência e
chegarem até o Catete,  levarão apenas
meu cadáver”. Eram 8h:30 quando as
pessoas que estavam no Palácio do Ca-
tete ouviram um estampido vindo do
quarto onde o presidente repousava.
Familiares e ajudantes correram para o
local e viram o presidente agonizando.

SANGUE NA CAPITAL FEDERAL
O primeiro a chegar ao cômodo foi o
filho do presidente, o deputado Lutero
Vargas. Atrás dele chegou o general Cai-
ado Castro, chefe da Casa Militar da
Presidência  da República, e o ministro
Oswaldo Aranha. A Carta – Testamento
foi lida em voz alta por Aranha para os
presentes e em seguida foi transmitida
via telefone para a Rádio Nacional, que
a divulgou para o país. Logo após a di-
vulgação da carta, o Brasil foi tomado
por manifestações populares em defesa
do nome de Vargas. No Rio de Janeiro,
capital federal, os protestos eram diri-
gidos aos nortes americanos e a UDN,
acusados de envolvimento na morte do
“pai dos pobres”. Civis armados com
pedaços de madeira percorreram as prin-
cipais ruas do Rio destruindo todas as
propagandas anti – getulistas que en-
contravam pela frente. A Rádio Globo e
os jornais O Globo e a Tribuna da Im-
prensa tiveram suas sedes atacadas. Em
São Paulo, os trabalhadores entraram
em greve como sinal de protesto e fo-
ram para o centro da cidade gritar o
nome de Vargas. Em todo país, grande
parte dos jornais que em algum momento
se opuseram ao governo, tiveram suas
redações atacadas. A forte crise política
que rondava o Palácio do Catete já há
algum tempo, parecia não atormentar
mais Vargas. Segundo pessoas próximas
ao presidente, ele já demonstrava sinais
de cansaço e parecia não querer mais
encarar as brigas que os opositores vi-
nham declarando. Em maio daquele ano,
Luis Vergara, seu ex- secretário, infor-
mou-o da conspiração que os oficiais da

Aeronáutica, principalmente no Rio de
Janeiro, estavam armando contra seu
governo. Vergara saiu do encontro com
o presidente ainda mais surpreso do que
quando entrara: Vargas lhe disse que aque-
la notícia não trazia nada de novo, mas
sim, a confirmação de algo que já sabia.
Quase três meses depois, um atentado
contra o adversário político de Vargas,
o jornalista e diretor da Tribuna da Im-
prensa Carlos Lacerda, seu filho Sérgio
e o major – aviador Rubens Florentino
Vaz, que morreu no ataque, motivou o
crescimento da crise entre oficiais mili-
tares a Vargas. As suspeitas caíram so-
bre Vargas, que  se defendeu declarando:
“Esta bala não era dirigida a Lacerda,
mas a mim”.

O presidente acreditava num atenta-
do armado pelos próprios oficiais da
Aeronáutica com intuito de acusá-lo
como mandante do atentado a Lacerda.
Mas o próprio Carlos Lacerda incumbiu-
se de levantar a suspeita contra Vargas
num artigo publicado na Tribuna da Im-
prensa, no mesmo dia em que escapou da
morte. “Perante Deus, acuso um só ho-
mem como responsável por esse crime.
E o protetor dos ladrões, cuja impunida-
de lhes dá a audácia para atos como o
desta noite. Este homem chama-se Ge-
túlio Vargas”, escreveu Lacerda.

O depoimento de um taxista piorou
a situação de Vargas. Segundo ele, o res-
ponsável pelo crime era um membro da
guarda pessoal do presidente, Climério
Euribes de Almeida. Esse fato fez Getú-
lio acabar com a guarda de 83 homens,
que sempre o acompanhara, para elimi-

nar suspeitas. Mas, quando ele ordenou
que Climério ficasse detido no Catete,
veio a surpresa: o suspeito fugiu após
receber dinheiro de Gregório Fortuna-
to, segurança pessoal de Vargas. Em 9
de agosto, exatos quatro dias após o aten-
tado contra Lacerda, o deputado Alio-
mar Baleeiro pediu o afastamento de
Vargas do cargo. “Vou dignificar o man-
dato que recebi do povo”, disse Getúlio
ao ministro José Américo, que foi pro-
curá-lo solicitando que deixasse a Presi-
dência. Depois da proposta da Câmara
dos Deputados, foi a vez dos oficiais da
Aeronáutica reunirem-se para pedir a
cabeça de Getúlio. Após alguns dias tur-
bulentos, o Palácio do Catete foi revis-
tado por oficiais da Aeronáutica que
encontraram nos arquivos de Fortuna-
to, provas do envolvimento dele em
ações corruptas. Outro nome envolvi-
do foi o de Manuel Vargas, filho de Ge-
túlio. No dia 23, 30 generais assinaram
um documento que ficou conhecido
como o Manifesto dos Generais. “Soli-
darizando-se com o pensamento de seus
camaradas da Aeronáutica e da Mari-
nha, declaram como melhor caminho
para tranquilizar o povo e manter uni-
das as forças armadas e renúncia  do
atual presidente da República, proces-
sando-se sua substituição, de acordo com
os preceitos constitucionais”, dizia o
manifesto. No dia seguinte, Getúlio Var-
gas preferiu o caminho do suicídio... A
mensagem que Vargas deixou pouco an-
tes de desfechar contra o peito o tiro
fatal: “ A sanha dos meus inimigos dei-
xo o legado de minha morte. Levo o
pesar de não ter podido fazer pelos hu-
mildes tudo aquilo que desejava”. Getú-
lio Vargas.

Até quando eu devo ficar esperando
uma bênção? Até ela acontecer? Sim.
Não podemos nunca desistir ou desani-
mar, porque tudo que plantamos um dia,
vamos colher sem duvida, é por isso que
devemos sempre plantar coisas boas,
principalmente o amor, este nunca aca-
ba. Jesus contou uma parábola sobre o
dever de orar sempre e nunca desfalecer
ou desanimar. Dizendo: Havia numa ci-
dade certo Juiz, que nem a Deus temia,

ATÉ QUANDO?
nem respeitava homem algum. Havia
também naquela mesma cidade uma cer-
ta viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-
me justiça contra o meu adversário. E,
por algum tempo, não quis, mas, de-
pois, disse consigo: ainda que não temo
a Deus, nem respeito os homens, toda-
via, como esta viúva me molesta, hei
de fazer-lhe justiça, para que enfim não
volte e me importune mais. Que mara-
vilha, ela conseguiu a vitória. Podemos
aprender muitas coisas boas com esta
viúva, ela tinha uma causa para ser jul-
gada, talvez ela não tivesse filhos ou
nenhum parente mais próximo para
poder ajudá-la. Então ela foi diretamen-
te ao Juiz, acreditando que ele resolve-
ria tudo, mas para sua decepção, ele não
deu a mínima, pelo contrário, a despre-
zou. O único jeito que ela encontrou
para ser atendida e ter vitória sobre o
seu adversário, foi a persistência. To-
dos os dias ela ia falar com ele e pedia:
faça-me justiça contra o meu adversá-
rio. Ele se recusava. Mas ela não desis-
tia. Até que um dia ele disse: eu não
agüento mais esta viúva, que todos os
dias vêm me perturbar, querendo justi-
ça. Vou fazer-lhe justiça, para nunca mais
ela voltar aqui e assim ele julgou a causa

dela. A viúva conseguiu de tanto insis-
tir, ela sabia que ele não temia a Deus,
nem respeitava homem algum, mas
também ela sabia que podia vencer com
a persistência e assim foi. Jesus está di-
zendo para nós nunca desistirmos de al-
guma coisa que queremos muito, não
importa quanto tempo vai demorar ou
quanto tempo devemos esperar, mas de
uma coisa eu sei, que devemos perseve-
rar até o fim. Quantos que não pararam
no meio do caminho pensando que vão
chegar a algum lugar e no final não che-
garão à parte alguma. Faça como a viú-
va, que não ficou sentada esperando a
ajuda de ninguém, simplesmente ela usou
a persistência e foi para a luta e não
voltou enquanto não venceu. Precisa-
mos parar de ficar esperando alguma
coisa acontecer e começar a orar todos
os dias, para que o Senhor abra as por-
tas, que não podemos abrir e fechar as
portas que não podemos fechar.  Seja
qual for o seu problema, Deus tem a
solução, basta somente confiar Nele.
Assim como Ele mudou o coração do
Juiz, Ele pode mudar qualquer coisa na
sua vida. Lembre-se que você é um es-
colhido de Deus. Será que Ele não fará
justiça para você que tem clamado a Ele
de dia e de noite, ainda que demore um
pouquinho de tempo, tenho certeza que

Ele fará justiça e você vai se alegrar
muito no Senhor todos os dias da sua
vida. Porque necessiteis de paciência,
para que, depois de haverdes feito a
vontade de Deus, possais alcançar a pro-
messa. Porque ainda um pouco de tem-
po, e o que há de vir virá e não tardará.
(Hebreus 10. 36 e 37). Porque ter pres-
sa? Se Deus está no controle e sabe todas
as coisas, tenha muita paciência porque
no tempo de Deus tudo vai acontecer. Se
você ainda não conseguiu aquilo que que-
ria, continue no caminho, acreditando
que vai conseguir, porque Deus trabalha
para aquele em que Nele espera e confia.
Espera no Senhor e você vai receber
grandes coisas Dele, não duvide porque a
sua bênção está mais perto do que você
imagina. Somente fique em oração, por-
que esta é a sua obrigação como disse
Jesus: vocês têm o dever de orar sempre
e nunca desfalecer. Que Deus possa no
seu infinito amor derramar bênçãos sem
medidas sobre a sua vida todos os dias,
em Nome de Jesus, o seu filho amado.
Que a paz do Todo Poderoso esteja em
seu coração. Esta é 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

P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

A falta de conhecimentos e de es-
tudos, atrasa a evolução. Precisamos
dispor de atributos morais para ven-
cermos  nossas provas, onde, como
encarnados, precisamos sobreviver e
vencermos a ignorância. O espírito é
força, é inteligência e poder. Precisa-
mos viver para resgatar dívidas con-
traídas em vidas anteriores, num pas-
sado que deixou marcas gravadas no
seio das vidas sucessivas. Se nos re-
tardarmos o progresso para chegarmos
à evolução, deixamos para traz inú-
meras oportunidades que nos é ofere-
cida, para caminharmos pelos mun-
dos da redenção espiritual. Os  deve-
res do homem nascem na proporção
dos direitos. Temos que ser  trabalha-
dores e cumpridores de nossas obri-
gações, dentro da reforma intima e co-
nhecermos a nós mesmos. O  amor
constrói a certeza de que DEUS exis-
te, nascendo a fé como recurso, para
nascer o perdão com humildade, nós
temos que lutar e vencer.

