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A Prefeitura de Jaboticabal dá
um importante passo para con-
clusão das obras de infraestru-
tura da antiga área da SANBRA.
Após a conclusão do arruamen-
to e do prosseguimento das

Nova etapa das obras de infraestrutura da SANBRA são iniciadas
Projeto prevê investimento superior a R$ 1.7 milhão

obras de canalização, começou
nesta semana, a instalação de
guias e sarjetas.

A expectativa é que todo o
projeto, inclusive pavimentação,
calçada e iluminação sejam con-

cluídas em até 120 dias. “Esta-
mos preparando a região para
receber uma série de investimen-
tos. Alí serão construídas uma
escola com quadra poliesporti-
va, o Centro Dia do Idoso, um

CAPS e um CREAS. Em breve
também será concluída a cons-
trução de uma nova creche. Va-
mos valorizar aquela região ofe-
recendo diversos serviços à po-
pulação”, afirma o Prefeito, Raul

Girio.
O projeto prevê investimentos

superiores a R$ 1.7 milhão. “Va-
mos construir calçadas utilizando
bloquetes, garantindo a permea-
bilização do solo. As avenidas

também serão apropriadas para
ajudar no tráfego de veículos na
região, que aumentará com a cons-
trução de mais de 350 casas, que
já foi iniciada nas proximidades do
terreno”, conclui Girio.

Jaboticabal já aderiu à campa-
nha nacional contra o Papiloma
Vírus Humano (HPV), usada na
prevenção do câncer de colo do
útero. As doses são destinadas a
cerca de 1.700 meninas de 11 a 13
anos e estarão disponíveis, gra-
tuitamente, a partir do dia 10 de
março, em todas as escolas da ci-
dade. Em São Paulo, 1 milhão de
adolescentes deverão ser imuni-
zadas, apenas em 2014.

A Secretaria Municipal de Saú-
de alerta para a importância de ir
até às escolas. “Vamos a todas
as unidades, dentro da sala de
aula. Nossa meta é atingir 100%
das meninas”, informa a secretá-
ria de saúde, Renata Assirati. “O
Estado receberá 2,1 milhões de
doses. Em 2015, a vacina passa a
ser oferecida para as adolescen-
tes de 9 a 11 anos e, em 2016, às
meninas de 9 anos”, completa.

Cada adolescente deverá to-
mar três doses para completar a
proteção, sendo que a segunda
seis meses depois e a terceira cin-
co anos após a primeira dose.

A vacina contra HPV tem eficá-
cia comprovada para proteger
mulheres que ainda não iniciaram
a vida sexual e, por isso, não tive-
ram nenhum contato com o vírus.
Hoje, é utilizada como estratégia

Meninas de Jaboticabal serão vacinadas contra HPV na sala de aula
de saúde pública em 51 países. A
sua segurança é reforçada pelo
Conselho Consultivo Global sobre
Segurança de Vacinas da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

HPV - É um vírus transmitido
pelo contato direto com pele ou
mucosas infectadas por meio de
relação sexual. Também pode ser
transmitido da mãe para filho no
momento do parto. Estimativa da
Organização Mundial da Saúde
aponta que 290 milhões de mulhe-
res no mundo são portadoras da
doença, sendo 32% infectadas
pelos tipos 16 e 18. O Ministério
da Saúde orienta que mulheres na
faixa etária dos 25 aos 64 anos fa-
çam o exame preventivo, o Papa-
nicolau, anualmente. A vacina não
substitui a realização do exame
preventivo e nem o uso do preser-
vativo nas relações sexuais.

Campanha - O Ministério da Saú-
de preparou uma campanha infor-
mativa para orientar a população
sobre a importância da prevenção
contra o câncer do colo de útero.
Com tema “Cada menina é de um
jeito, mas todas precisam de prote-
ção”, as peças convocam as meni-
nas para se vacinar. Na campanha,
as mulheres também são alertadas
de que a prevenção do câncer de
colo do útero deve ser permanente.