Quanto mais preparado for o espí-
rito, maior é o desejo de ajudar o seu

TEMOS QUE CONHECER A RAZÃO  DA VIDA

semelhante a crescer. Tempo perdido
não se recupera. A moral de um povo
se apresenta  na sua constituição es-
piritualista, nos bons costumes e na
disciplina  de meios que são saudá-
veis. Cada um tem uma evolução. O
livre arbítrio na escolha do bem ou do
mal, traz profundas modificações no
modo de pensar e agir diante das situ-
ações que se apresentam, para ven-
cermos a ignorância.

Para resolvermos nossos proble-

P/ Maria Cappatto

Talvez, em  nenhuma outra  época
da história moderna, as relações amo-
rosas tenham sido tão curtas. Os múlti-
plos estímulos e oportunidades, os mei-
os rápidos e simultâneos de comunica-
ção. A velocidade ávida e a urgência dos
desejos caracterizam um período que
não parece favorecer a permanência
serena dos vínculos. Casais que ficam
juntos por 20 anos ou mais, tornaram-
se tão raros, a ponto de cientistas ame-
ricanos decidirem estudá-los. Eles usa-
ram aparelhos de ressonância magnéti-
ca para avaliar se os parceiros continu-
avam apaixonados por tanto tempo.

Constataram que sim: eram eviden-
tes os sinais de prazer ao se colocar um
diante da imagem do outro. Casais mais
velhos se orgulham dos anos que fica-
ram juntos. Não só pela alegria do pra-
zer recíproco, desfrutado ao longo da
vida, mas porque no passado a duração
do laço era considerada um exemplo de
amor que deu certo, prova de estabilida-
de e determinação, e até de caráter e
seriedade. Assim também eram em rela-
ção ao trabalho, o valor de um profissi-
onal sendo medido pela quantidade de
tempo em que permanecia no emprego.
Mas os valores quase se inverteram: é o
novo espírito do tempo. Hoje, há ten-
dência a se apreciar o dinamismo, a mu-
dança, a rotatividade, o numero de ex-
periências que se tem. Ficar estático é
perder novos desafios de expansão e cres-
cimento. O mesmo vale para o amor: os

Relacionamentos longos tornaram-se tão raros
que já são até objeto de pesquisa científica

que mantém os mesmos parceiros por
toda a vida. Mas isso não quer dizer que,
ao nascer, já sejamos predestinados à
sorte ou ao azar no amor. Hoje, preci-
samos ter cuidado para não sermos re-
duzidos a um mapa genético. O que sem-
pre nos diferenciou como a única espé-
cie capaz de construir uma civilização,
foi nossa subjetividade, nossa capacida-
de de pensar e de ter uma linguagem.
Por isso, fazemos tecnologia, arte, cul-
tura e AMOR. Pois entre a terra de nos-
sa genética e o céu de nossa ALMA, há
muito mais coisas do que sonha nosso
vão reducionismo. E assim somente com
sentimentos recíprocos, seremos capa-
zes de manter relacionamentos duradou-
ros. Então, se você faz parte dos casais
que vivem uma história de amor há mais
de 20 anos com muito amor e  verda-
deiro.... BOA  SORTE  prá  vocês.

Por  Monsenhor Jonas Abib

"Assim fala o Senhor, o Santo de
Israel: 'Povo de Sião, que habitas em
Jerusalém, não terás motivo algum para
chorar: ele se comoverá à voz do teu
clamor; logo que te ouvir, ele atende-
rá”.

Espere no Senhor, confie n’Ele
Digo a você que confiei nas palavras

dessa leitura, e o Senhor quer que você
confie nelas também. Espere no Senhor,
confie n’Ele.

A palavra-mestra é confiar. Diga
com fé: “Senhor, eu confio em Vós,
por isso eu vou em frente por acreditar
que vou ser atendido”.

Não é o Senhor quem nos dá o pão
da angústia, isso vem dos próprios acon-
tecimentos e da fragilidade do nosso
corpo; mas quando a angústia vem ao
nosso coração, o Senhor não se aparta
de nós, mas está ao nosso lado, como
Mestre, para nos conduzir em nossa tri-
bulação.

Deus é um maravilhoso pedagogo.
Quando estamos na angústia e na afli-
ção, Ele está como um Mestre que nos
pega pela mão.

Hoje, o Senhor está de braços aber-
tos para nos receber. Deixe que Ele faça
parte da sua vida, do seu coração, do seu
dia a dia. Você foi comprado por um
alto preço: o Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Acolha o chamado de Jesus, aceite o
abraço d'Ele.

parceiros já não tem paciência com im-
passes inevitáveis em todo vínculo está-
vel. Afinal, vivemos uma época de res-
postas prontas, não de superação de  obs-
táculos ou de indagações. Esta época apa-
rentemente libertária, porem, é a que
submete a vida pessoal a mais pressões
externas: sobre como devemos comer,
nos vestir e nos comportar. Precisamos
ter forte personalidade para não sermos
“tatuados” por esta época e podermos
discernir, em meio a tanta influencia, o
que desejamos de fato.

A verdade, é que precisamos encarar o
que é bom para um,
pode não ser o  melhor para todos. O
tempo, por  exemplo, não pode ser crité-
rio isolado que influa no destino de uma
relação. Não pode haver coerção para
alongá-la ou encurtá-la por quaisquer ou-
tras razões que não sejam os  motivos
interiores ao próprio casal. Se não  há
Felicidade, prazer, desejo de ficar junto,
criatividade no vínculo, o melhor é cada
um procurar  seu próprio caminho. Claro
que um mínimo de tempo se requer para
apurar a sintonia; mas às vezes, atual-
mente nem isso é concedido.

Vínculos estáveis dependem de sor-
te e talento na escolha do ser amoroso,
da presença de certos ingredientes men-
tais e emocionais e até das disposições
genéticas de cada um. Não é à toa que os
pesquisadores notaram que os casais jun-
tos há 20 anos têm “mapa amoroso
cerebral” semelhante ao de animais

mas, temos que raciocinar, tendo um
poder de investigação, devemos dis-
tinguir o racional do absurdo, o lógico
do ilógico, o certo do duvidoso. A sua
função é a de  esclarecer e explicar. O
livre  arbítrio é uma faculdade que foi
dada a todos nós, para conduzirmos
por si, com liberdade e independên-
cia, para que todos pensem e saibam
julgar e tomar iniciativas diante dos
problemas.

VONTADE MAL EDUCADA

Provém da preguiça, pouco caso
para com as coisas sérias da vida. O
universo  inteiro é uma oficina de tra-
balho permanente e duradouro. A so-
brevivência requer de todos, muito tra-
balho, renúncias e disciplina. Nós nun-
ca devemos nos abater.

AS FORÇAS DO MAL NUNCA
PREVALECERÃO ÀS DO BEM.

Assim devemos raciocinar, para vi-
vermos. Vamos orar e vigiar. O valor e a
coragem, a decisão e o caráter, são atri-
butos de um aperfeiçoamento em maior
escala na hierarquia de valores. SOMOS
ETERNOS TRABALHADORES
PARA UM MUNDO MAIOR.

CASA  JARDIM  SANTA  ROSA
2 DORMS E DEMAIS DEP.
ENTRADA DE R$ 5.600,00
PARCELAS DE R$ 586,00

FONE (16) 991959250 - Vagner Momo

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292
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Chelsea anuncia prejuízo financeiro de R$ 186 mi
O balanço divulgado pelo clube de Londres quase atinge o limite

exigido pela nova regra de Fair Play financeiro da Fifa

A desclassificação na primeira fase
da Liga dos Campeões na temporada
2012/2013, somada as compras de Os-
car, Hazard e o pagamento de multas
para técnicos demitidos, fez o Chelsea
apresentar um ‘rombo’ em suas contas:
R$ 186 milhões. O balanço divulgado
pelo clube de Londres quase atinge o
limite exigido pela nova regra de Fair
Play financeiro da Fifa.

A entidade estabeleceu que durante
os dois primeiros anos de implantação
da regra, um clube poderia apresentar
um déficit de R$ 142 milhões. O Chel-
sea não será penalizado pela entidade
que comanda o futebol por alegar que

Cristiano Ronaldo apontou os dois
golos da vitória do Real Madrid frente
ao rival Atlético Madrid, em jogo da 2.ª
mão das meias-finais da Taça do Rei,
colocando o Real na final da prova.

Com estes dois golos, o internacio-
nal português superou a marca do re-
cém-falecido Luiz Aragonés como má-
ximo goleador da história do dérbi ma-
drileno em jogos da Taça do Rei. Luíz
Aragonés tinha apontado quatro gols
na segunda maior competição futebo-
lística espanhola, CR7 já leva cinco.

Além de ter ultrapassado Aragonés,
Ronaldo voltou a mostrar a sua veia
goleadora em jogos frente ao rival de
Madrid. o capitão da seleção portugue-
sa já marcou 11 golos em 12 jogos fren-
te ao Atlético, o que dá uma média de
quase um gol em cada dérbi: seis na Liga
e cinco na Taça do Rei.

Cristiano Ronaldo já marcou 34 gols
esta temporada, sendo que 22 foram na
Liga, nove na Liga dos Campeões e três
na Taça do Rei. Na última época mar-
cou 69 gols.

Cristiano Ronaldo dos Santos Avei-
ro OIH (Santo António, Funchal, 5 de
fevereiro de 1985),4 é um futebolista
português que joga como médio ala e
extremo no Real Madrid e na Seleção
Portuguesa, na qual é capitão.

Ronaldo tornou-se no jogador mais
caro da história do futebol após a sua
transferência em 2009 do Manchester
United para o Real Madrid, num acordo
no valor de 80 milhões de libras esterli-
nas (94 milhões de euros). Este contra-
to estabeleceu a sua cláusula de rescisão
em 1.000 milhões de euros e estipulou
uma quantia anual de 12 milhões de eu-
ros, o que faz dele um dos jogadores de
futebol mais bem pagos do mundo. Em
Abril de 2012 foi considerado o jogador
de futebol mais valioso do mundo, após
um estudo que atribuiu ganhos de 40
milhões de euros anuais ao jogador por-
tuguês.

Ronaldo começou a sua carreira nas
categorias de base do Clube de Futebol
Andorinha de Santo António. Em 1995,
foi para o Clube Desportivo Nacional e
o seu sucesso com a equipe levou-o a
assinar com o Sporting Clube de Portu-
gal por duas temporadas. O talento pre-
coce de Ronaldo chamou a atenção de
Sir Alex Ferguson, treinador do Man-
chester United. Em 2003, quando tinha

Timão é o 16º colocado e único bra-
sileiro na lista divulgada pela revista
Forbes. Liderança do ranking é do Real
Madrid, que possui patrimônio de R$
7,7 bilhões

O Corinthians foi apontado como
16º clube mais rico do mundo, segun-

Corinthians: Alessandro, Willian, Guerreiro, Ralf, Chicão e Cássio. Agachados: Jorge Henrique,
Emeson, Paulinho, Fábio Santos  e Danilo.

Cassilas, Helguera, Ronaldo, Figo, Zidanni e Samuel. Agachados: Soldado, Roberto Carlos, Raul,
David Beckham e Owen.

1990: Bele, Nilton, Cabrão, Manelão, Zeola e Jobi. Agachados: Hélio, Eduardinho, Lanzza, Canho-
teiro e  Roberto Miami

Cristiano Ronaldo o melhor do mundo
Cristiano Ronaldo já marcou 34 golos esta temporada, sendo que 22 foram na Liga,
nove na Liga dos Campeões e três na Taça do Rei. Na última época marcou 69 golos

apenas dezoito anos de idade, Ronaldo
assinou um contrato com o clube in-
glês, que pagou cerca de 12,24 milhões
de libras esterlinas (15 milhões de eu-
ros) ao Sporting Clube de Portugal. Já
na temporada seguinte, Ronaldo ganhou
o seu primeiro título com o Manches-
ter United, a Taça de Inglaterra, e che-
gou à final do Campeonato Europeu de
Futebol de 2004 com Portugal, na qual
marcou o seu primeiro gol internacio-
nal, mas não evitou a surpreendente
derrota frente à Grécia. Ronaldo foi in-
cluído na equipa ideal desta competi-
ção.

Ronaldo foi o primeiro futebolista a
vencer todos os quatro prémios princi-
pais PFA e FWA, em 2007. Ronaldo
ficou em terceiro lugar na votação de
melhor jogador do mundo pela FIFA de
2007 e em segundo lugar na votação da
Bola de Ouro de 2007. Em 2008, Ro-
naldo conquistou a sua primeira, e única
até à data, Liga dos Campeões com o
Manchester United, foi considerado o
melhor avançado e o melhor jogador da
competição e foi o maior marcador da
mesma, assim como ganhou a Bota de
Ouro, tornando-se no primeiro médio
ala a consegui-lo, e ainda ganhou a Bota
de Ouro da Premier League. Ronaldo
ganhou três dos quatro principais prê-
mios PFA e FWA, não ganhando ape-
nas o prémio PFA Young Player of the
Year e foi nomeado pela FIFPro, World
Soccer, Onze d’Or e pela FIFA (melhor
jogador do mundo pela FIFA em 2008),
tornando-se no primeiro jogador do
Manchester United a ganhar a Bola de
Ouro10 em quarenta anos, após George
Best. Foi o primeiro jogador a ganhar o
Prémio FIFA Ferenc Puskás, em 2009,
atribuído ao melhor golo do ano. Ro-
naldo marcou esse gol a 40 metros da
baliza do F.C. Posto num jogo dos quar-
tos-de-final da Liga dos Campeões, en-
quanto jogava pelo Manchester United.
Johan Cruyff, três vezes vencedor da
Bola de Ouro, disse numa entrevista a 2
de Abril de 2008, “Ronaldo é melhor do
que George Best e Denis Law, que foram
dois grandes e brilhantes jogadores na
história do Manchester United”. Ronal-
do ficou em segundo lugar na votação
de melhor jogador do mundo pela FIFA
de 2009 e segundo lugar na votação da
Bola de Ouro de 2009.

Ronaldo tornou-se no maior marca-

dor numa temporada na história do Real
Madrid, com 53 gols, superando o re-
corde anterior do clube de 49 gols por
Ferenc Puskás. Seis dias depois, Ronal-
do quebrou o recorde de mais gols mar-
cados numa temporada no campeonato
espanhol, com 40, superando a marca
de Telmo Zarra estabelecida em 1951
(38 gols) e a marca de Hugo Sánchez
estabelecida em 1990 (38 gols). Ronal-
do também quebrou o recorde de Tel-
mo Zarra de mais gols por minuto,
com um gol marcado a cada 70,7 mi-
nutos. O jornal Marca, o outorgador
oficial do Troféu Pichichi (o premio
de melhor marcador da Liga), afirmou
que Ronaldo marcou 41 gols (o jornal
Marca atribuiu mais um gol a Ronaldo
que a Liga, que o atribuiu a Pepe). Ao
marcar 40 gols, ganhou de novo a Bota
de Ouro, tornando-se no primeiro jo-
gador a vencer o troféu em dois cam-
peonatos diferentes. Ronaldo ficou em
terceiro na votação de melhor jogador
a jogar na Europa na temporada de
2010–2011, atrás de Lionel Messi e de
Xavi Hernández, e em segundo lugar
na eleição da Bola de Ouro da FIFA de
2011, atrás de Lionel Messi e à frente
de Xavi. Em 2013 foi premiado com a
FIFA Bola de Ouro, pela segunda vez
na sua carreira.

Grandes feitos: Campeão do Mundi-
al de Clubes da FIFA (2005), Campeão
da Copa Libertadores da América
(2005), Campeão Brasileiro (2006) e

Corinthians entra na lista dos 20 clubes mais ricos do mundo
do lista divulgada pela revista Forbes.
Real Madrid, Manchester United e
Barcelona ocupam as três primeiras
posições.

De acordo com a Forbes, o Co-
r i n t h i a n s  p o s s u i  p a t r i m ô n i o  d e
358 mi lhões  de  dólares  (R$ 839

mi lhões ) .  O  Rea l  Madr id ,  c lube
mais rico do mundo, está com 3,3
b i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  ( R $  7 , 7  b i -
lhões ) .

O Timão é o único clube brasileiro
presente entre os 20 clubes mais ricos
do mundo.

no balanço constam R$ 57 milhões em
investimentos em seu centro de treina-
mento, em Cobham. Este valor não se-
ria considerado nas regras da Fifa.

“Desde o início da posse atual do
Chelsea, um objetivo ao longo prazo é
a sustentabilidade financeira e subse-
quente aplicação do Fair Play Financei-
ro da UEFA. Estamos satisfeitos, pois
vamos cumprir as ordens estabelecidas
pela UEFA no seu primeiro período de
avaliação, e por nossa própria análise,
estamos progredindo a partir de um
ponto de vista comercial, assim como
continuar conquistando troféus para a
nossa coleção, que é o nosso objetivo

mais importante”, disse o presidente do
clube, Bruce Buck.

Curiosamente, o resultado nega-
tivo nas finanças da equipe aparece
depois de um lucro de R$ 1,4 milhão
de reais, em 2012. O valor foi muito
comemorado por ter sido a primeira
vez que o clube fechou “no azul”
desde que o bilionário Roman Abra-
movich comprou a equipe, em 2003.
Em todas as nove temporadas ante-
riores, o russo teve que injetar di-
nheiro do próprio bolso para equili-
brar as contas dos “Azuis reais de
Londres”.

Da Agência Estado

Campeão Paulista (2005).
Time base: Rogério Ceni; Fabão,

Lugano (Miranda) e Edcarlos; Cicinho
(Ilsinho / Souza), Mineiro, Josué, Dani-

lo e Júnior; Luizão (Aloísio / Diego Tar-
delli) e Amoroso (Grafite / Leandro).
Técnicos: Emerson Leão e Paulo Autu-
ori (2005) e Muricy Ramalho (2006).

MEMÓRIAS DO ESPORTE
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DE ONDE SURGEM AS DORES
E SOFRIMENTOS?

CAEM DO CÉU OU SÃO PRO-
VOCADAS POR NÓS MESMOS?

Por mais que a ciência trabalhe e
gaste milhões de dólares jamais sinteti-
zará uma vacina que imunize as doenças
do ser humano que  são provocadas por
ele mesmo na incúria da vida!

SÓ A PAZ SUBLIME SERENA
HARMONIA, SAUDÁVEL SAÚDE
MENTAL  É CAPAZ DE ELIMINAR
DORES E SOFRIMENTOS!

Enquanto os cientistas vivem pes-
quisando e gastando milhões de dólares,
conseguindo realmente feitos notáveis
pela fabricação de antídotos e vacinas
contra vários tipos de doenças com os
mais variados designativos e cataloga-
dos nas enciclopédias médicas (como
varíola, febre amarela, tuberculose,
paralisia infantil etc.), não se dão conta,
ou NÃO QUEREM QUE ISSO ACON-
TEÇA PARA AUMENTAR OS LUCROS
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, de
que as doenças são originárias de morbos
psíquicos (conglomerado de essências
deletérias, formas de pensamentos ne-
gativos e miasmas), acumulados no cam-
po duplo-etérico do organismo humano,
originados pelos atos e atitudes incorre-
tos praticados no exercício da vida, tais
como: ódio, inveja, maledicências, ciú-
mes, raiva, cólera, corrupção, prepotên-
cia, ambição etc, somando-se a isso o
lamentável costume dos vícios do carni-
vorismo, alcoolismo, tabagismo e entor-
pecentes, embrutecidos pelo medo que
entorpece os sentidos.

Assim, quando esses morbos psíqui-
cos, ou seja, esses elementais destruido-
res da vida, começam a sair do campo
imponderável (circulam no períspirito)
é que se dá o  fenômeno chamado DO-
ENÇA. Mas também acontece que de-
terminada quantidade deles, quando não
conseguem sair para o campo físico, no
caso em que se vêm impedidos dessa
manifestação, pois a sua caminhada pela
via expressa que dá acesso ao exterior
do organismo está devidamente patru-

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

COMO ELIMINAR DORES E SOFRIMENTOS
lhada e obstruída pelos agentes que in-
gerimos, isto é, os remédios e vaci-
nas, acabam contornando o problema
e mais cedo ou mais tarde, saem de ou-
tra maneira, não importa em que parte
do corpo do individuo e com qual desig-
nativo que a medicina possa catalogar.

É como o curso de um rio. Quando
se obstrui um ponto de sua passagem a
água encontra outro ponto para esco-
ar-se em sua caminhada... se não hou-
ver uma saída de imediato para contor-
nar o obstáculo, ela vai se represando, e
a qualquer momento, de um modo ou de
outro, ela vai encontrar uma saída... essa
quantidade de água acumulando-se inin-
terruptamente, vai estourar o recipien-
te no qual ela está sendo contida.

Aqui abrimos um parêntese para in-
formar que podemos neutralizar paula-
tinamente os morbos psíquicos que se
encontram instalados em nossa organi-
zação orgânica, através de orações,
mantras e meditações transcendentais,
tendo por administração principal a
HOMEOPATIA, o mais sensato méto-
do medicinal que o Ser humano tem à
sua disposição, inclusive coadjuvado
pelos fitoterápicos.

Isto significa que quando a Ciência
encontrar um remédio ou vacina para
imunizar a pessoa de doenças tidas como
incuráveis, como por exemplo, o cân-
cer ou a AIDS, embora isso invariavel-
mente vá acontecer pelo avanço tec-
nológico insofismável, convém, porém,
prestar atenção para o seguinte fato
também insofismável: nova doença ine-
vitavelmente aparecerá, e será catalo-
gada com um novo nome, e assim su-
cessivamente, enquanto, obviamente,
não houver uma MUDANÇA RADI-
CAL NA MENTALIDADE NO CAM-
PO MENTAL DE CADA SER coeren-
temente ao SISTEMA DE VIDA HU-
MANITÁRIA TENDO POR ÉGIDE O
SENTIDO DO AMOR AO PRÓXIMO
e da COOPERAÇÃO E DOAÇÃO.

Sem duvida alguma, as pesquisas são
necessárias para melhorar a qualidade
de vida e também para aliviar o sofri-
mento das dores causadas pelas doenças
dos seres que se encontram em fase da
lapidação do espírito, assim como sem-
pre será, nos casos em que os indivíduos
sofrem acidentes ou são acometidos por
agentes externos, que também podem
ser atenuados na proporção em que o
individuo e a sociedade caminharem
pelo equilíbrio racional (enquanto não
se instalar definitivamente a Nova Onda
de Vida Regida pelo Sistema do Amor ao
Próximo).

Entretanto, o primordial, o essenci-
al de tudo, está em acelerar o conheci-
mento da Realidade Cósmica à qual to-
dos os seres estão atrelados, cujo ponto

maior está na lapidação do espírito, sen-
do, pois, neste aspecto, que a CIÊNCIA
terrícola precisa envidar esforços para
esclarecer a humanidade quanto a prati-
carem seus atos e atitudes conforme os
parâmetros Crísticos, quando então, e
só a partir disso, é que realmente as do-
enças cessarão de ocorrer em nosso or-
ganismo, que possui inclusive, a capaci-
dade de AUTO-REGENERAÇÃO.

Mas você, não precisa esperar até
que um dia isso aconteça, mude hoje
mesmo sua maneira de ver e sentir a
realidade cósmica, a partir de agora, que
é começar a vibrar na 5ª Dimensão.

Esta explanação é muito importan-
te para que todos saibam que a Ciência
tem suas qualidades, pois o objetivo é
minorar a dor e o sofrimento das pesso-
as... Assim, com o aperfeiçoamento e
avanço nas pesquisas, ela consegue re-
almente elaborar remédios ou vacinas
que acabam combatendo esta ou aquela
doença específica, porém, cumpre-nos
observar que os remédios ou vacinas ela-
borados, não eliminam os morbos psí-
quicos do campo etérico astral do indi-
viduo, enquanto ele permanecer na in-
cúria da vida. O que ocorre é um adia-
mento da eclosão fatal.

Portanto, devemos empreender o
esclarecimento aos seres humanos do
que devem fazer para não acumularem
morbos psíquicos em seu organismo,
que são oriundos dos atos e atitudes im-
próprios praticados no exercício da vida,
sendo errôneo, portanto, a busca de-
senfreada e tresloucada de antídotos
para as doenças que surgem no organis-
mo humano, como se ao elaborarem
todos os remédios ALOPÁTICOS e va-
cinas para todos os tipos de doenças a
humanidade estará imune desses males,
pois essa pretensão somente existe na
obscuridade da ignorância.

A REALIDADE É UMA SÓ: NÓS
SOMOS RESPONSÁVEIS PELA ECLO-
SÃO DE DOENÇAS E SOFRIMENTOS
EM NOSSO CORPO!

Não é o mal que atinge o ser huma-
no...  não existem doenças pairando no
ar, ou por sobre nossas cabeças... muito
menos que esta ou aquela doença foi
por castigo de Deus.

Eliminem essa ideia absurda.
O que se deve observar é o que men-

cionamos acima, acrescentando-se ain-
da que existem, também,  incontáveis
colônias de micro-organismos (ex. os
vírus e bactérias) que no exercício da
vida, necessitam de um local propício
para sobreviver. Quando o individuo
oferece o caudal energético cósmico
formado pelas substancias dos morbos
psíquicos advindos do desequilíbrio men-
tal, esses micro-organismos são atraí-
dos para o corpo no qual, aliás, se insta-

lam. Isso agrava o problema, pois, os
morbos psíquicos em sua faina de pro-
criação destroem as estruturas celulares
do nosso corpo, e com isso, nas suas
atividades de vida, também destroem
nossos órgãos e sistemas.

Entre uma coisa e outra, enfim: NÓS
É QUE SOMOS OS PRÓPRIOS AGEN-
TES CAUSADORES DAS DOENÇAS
E SOFRIMENTOS QUE NOS AFLI-
GEM!

E bom lembrar que DEUS não casti-
ga ninguém. Nós é que somos responsá-
veis pelos nossos atos, uma vez que sem-
pre colhemos aquilo que plantamos.

Portanto, por mais que a medicina
avance em seus conhecimentos, jamais
obterá uma vacina geral, para imunizar
os seres humanos de todas as doenças
que apareçam, enquanto cada qual per-
durar praticando atos e atitudes anti-
Crísticos, ou seja, fomentar a raiva, o
ciúme, inveja, prepotência, ódio, male-
dicências, ambição etc.

A Verdadeira e Única Vacina já
existe e chama-se EVANGELIZAÇÃO,
cujo extrato encontra-se na “Pharmá-
cia Cósmica” disponível a todos os se-
res humanos que queiram lapidar seu
espírito para obter PAZ SUBLIME
SERENA HARMONIA, SAUDÁVEL
SAÚDE MENTAL. Pratiquemos, pois,
os atos e atitudes no exercício da vida
conforme os Preceitos da Ordem Crís-
tica, exemplificados pelo Maior dos
Mestres, Filósofos, Psicólogos e Médi-
cos do Planeta Terra: JESUS!

As religiões encerraram esses conhe-
cimentos sejam pela Bíblia Cristã ou nas
Escrituras Sagradas ditadas por Buda,
Krishna ou Maomé, dentre outros Men-
tores Ascensos.

Como nosso objetivo não é somen-
te levantar opiniões, mas sim, dar ins-
trumentos e subsídios para tal, oferta-
mos para as pessoas que realmente que-
rem ascender aos mundos das dimen-
sões do Alto Astral, cujo desejo neste
caso, é livrarem-se das DOENÇAS e
SOFRIMENTOS, aquele que é o  ex-
trato concentrado da Bíblia cujo for-
mato idealizado pelo  Conselho da Su-
blime Trindade, foi por nós mentali-
zado e condensado nesta vida física,
que é o “ORÁCULO MANTRÂNI-
CO MEDITATÓRIO “NÉCTAR DI-
VINO”, no qual estão todos os Pre-
ceitos da Ordem Crística, acrescido de
orações e mantras, ao alcance de todas
as pessoas no site:
www.aterceiravisao.com.br, absolu-
tamente grátis, que você pode baixar e
começar a praticar imediatamente.

O “NÉCTAR DIVINO” É A ES-
TRELA GUIA DOS NOSSOS ATOS E
ATITUDES E A BASE PRINCIPAL DE
COMO DEVEMOS NOS COMPORTAR
PARA A CANALIZAÇÃO DE ENER-
GIAS EM NOSSO BENEFÍCIO E EM
BENEFÍCIO DO PRÓXIMO.

O ÚNICO REMÉDIO PARA LAPI-
DAÇÃO DO NOSSO SER É A VACINA
PARA ELIMINAÇÃO DE DOENÇAS
E SOFRIMENTOS.

Por: Sérgio Ramos

O TRABALHO DIGNIFICA O  SER HUMANO profissão, mas faz-se necessário apro-
ximarmos ao máximo daquilo que se
deseja, para que, uma vez alcançado o
objetivo, o nosso trabalho torne-se uma
atividade abençoada, gratificante.

O sentido verdadeiro do trabalho que
deixa de ser sonho encantado quando a
necessidade ou a miserabilidade social
bate à nossa porta, acaba se traduzindo
num grito de dor e desespero pela busca
ou garantia do pão de cada dia, perden-
do assim o direito de escolha, vai o que
tem, façamos o que nos apresenta.

Enfim, a verdadeira realização pro-
fissional não caminha somente pelo
sonho, mas pela realidade de uma con-
dição social, por seleção de poder aqui-
sitivo que muitas vezes é imposto, só-
cio, econômico e culturalmente.

Realizar-se, esta é a missão de cada
um e consequentemente, realizaremos
também o bem comum na vida de ou-
tras pessoas, por fazer bem àquilo que
nos foi confiado, ou pela sobrevivência
ou juramento de formatura.

A humanidade tem no trabalho o
reflexo da sobrevivência, mas amplian-
do o entendimento, o trabalho deve ser
a maneira de ser útil, de construir.

Precisamos produzir a cada dia para

que tenha sentido a nossa existência,
pois através do trabalho também reali-
zamos sonhos, tornamos a vida de ou-
tros mais feliz, concretizamos aquilo que
o nosso coração deseja.

Infeliz aquele que não consegue fa-
zer do trabalho uma missão, uma causa
nobre em busca da própria realização,
considerando que, há muitas pessoas
infelizes por não fazer o que gosta e
fazer o que não gosta.

Aquele que trabalha tem um brilho
de esperança, renova a cada dia o entu-
siasmo, a coragem, auto-estima.

Sobretudo, o trabalho deve ser pra-
zeroso, deve conter uma forte dosagem
de gosto,  bom sabor, pois dessa forma
atuaremos num cenário com mais cor e
vida.

O trabalho penoso destrói, deforma
todo encantamento do ser em tornar-
se útil, nunca poderemos alcançar uma
realização, não satisfazendo o nosso eu,

muito menos servir bem a quem nos
procura.

Quando buscamos o significado da
palavra TRABALHO podemos encon-
trar como significados labor, esforço,
empenho o qual é sempre determinado
por um cunho de envolvimento, deter-
minação, esforço físico ou intelectual.

A medida para cada um é diferencia-
da, não se pode medir no mesmo tanto,
cada um tem o seu próprio desempe-
nho, não restando dúvida que o grau de
satisfação também assim acompanha.

Segundo as pesquisas realizadas por
institutos econômicos, cresce o núme-
ro de contratados no mercado de traba-
lho acima de 60 anos de idade, cuja ex-
periência acumulada com a responsabi-
lidade, permite uma produção mais in-
tensa e responsável, vestindo a camisa
da empresa, com gosto pelo que faz.

Não digamos que seja fácil em plena
adolescência ou juventude escolher uma

Eu, Giovan Batista Bianco, declaro que foi extraviado meu
RG Nº 11520316-03.
Por ser expressão da verdade firmo a presente declaração.



Desejamos muita saúde, paz e  felicidades para a aniversariante
da semana: Lucila Goes Koop, que comemorou no último dia 14/02.

Parabéns  à querida Alessandra Penariol pelo NIVER transcorri-
do no último dia 13 de fevereiro. Muito sucesso!

Família BRANDÃO em  festa...
A princesinha está crescendo... Dia 19 de fevereiro, Lorena Vitti

Brandão comemorará seu décimo ano de vida. É dedicada aluna do
Colégio Santo André. Os pais, Roseane e Aparecido P. Brandão, já
estão nos preparativos para a grande comemoração. Parabéns!

Parabéns à querida Brasilina Graça, pelo NIVER trans-
corrido no último dia 12 de fevereiro. Felicidades!

Aniversariante do dia 14. Patrícia Bottino.Um grande bei-
jo dos seus filhos Homero, Raul Neto e Vinícius. Familiares
e amigos, homenageiam-a pelo NIVER.

J h o n e
A r a ú j o
completa-
rá mais um
NIVER  no
p r ó x i m o
dia 20 de
fevereiro,
ao lado dos
familiares
e amigos.

P a r a -
béns!

Família RODRIGUES em pura comemoração!
Os pais Jesus e Ana Paula,   juntamente com a irmã Mariana e a

avó Wanda, parabenizam a jovem MARINA  pelo  NIVER a trans-
correr no dia 20 de fevereiro. MARINA  cursa  DIREITO (Ciências
Jurídicas) . Que esta nova  DATA que se inicia, seja determinante,
cheia de expectativa, crescimento pessoal. Os desafios que virão,
você os tirará de letra, pois tem um alicerce muito forte, que é sua
família. Pais zelosos, que dão muito amor e respeito na educação.
Agora, compartilham com você toda a felicidade deste momento,
que é único. MUITAS FELICIDADES NESTE NIVER!

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Não agradeça a mim. Agradeça a
Deus, pois tudo vem dEle e do Seu Divi-
no Amor.” (Santo Padre Pio de Pietrel-
cina)

...................................................................................
O homem não está percebendo que

sua conduta só vai piorar ainda mais
nosso planeta.

.....................................................................
Nossa cidade tem que preservar mais

as áreas verdes e replantar as árvores
que foram retiradas dos locais que, na
minha opinião, não deveriam ser ar-
rancadas sem a devida substituição. Ago-
ra, sofremos com esse calor excessivo!

..........................................................................

Entrega do Residencial Abrolhos.
Proprietários, autoridades, construtores,
funcionários e imprensa prestigiaram o
evento.

.........................................................................................
Vamos descontrair kkkk!
3 amigos aposentados
Conversa entre três amigos com mais

de 50 anos, já aposentados:
- O que você tá fazendo na vida,

Toninho? (ex-executivo da Pirelli)
- Bem... eu montei uma recauchuta-

dora de pneus. Não tem aquela estrutura
e organização que havia quando eu tra-
balhava na Pirelli, mas vai indo muito
bem.

- E você, José? (ex-gerente de ven-
das da Shell)

- Eu abri um posto de gasolina. Evi-
dentemente também não tenho a estru-
tura e a organização do tempo que eu
trabalhava na Shell, mas estou progre-
dindo.

- E você Marcos? (ex-funcionário
do Congresso Nacional)

- Eu montei um puteiro...
- Um puteiro???
- ÉÉÉÉÉÉ!!! Um puteiro!!! É claro

que não é aquela zona toda que é o Con-
gresso Nacional, mas já tá dando lucro!!!

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

O verão nos faz viajar num sonho
marítimo, onde somos passageiros le-
vados para um lugar bem colorido,
cheio de conforto e muita diversão. E
esta viagem é em direção ao mar. O
transporte pode ser um navio, uma lan-
cha, um barco ou até uma jangada.
Precisaremos estar vestidos para as fes-
tas no cruzeiro, passeios pelas ilhas e
estaremos chiques até  pela orla, no
cair da tarde. As cores passam pelos
tons areia, uma imensidão de verde e
azul, que se misturam, refletindo a cor
do oceano, até chegar em cores fortes,
que lembram um céu onde brilha forte-
mente o sol. Estampas resgatam deta-
lhes desta linda paisagem e fica por
conta de coqueiros e palmeiras. O con-
forto é construído em formas que faci-
litam o movimento. Lembrando que o
chapéu será um grande companheiro,
até porque será preciso se proteger das
altas temperaturas. Entre neste sonho
de verão, se realize e desfrute do que há
de mais belo: a natureza. Aproveite para
jogar a rede e pescar seu estilo. Bom
verão!!! Agradecimentos: Gióia - Rua
Barão do Rio Branco, 1233; Via Cor-
pus - Av. 13 de Maio,511/loja 2 Edifício
Athenas/Centro; Antônia Catarina -
Rua São João 653, Aparecida; Perfu-
maria Beraldo - Av. Pintos 645/Cen-
tro; Casa Vasques - Av. Capitão Fortu-
nato, 497 -Aparecida; Rene Color Fo-
tógrafo Guilherme D’aquila - Rua Rui
Barbosa, 1003 - Centro. Modelos: Ana
Asselli, Lucas Trindade e Kevin Rodri-
gues.

ALTO MAR

Gióia

Via Corpus

Antônia Catarina

Gióia
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ATO DA MESA Nº 09/2013

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo
17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  da  Câmara  Municipal  de Jaboticabal,  após   expedição
de   Decreto  do   Executivo, autorizada  a  abertura  de um crédito   adicional   suplementar   no  valor  de  R$
354.500,00  (trezentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais reais), para suprir a  seguinte dotação do orçamento
vigente:

ATO DA MESA Nº 10/2014

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da
Resolução nº 230 de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA por substituição, nos termos do art.41 c/c § 1º do art. 42 da Lei nº 4.229, a servidora ANDRÉIA
CRISTINA MANOEL MACRI, para exercer as funções de Agente Legislativo, de 03 de fevereiro a 04 de março de
2.014, por motivo de férias e licença premio da servidora SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO.

REGISTRA, PUBLICA E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 03 de fevereiro de 2.014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS JAN NICOLAU
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

JOÃO ROBERTO DA SILVA ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

WILSON APARECIDO DOS SANTOS JAN NICOLAU
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

JOÃO ROBERTO DA SILVA ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

WILSON APARECIDO DOS SANTOS JAN NICOLAU
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

JOÃO ROBERTO DA SILVA ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO
1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

ATO DA MESA Nº 08/2013

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17
de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto
do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 366.000,00 (trezentos e
sessenta e seis reais), para suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

Um dia você recebe a notícia do seu
médico: “É maligno, este tumor.” Quan-
do isso é dividido para alguém, diversas
frases de conforto e conformismo bro-
tam: “Esta é a sua cruz.” “Este é o seu
carma.” “Deus está proporcionando isso
para que algo de bom lhe aconteça.”
“Tem males, que vem prá bem.” Em
fim, percebe-se que diferentes mentes,
na maioria das vezes para explicar algo
sem explicação, apelam para aquilo que
não existem, como se procurasse uma
justificativa para determinadas situa-
ções, inexplicáveis, traumáticas e dolo-
ridas. Este evento está relacionado à
forma de que cada um encara o destino.
O destino e a predestinação é crença de
que nosso futuro já está determinado, é
parte do que somos. O problema é que
nosso cérebro tem um diferencial: ele é
programado para encontrar sentido em
qualquer coisa, inclusive para a exis-
tência. Ou seja, nossa mente quer en-
contrar a origem de todas as coisas, por
exemplo: se Deus criou tudo, quem criou
Deus? E ainda bem que somos assim,
por que isso é que leva a humanidade a
progredir. Quer saber como isso funcio-
na, José Augusto? Engraçado, quem se
chama José Augusto já está descobrindo
como funciona o destino. Aposto que
quem se chama José Augusto, já ficou
surpreso pelo seu nome estar escrito
aqui. Por isso mesmo todas as culturas
desenvolveram métodos de prever o
futuro. Ele podia estar desenhado em
tripas de carneiro, nuvens, restos de pla-
centa... Mas nenhuma forma de tentar
ver o futuro chegou com tanta força ao
presente quanto a astrologia. A astrolo-
gia já teve prestígio de ciência - até o
século 17 quase todo astrônomo tam-
bém era astrólogo, incluindo aí gênios
científicos como Johanes Kepler. Isso
acabou. Mas o poder da astrologia não.
Estima-se que 70% das pessoas no Oci-
dente leiam seu horóscopo. Talvez meu
caro leitor, você já leu o seu hoje! O
conceito de destino sofisticou-se com o
tempo. Ele se tornou fundamental para
a filosofia e a religião. E continua até
hoje. Tanto que uma das doutrinas mais
antigas sobre o assunto, ainda está em
voga: a do carma, elaborada há pelo
menos três mil anos na Índia. De acor-

do com ela, nada acontece por acaso:
todos os fatos na vida de um indivíduo
são consequência de suas ações em exis-
tências passadas. “Nosso caráter é re-
sultante total de nosso passado, e o nos-
so futuro será determinado por nosso
presente. Quando dizemos que algo
ocorreu por acaso ou por acidente, isso
se deve ao nosso conhecimento limita-
do dos fatos”, diz Swami Nirmalaiatma-
nanda, líder do movimento religioso
vedanta no Brasil. Alguns pensadores
da Grécia antiga tinham uma visão pa-
recida, mas menos liberal, defendiam que
não dá para escapar do que estiver re-
servado para você. Eram os adeptos do
estoicismo, uma das correntes filosófi-
cas mais influentes da antiguidade. De
acordo com os estoicos, o futuro é tão
inalterável quanto o passado. Zero de
livre-arbítrio. Na história do cristianis-
mo - e das outras religiões monoteístas -
o problema do destino assumiu vestimen-
tas teológicas. A maioria das religiões do
mundo, inclusive o catolicismo, logo após
o protestantismo, e braços religiosos
como o espiritismo, ainda pregam que o
nosso destino está ligado aos astros, a
vidas passadas e ao que Deus deseja. Na
verdade, a bíblia nos diz diferente: ela
nos mostra que Jesus veio para que te-
nhamos vida, e vida com abundância.
João 10.10. Jesus disse de si, que Ele veio
não para esmagar o que está trincado,
mas para reconstruir. Mateus 12.12. Não
veio para condenar, mas para salvar.  Mas
está em nossa cultura e educação, acredi-
tar que o destino rege nossas vidas. Na-
quilo que a Palavra, o que permanece é
que Deus quer nosso bem e muito mais,
além disso, Ele deseja que estejamos per-
to Dele. O desejo de Deus é participar
conosco dos momentos difíceis da nossa
vida, e também nos melhores. E depois
desta vida, Ele quer que estejamos com
Ele também.

Não aceite o mal na sua vida. Não
aceite os acontecimentos como o seu
destino. Creia que o melhor modo de se
viver a vida é pela fé. A fé no único
Deus, que nos mostra o caminho, nos
capacita a andar neste caminho com
liberdade, felicidade e que interfere na
vida daqueles que o permite, assim como
também cobra que andemos com justiça
no seu caminho. Afinal de contas, Ele é
o caminho, a verdade e a vida e nin-
guém se chega a Deus a não ser por Ele.
Os amigos de Jó, o personagem bíblico
que sofreu muito sem motivos e de re-
pente, disseram que Jó era vítima dos
seus pecados, por isso tinha perdido a
família, sua riqueza e sua saúde. Em de-
terminado momento na vida de Jó, os
amigos dele, disseram que Deus o estava
castigando. Ora meu amigo, não é isso
que muitas pessoas pensam de si mes-
mas? Por quê? Por que a religião assim
prega! No final da historia, Jó se encon-
tra com Deus e então pôde ter as suas
repostas. Jó saiu do sofrimento, mas foi
em um momento especial, quando ele
orava pelos amigos que antes o tinha
julgado. Quando Jó orava pelo amigos,
Ele superou a si mesmo, e supreendeu,
Deus é fiel. E é claro que nossas atitudes
interferem em nosso futuro. O homem
que muda seus pensamentos, suas atitu-
des pelos princípios da fé na Palavra de
Deus, não encontra um Deus que fica
policiando nossa vida a fim que aconte-
ça como Ele escreveu, mas encontra um
amigo que está ao nosso lado e quer que
estejamos com Ele, superando as dificul-
dades, progredindo a fim de que no final
possamos ter a eternidade com Ele.

 Palavras como esta, de segunda a
sexta na GAZETA FM 107,9 ao vivo,
das 8 às 9 da manhã e pelo site
www.associacaosemeandovida.com.

a.) - Alessandro Rômbola, presiden-
te da Associação Semeando Vida

O seu destino já foi determinado. Conforme-se!

CIRCUITO SESC DE ARTES 2014

O Sesc SP, junto com o Sindicato do Comércio Varejista de Jabotica-
bal, realizará entre abril e maio deste ano, o Circuito SESC  de Artes,
atividade anual realizada pelo Sesc com uma programação de apresenta-
ções artísticas em suas diversas expressões que acontece em mais de
100 cidades do Estado de São Paulo.

A programação do Circuito SESC de Artes prevê atividades nas
linguagens de teatro, dança, circo, música, literatura, cinema, artemídia e
artes visuais, visando atingir um público diversificado e com acesso
gratuito a todos os interessados. A trupe de artistas se apresenta em
espaço público da cidade (praça ou parque), levando consigo toda infra-
estrutura necessária para as apresentações, que viaja acompanhando-os
em todas as cidades.

Em nossa região, o Circuito será realizado nos dias 25, 26 e 27 de
abril e percorrerá a região de Ribeirão Preto, em seis cidades atendidas
pelo Sesc, sendo realizado simultaneamente em duas por dia. Dentre as
cidades que receberão o evento, Jaboticabal sediará o Circuito, como foi
realizado nos anos anteriores, com uma ótima receptividade de público.
Para isso o evento será realizado num sábado, dia 26 de abril do corrente
ano.
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Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação parcial de dotação da
Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil
reais), assim especificadas:

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, expedido de acordo com
a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 18 de setembro de 2013.

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação  parcial  de  dotação  da
Câmara  Municipal,  constantes   do  orçamento  vigente,  no valor   de   R$ 80.000,00 (oitenta  mil  reais),  assim
especificadas:

 Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, expedido de acordo com
a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2.013.



Na manhã do dia 14,
às 9 horas, os verea-
dores foram ao Paço
Municipal para a en-
trega de um veículo
de oito lugares, que
atenderá pacientes
que fazem tratamento
na AACD em São Pau-
lo e outros locais.

O veículo foi ad-
quirido por meio da
devolução de R$ 64
mil, destinados à área
da saúde. Um repasse
do orçamento da Câ-
mara Municipal para
a Prefeitura, efetuado
pelo Presidente da
Casa de Leis e demais
vereadores, consegui-
do por meio da con-

Vereadores foram ao Paço Municipal
para a entrega de um veículo

tenção de gastos da
atual gestão do Poder
Legislativo.

Estavam presentes:
o Presidente da Câ-
mara Municipal, Wil-
sinho Locutor, o Pre-
feito Raul Girio, a Se-
cretária Interina de
Saúde, Renata Assira-
ti, o Secretário de
Governo José Paulo
Lacativa, Vitória, res-
ponsável pelo trans-
porte na área da saú-
de e demais Vereado-
res: Roberto Raymun-
do, Rubinho Gama,
Prof. João Roberto,
Junior De Vitto, Dra.
Andréa Delegada e
Vitório De Simoni.
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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”.  (L.I.S.)

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 à 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 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

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

Desde 2011, o Senac Jaboticabal já
teve três turmas, somando 57 alunos,
que concluíram o Programa Educação
para o Trabalho – Trampolim. O pro-
grama é voltado para a inclusão de pes-
soas com deficiência intelectual e em
situação de vulnerabilidade social, am-
pliando sua capacidade de gerir a pró-
pria vida e de se relacionar, favorecen-
do sua convivência, geração de renda e
inserção no mundo do trabalho.

Dentro do Programa Educação para
o Trabalho – Trampolim são desenvol-
vidas competências de integração, tec-
nologia, letramento português e de ma-
temática, desenvolvimento humano,
desenvolvimento pessoal, comunicação,
atitude empreendedora, sistemas e pro-
cessos organizacionais, atendimento ao
cliente e visitas técnicas monitoradas.

Pelas características dos alunos e das
disciplinas desenvolvidas, as aulas são
planejadas e ministradas em regime de
dupla docência, onde cada docente de-
senvolve uma competência junto a sala
de aula, durante o processo de aprendi-
zagem. Enquanto uma professora faz a
mediação do tema ou explica uma difi-
culdade, a outra acompanha os partici-
pantes um a um, apoiando-os nas dúvi-
das que possam surgir.

Nova turma
No dia 29 de setembro, o Senac

Jaboticabal iniciará mais uma turma
do Programa Educação para o Traba-
lho – Trampolim. Baseados no Plano
de Aprendizagem do Senac São Paulo,
o curso traz para o contexto educaci-
onal, situações que envolvam o dia a

Senac Jaboticabal oferta nova turma do curso de
educação para o trabalho no segundo semestre

dia de uma empresa, criando situações
onde os alunos tenham que construir
opiniões sobre diferentes assuntos e
tenham que se posicionar de maneira
cidadã, reconhecendo seus direitos e
deveres.

Para participar, é necessário que o
candidato apresente deficiência intelec-
tual e autonomia para lidar com suas

necessidades básicas de higiene e para
frequentar as aulas. Precisa também
possuir vínculo com instituições espe-
cializadas em deficiência intelectual. Há
vagas para bolsistas.

Mais informações podem ser obti-
das no site www.sp.senac.br/jaboticabal,
pessoalmente na unidade, na Rua 24 de
maio, 831 - Centro, ou pelo telefone

(16) 3209-2800.Serviço
Programa Educação para o Traba-

lho – Trampolim
Data: 29 de setembro de 2014
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831 –

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Desde o início de 2014, o
Procon de Jaboticabal passa
por mudanças em seu atendi-
mento. O órgão passa a traba-
lhar com o Sistema de Defesa
do Consumidor, deixando o
atendimento mais eficaz.

O Sistema de Defesa do
Consumidor registra as recla-
mações online, possibilitando
que o consumidor acompanhe
o andamento do processo. Com
a formalização das reclama-
ções, o Procon terá condições
de notificar e multar empresas
que desrespeitem o Código de
Defesa do Consumidor.

“O Sistema de Defesa do
Consumidor é um avanço para
a população. Além de criar um
histórico do atendimento reali-

O Senac tem como compromisso o
desenvolvimento de pessoas por meio
da educação profissional e acredita na
educação para todos. A fim de contri-
buir para a inclusão de pessoas no mer-
cado de trabalho, a instituição oferece
mais de 93 mil novas vagas gratuitas
em suas 57 unidades em todo o Estado
de São Paulo.

As vagas gratuitas estão divididas em
dois programas: Programa Senac de Gra-
tuidade e Pronatec. O Programa Senac
de Gratuidade dispõe de 77 mil novas
vagas gratuitas, sendo que dessas, 26 mil
são para turmas de Aprendizagem. O
objetivo é oferecer oportunidade de ca-
pacitação gratuita para cursos técnicos
e qualificações profissionais com carga
horária superior a 160 horas. No Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), o Se-
nac São Paulo oferece 16 mil novas
vagas gratuitas, apenas no primeiro se-
mestre de 2014.

Em Jaboticabal, a oferta pode che-
gar a 1.566 vagas para cursos gratuitos,
distribuídas cursos técnicos e de capaci-
tação, Pronatec e no programa Apren-
dizagem.

“Desde 2007, mais de 295 mil pes-
soas foram atendidas por meio do Pro-
grama Senac de Gratuidade. A institui-
ção também atua em parceria com o
Governo Federal na oferta do Prona-
tec, que tem o objetivo de oferecer edu-
cação como instrumento de inclusão
social. Ambos os programas reafirmam
o compromisso do Senac em levar qua-
lidade educacional a todos”, declara Gil-
berto Garcia da Costa Junior, gerente de

Senac São Paulo oferece quase 100 mil novas vagas gratuitas para 2014
Em Jaboticabal  são mais de 1.566 oportunidades. Já estão disponíveis informações para os candidatos

que buscam vagas para cursos técnicos e capacitações, Pronatec e programa Aprendizagem

operações do Senac São Paulo.
Além da oferta de vagas totalmen-

te gratuitas, o Senac também oferece
bolsas de estudos, com desconto entre
50% e 100%, para cursos com carga
horária inferior a 160 horas. A previ-
são de oferta dessas bolsas de estudo é
de 11 mil vagas em 2014. As inscri-
ções devem ser realizadas por meio do
portal Senac (www.sp.senac.br/cursos-
gratuitos) e a documentação para ma-
trícula deve ser apresentada no cadas-
tro da inscrição, por e-mail, Correios
ou pessoalmente.

Abaixo os candidatos podem con-
ferir os requisitos e formas de inscri-
ção de cada programa:

Programa Senac de Gratuidade
A missão do Senac São Paulo é pro-

porcionar o desenvolvimento de pes-
soas, por meio de ações educacionais
que estimulem o exercício da cidadania
e a atuação profissional transformado-
ra e empreendedora, de forma a contri-
buir para o bem-estar da sociedade. Dessa
forma, o Programa Senac de Gratuidade
é um dos principais da instituição para
atender à população economicamente
desfavorecida. Desde 2007, mais de 295
mil pessoas foram beneficiadas com
vagas 100% gratuitas.

Para se candidatar a uma vaga gra-
tuita, o interessado deve ter renda fa-
miliar per capita de até dois salários
mínimos federais (R$ 1.448) e não es-
tar matriculado ou participando de ou-
tros processos de bolsas na instituição.
A documentação para matrícula deve
ser apresentada em uma unidade da ins-
tituição, ou pelos Correios (cópias). As

inscrições já podem ser realizadas no
portal do Senac (www.sp.senac.br/bol-
sasdeestudo) e encerram-se cinco dias
úteis antes da data de início dos cursos,
ou quando as turmas atingirem a rela-
ção de três candidatos por vaga; o que
ocorrer primeiro.

Programa Aprendizagem
 Há mais de 10 anos, o Senac São

Paulo promove o programa Aprendiza-
gem, capacitação profissional pela qual
jovens podem ter sua primeira experi-
ência no mercado de trabalho. O curso
é gratuito e a inscrição do aluno é feita
pela empresa em que ele atuará como
aprendiz em paralelo às aulas. Em 2014,
a estimativa é atender aproximadamen-
te 26 mil jovens em todo o Estado.

O programa é uma formação técni-
co-profissional vinculada à Lei da Apren-
dizagem, nº 10.097/2000, ampliada pelo
Decreto Federal nº 5.598/2005, que de-
termina que todas as empresas de médio
e grande porte contratem um número de
jovens de 14 a 24 anos incompletos equi-
valente a um mínimo de 5% e um máxi-
mo de 15% do seu quadro de funcionári-
os, assegurando a eles sua formação, ou
seja, aprendizes. A carga horária total do
programa é de 1.333 horas.

 O papel do Senac é oferecer a parte
teórica, gratuita tanto para o aluno quan-
to para a empresa do segmento de co-
mércio de bens, serviços e turismo, que
matricula seu aprendiz e promove a
parte prática, fiscalizada pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego.

Mais informações: www.sp.senac.br/
programaaprendizagem.

Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec)

O Pronatec é um programa de for-
mação profissional coordenado pelo
Ministério da Educação (MEC), que tem
como um dos principais objetivos am-
pliar as possibilidades de inserção no
mercado de trabalho. Com a iniciativa,
o Governo Federal pretende capacitar
1,1 milhão de pessoas até o final de
2014.

Para se candidatar a uma vaga gra-
tuita do programa o candidato deve aces-
sar o site www.sp.senac.br/pronatec e
buscar o curso e unidade Senac de inte-
resse para que seja informado do local
de inscrições e os pré-requisitos.

Sobre o Senac São Paulo
Para atender à demanda de forma-

ção profissional, o Senac São Paulo ofe-
rece cursos livres, técnicos e de ensino
superior (graduação, extensão universi-
tária e pós-graduação), presenciais ou a
distância, em diferentes áreas do conhe-
cimento. Já empresas públicas e priva-
das têm à disposição o Atendimento
Corporativo, com equipe especializada
em desenvolver cursos sob medida para
as necessidades das organizações.

Com tradição de 67 anos e progra-
mação distribuída em 57 unidades edu-
cacionais em todo o Estado de São Pau-
lo, o Senac conta também com três cam-
pi do Centro Universitário Senac e os
hotéis-escola GRANDE HOTEL SÃO
PEDRO e GRANDE HOTEL CAMPOS
DO JORDÃO, além da Editora Senac
São Paulo, que publica livros didáticos e
de mercado.

Conheça toda a oferta gratuita do
Senac: www.sp.senac.br/cursosgratuitos.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
ALMEIDA MATERIAIS P/ CONST. JABOT. LTDA – EPP, pes-

soa jurídica, inscrita no CNPJ SOB Nº 03.585.199/0001-55, INSCRI-
ÇÃO ESTADUAL Nº 391.048.723.117, com sede nesta cidade, na
Av. Hermínia Castelletti Bellodi, 61-71, bairro Jd. Morumbi, neste
ato representada pelo sócio- administrador Tiago de Almeida, CPF
nº 226.051.788-97, residente e domiciliado nesta cidade, COMUNI-
CA, para os devidos fins e efeitos de direito, que foram extraviados
os formulários contínuos para emissão de notas fiscais – fatura
modelo 1 sob Nºs.: 011800 - 011861 - 012248 – 013190 – 013336 –
013453 –  013533 - 013556 – 013866 – 014808 e 018126, todas em
branco.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente, na forma da Lei.
Tiago de Almeida

VENDE-SE: R$ 280.000,00
Prédio Residencial sito à Avenida Líbero Badaró nº 322, em

ótimo estado de conservação, contendo 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros, edícula, garagem para vários veículos. Área cons-
truída de 156,57 metros quadrados. Área do terreno 280 metros
quadrados. Próximo ao Jaboticabal Shopping. Tratar no próprio
local com o proprietário

Atendimento do PROCON
passa por mudanças

Órgão passa a utlizar o  Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça

zado, todos os passos são re-
gistrados em uma espécie de
boletim virtual. Com esses da-
dos, temos condições de conhe-
cer as empresas que mais des-
respeitam o Código de Defesa
do Consumidor, e garantir um
trabalho mais eficiente”, afir-
ma o Diretor do Procon, Ro-
drigo Manolo.

Com as mudanças, o Procon
orienta a população a realizar os
atendimentos pessoalmente.
“Como precisamos registrar to-
dos os dados do consumidor e
também detalhes do problema
enfrentado, é importante que o
consumidor procure pessoal-
mente, com seus documentos,
a sede do Procon, na Prefeitura
Municipal”, finaliza Manolo.

A Prefeitura de Jaboticabal infor-
ma que a chefe de gabinete Renata As-
sirati assume, interinamente, o coman-
do da Secretaria Municipal de Saúde. O
médico Dr. Carlos Aberto Navarro deixa
a secretária após 14 meses de traba-
lho, por motivos particulares. O pedi-
do de demissão aconteceu por volta
das 11h30 de segunda-feira (10).

O prefeito Raul Girio afirma que
Renata está preparada e dará continui-
dade ao trabalho desenvolvido na se-
cretaria. “No dia 26 vamos entregar a
reforma de dois novos CIAFs – esta-
mos investindo mais de R$ 1 milhão

Renata Assirati assume
interinamente

Secretaria de Saúde
neste projeto. Agradeço muito o em-
penho do Dr. Navarro à frente dos
desafios da saúde. Renata dará anda-
mento em todos os projetos – como a
reforma de todos os CIAFs, a cons-
trução dos CIAF VIII e IX e as refor-
mas do Centro de Saúde e do Labora-
tório Microrregional. Acredito muito
em seu potencial”, finaliza.

Renata Assirati tem mais de 10 anos
de experiência em saúde, com passa-
gem pelo setores público e privado. É
especialista de Controle em Preven-
ção de Infecção, pela USP - Universi-
dade de São Paulo.
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

CLUBE DE COMPRAS
DALLAS ****

O virus da Aids assombrou a hu-
manidade nos anos 80. Os casos ini-
ciais ocorreram em um grupo de usu-
ários de drogas injetáveis e de ho-
mens homossexuais que estavam
com a imunidade comprometida sem
motivo aparente. Daí a surpresa
quando o eletricista texano e homo-
fóbico Ron Woodroof (intepretação
irrepreensível e impecável de Mat-
thew McConaughey), em um exa-
me de rotina, é comunicado pelo dr.
Sevard (Denis O’Hare) que está com
o HIV, virús transmissor da Aids.
Segundo o médico, ele dispõe de no
máximo, 30 dias de vida. Recusan-
do-se a aceitar o diagnóstico, Wo-
droof resolve procurar meios alter-
nativos de combater a doença, já que
o mais utilizado da época, o AZT,
destruia todas as células, doentes ou
não, da vítima. Nesse panorama, nas-
ce o ‘’Clube de Compras Dallas’’ do
título, criado por Woodroof, local
onde doentes desamparados pelo
governo dos EUA podiam tentar
controlar seus destinos, comprando
remédios ilegais no seu país. No
meio do caminho ele conhece o tra-
vesti Rayon (Jared Leto igualmente
brilhante), que o ajuda na empreita-
da, tornando-se seu sócio. E a ami-
zade que acaba por nascer entre os
dois é um dos pontos altos da pro-
dução e chega ao seu ápice em uma
cena que se passa em um supermer-
cado. A senhora Ben Aflleck Jenni-

MUITA CALMA
NESSA HORA 2
Sessão: Sex. a Dom. - 19:30 e

21:30 // Seg. a Quinta - 20:30
Censura: 12 ANOS
Sinopse: Três anos após a vi-

agem de Búzios, as quatro amigas
se encontram no Rio de Janeiro.
Estrella (Débora Lamm) acaba de
voltar da Argentina, Aninha (Fer-
nanda Souza) está indecisa após
a consulta de uma vidente (Helo-
ísa Périssé), Tita (Andréia Hor-
ta) voltou de Londres em busca
de um trabalho como fotógrafa e
Mari (Gianne Albertoni) está tra-
balhando na produção de um fes-
tival de música. Juntas novamen-

te, elas vão embarcar em novas
aventuras.

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

O evento que contará com a presen-
ça de autoridades, empresários e inves-
tidores, acontece no no dia 20 de feve-
reiro, na ETEC José Martimiano da Sil-
va

Alunos da FATEC de Sertãozinho
serão premiados pelo segundo lugar e
os alunos da ETEC de Ribeirão Preto
pelo terceiro lugar, alcançados no De-
safio Inova Paula Souza de Ideias e
Negócios. Com a finalidade de apre-
sentar os melhores projetos a empre-
sários, investidores, incubadoras e par-
ques tecnológicos, a Agência Inova
Paula Souza realizará em todas as regi-
ões do estado de São Paulo o “Demo
Day”, um dia de demonstração dos pro-
jetos vencedores, além de 14 menções
honrosas. Em Ribeirão, o evento acon-
tece na ETEC José Martimiano da Sil-
va, às 19h30.

A competição, que contou com a par-
ticipação de cerca de 600 ETECs e FA-
TECs de todo o estado de São Paulo, foi
dividida em três etapas. A primeira parte
do Desafio contou com 1057 projetos
inscritos. Já a segunda etapa, que ocorreu
no mês de outubro de 2013, participa-
ram 528 projetos. A ETEC de Ribeirão
Preto com a terceira colocação.

Com a finalidade de apresentar os
melhores projetos a empresários, inves-
tidores, incubadoras e parques tecnoló-
gicos, a Agência Inova Paula Souza rea-
lizará em todas as regiões do estado de
São Paulo o “Demo Day”, um dia de
demonstração dos projetos vencedores,
além de 14 menções honrosas.

O Desafio Inova Paula Souza de
Ideias e Negócios!

Centro Paula Souza premia os melhores alunos do Desafio Inova Paula Souza

O Desafio Inova Paula Souza de Idei-
as e Negócios é uma competição de
Empreendedorismo e Inovação, volta-
do para todos os estudantes do ensino
médio, técnico, tecnológico e pós-gra-
duação, egressos e professores de ETECs
e FATECs. O Desafio Inova Paula Sou-
za de Ideias e Negócios idealizada pela
“Agência de Inovação Paula Souza” tem

por objetivo motivar a comunidade aca-
dêmica para a Inovação e Empreende-
dorismo, criando desta forma uma cul-
tura empreendedora, estimulando a di-
fusão e aplicação dos conceitos de em-
preendedorismo de forma criativa e prá-
tica.

“Demo Day”
Dia: 20/02/2014

Horário: 19h30
Local: Etec José Martimiano da Sil-

va -Rua Tamandaré, 520, Campos Elí-
seos, Ribeirão Preto/SP

Mais informações:
Silvânia Soares
Coordenadora Regional Agência

INOVA PAULA SOUZA
(16)- 36108374 – 9 9109-3791

Cerca de 4500 alunos ja-
boticabalenses, do ensino
fundamental I e II, arrega-
çaram as mangas e estão
atuando no combate à den-
gue. A ação faz parte do
projeto “10 minutos contra
a dengue”, desenvolvido
pela Prefeitura Municipal,
através das Secretarias de
Saúde e Educação.

“Os estudantes têm em
mãos um material especial,
uma tabela para anotar as
atividades desenvolvidas
durante a semana. Trata-se
de um checklist no qual elas
devem verificar, por exem-
plo, se os pneus estão em
locais cobertos, a piscina e
os ralos estão limpos”, ex-
plica o secretário de Edu-
cação, Cesar Esper.

A Prefeitura distribui, ainda,
folhetos e cartazes por toda ci-
dade, explicando os motivos
da campanha. “A ideia é en-
volver toda a população. As
crianças são importantes agen-
tes neste caso, pois estimulam
os pais, mas os adultos tam-
bém devem colaborar”, acres-

“10 minutos contra dengue”: alunos atuam no combate ao mosquito
População também pode colaborar com 10 minutos por semana

centa a secretária interina de
Saúde, Renata Assirati.

Por que uma vez por se-
mana? O ciclo de vida do
mosquito da dengue, do ovo
até a fase adulta, leva cerca de
7 a 10 dias. Se a verificação e
eliminação dos criadouros for
realizada uma vez por sema-
na, o ciclo pode ser interrom-
pido e o nascimento de novos
mosquitos evitado.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através do CIC – Consórcio Inter-
municipal Culturando – realizou
no dia 13, a cerimônia de lança-
mento dos Pontos de Cultura. O
lançamento aconteceu às 9h, no
Cine Theatro Muncipal.

Os Pontos de Cultura funcio-
narão como um instrumento de
pulsão e articulação de ações e
projetos já existentes nas comuni-

Quatro entidades serão beneficia-
das com R$ 60 mil por três anos

dades do município.
“Cada uma das quatro en-

tidades beneficiadas recebe-
rá R$ 60 mil por ano, sendo
R$ 20 mil da Prefeitura e R$
40 mil do Ministério da Cul-
tura, para o desenvolvimen-
to das atividades culturais”,
explica o prefeito Raul Girio.
O convênio terá duração de
três anos.

A Copa do Mundo está che-
gando e Jaboticabal começa a
pensar nas oportunidades gera-
das pelo evento. Com a confir-
mação da cidade de Ribeirão Pre-
to como sede da Seleção Fran-
cesa de Futebol, um grupo de
cidades prepara uma programa-
ção especial para receber os tu-
ristas que irão passar pela região.

O objetivo é organizar um cir-
cuito turístico passando por Ri-
beirão Preto, Barrinha, Dumont,
Sertãozinho e Jaboticabal. “A ex-
pectativa é receber 30 mil turistas
franceses no período em que a
França fique em Ribeirão Preto.
Os municípios estão se organi-
zando para garantir o melhor aco-
lhimento possível. Acredito que,

Copa do Mundo: região se prepara
para receber 30 mil turistas

Reunião entre municípios organiza programação turística que
será oferecida durante o mundial de futebol da Fifa

inclusive, a nossa rede hoteleira
poderá receber turistas”, afirma
o Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Valdemir Lutti.

Desde meados de 2013, Jaboti-
cabal prepara os seus empresários
para lucrar com a Copa do Mundo.
Em parceria com o SEBRAE, acon-
teceu em dezembro, o 1° Workshop
da Copa. “Mais de 100 empresári-
os participaram pelo evento pro-
movido em Jaboticabal. Mostra-
mos que a Copa do Mundo cria
oportunidades para todos e está
na hora de nos prepararmos para
aproveitar essa oportunidade. Lem-
bro que a Secretaria e o Posto de
Atendimento ao Empreendedor
estão à disposição de todos os em-
presários”, finaliza Lutti.

VENDE-SE
TRÊS  FRANQUIAS  DO  CARTÓRIO  POSTAL

Jaboticabal, Taquaritinga e Monte Alto. Montado e em pleno
funcionamento.

Tratar com Lucas (16) 98821-1010 ou (16) 99744-3333,
 (16) 3252-2688-  Adolfo.

Realização: Grupo de Amigos de Sempre - G.A.S -
Promoção: Kroncka Eventos - Produção: Musical Show Classic

Apoio: Clube da Velha Guarda
Parte da renda será destinada para as entidades assistenciais da cidade.

fer Garner interpreta uma doutora
que, a princípio relutante, termina
por amparar a dupla em sua odis-
séia. ‘’Clube de Compras Dallas’’ ga-
nha pontos por utilizar do humor e
uma certa leveza (sem ser caricato),
para tratar de um assunto tão sério
como a Aids. Mas o show fica mes-
mo por conta da dupla central Mc-
Conaughey e Leto que, se tudo acon-
tecer como manda o figurino, sairão
do Kodak Theatre na noite do Os-
car, com dois carecas dourados de-
baixo do braço. E honestamente, eles
merecem.

Lançamentos
ELA
CAÇADORES DE OBRAS

PRIMAS
NEBRASKA
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Na última terça-feira, 11 de fe-
vereiro, a partir das 20h, a Stéfani
Nogueira Incorporação e Constru-
ção e a Construtora Stéfani rece-
beram clientes na área comum do
Abrolhos Residencial, que foi en-
tregue para os proprietários na
ocasião. A entrega aconteceu com
um coquetel para os convidados
e autoridades, que conheceram as
instalações do empreendimento.

Com uma torre de 20 andares
tipo, o Residencial Abrolhos está
localizado na Rua Barão do Rio
Branco, no coração de Jabotica-
bal.  Priorizando a segurança e o
bem estar, o projeto é composto
por um edifício com dois subso-
los, térreo, pavimento de uso co-
mum e mais 20 pavimentos tipo
com quatro apartamentos por an-
dar de 80,03m² cada. Para cada
apartamento, o Abrolhos Residen-
cial oferece duas vagas cobertas
que são distribuídas no térreo, 1º
subsolo e 2º subsolo.

A área de lazer do empreendi-

STÉFANI NOGUEIRA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
E CONSTRUTORA STÉFANI REALIZAM ENTREGA DO

ABROLHOS RESIDENCIAL EM JABOTICABAL
O Empreendimento foi entregue aos futuros moradores em uma noite especial preparada pelas incorporadoras

mento é completa e alguns ambi-
entes foram entregues decorados
pelas incorporadoras. Há espaços
para salão de festas, copa, chur-
rasqueira, SPA com sauna, varan-
da de jogos, fitness, depósito, sa-
nitários acessíveis e banhos mas-
culino e feminino, varanda, área de
convivência da piscina, solário,
piscina infantil, piscina de recrea-
ção, deck molhado, piscina com
raia, rampa de acesso à piscina e
jardins.

Construído em terreno de 1.564
(mil quinhentos e sessenta e quatro
metros quadrados), o Abrolhos Re-
sidencial leva a assinatura da arqui-
teta Márcia Santiago. Para as uni-
dades disponíveis, as incorporado-
ras oferecem condições especiais de
pagamento, com financiamento pró-
prio ou via sistema bancário. As
vendas das unidades estão sendo
realizadas pela San Marino Empre-
endimentos Imobiliários, e maiores
informações podem ser adquiridas
pelo telefone (16) 3209 3292.
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