A Prefeitura de Jaboticabal
está incentivando o diagnóstico
precoce do câncer de mama. A
partir desta semana, mulheres de
50 a 69 anos podem agendar o
exame de mamografia, gratuita-
mente pelo SUS (Sistema Úni-
co de Saúde), sem passar pelo
ginecologista. O agendamento
pode ser realizado em todos os
CIAFs ou pelo 0800-779000. O
exame será realizado em, no má-
ximo, 45 dias.

A iniciativa pertence ao pro-
jeto Mulheres de Peito, do Go-
verno do Estado de São Paulo.
“Diagnosticar a doença em fase
inicial pode ser vital. Queremos
oferecer às nossas pacientes, o
tratamento mais rápido e eficaz.
Temos 7 mil mulheres nesta fai-
xa etária e nossa meta é atingir
as 7 mil. Peço que todas as mu-
lheres de Jaboticabal agendem e
façam o exame. É de graça, dói
pouco e pode salvar muitas vi-
das”, convoca o prefeito Raul
Girio.

Mulheres já podem agendar mamografia pelo 0800
Projeto “Mulheres de Peito” pretende atender as 7 mil pessoas de Jaboticabal

A secretaria de Saúde, Re-
nata Assirati, explica que a
desburocratização agiliza o
agendamento. “Não é neces-
sário ir ao ginecologista. Bas-
ta uma simples ligação ao
0800-779000 ou a solicitação
à enfermeira de qualquer pos-
to de saúde (CIAF). Vamos
encaminhar todas as pacien-
tes a uma empresa responsá-
vel”, informa. “O exame traz
um pequeno desconforto, para
algumas é um pouco dolori-
do, mas nada próximo ao de
ter a doença em estado avan-
çado. Quanto mais rápido for
o diagnóstico, melhor”, com-
pleta a secretária.

“Este é um programa inédito,
o primeiro do país, possibilitan-
do a todas as mulheres, entre 50
e 69 anos, independentemente do
pedido médico, realizar a mamo-
grafia. O serviço já faz tudo. Se
estiver normal, só volta daqui a
dois anos, mas se tiver algum
problema é encaminhando para

o tratamento adequado”, disse o
governador Geraldo Alckmin.

Menos 50 anos – A iniciativa
não descanta a solicitação do
exame para mulheres de 20 a 49
anos. “Nestes casos, é o gine-
cologista que fará o pedido.
Quem tem histórico de câncer
de mama na família e o médico
entender que é preciso, atende-
remos. O procedimento conti-
nua normal nesta faixa etária”,
explica Renata.

Mulheres de Peito – O pro-
grama do Governo do Estado
quer disponibilizar cerca de 60
mil exames de mamografia a
mais por ano, com um investi-
mento de R$ 14 milhões nas
unidades móveis. O atendimen-
to estará disponível em todo o
Estado, em mais de 300 servi-
ços de saúde com mamógrafo,
hospitais do Estado e clínicas
conveniadas. Estima-se que 12
mil mamografias a mais serão
feitas por mês na rede estadual
de saúde.

Raul Girio: “Estamos preparando a região para uma série de investimentos” O Prefeito Raul Girio supervisiona todas as obras de infraestrutura na antiga área Sanbra

Campanha informativa do Ministério da Saúde sobre a importância da prevenção do Colo de Útero

Governo disponibiliza cerca de 60 mil exames a mais por ano de mamografia

Não seja um desiquilibrado, faça
da profissão um controle seguro

e eficaz

A razão traz segurança, boas
amizades e privilégios infindáveis

Há pessoas encantadoras, porque
são mansas, pacíficas,

sinceras e otimistas
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Quem acredita em DEUS, encontra
a felicidade. Quem luta vence. Quem
tem fé se ilumina.

NOVOS CONHECIMENTOS NAS-
CERAM COM O TEMPO

A forma mais acertada de compre-

VIVEMOS  NO  PLANETA  TERRA
endermos  o espiritismo é pela razão. É
o estudo baseado na ciência, filosofia e
religião, abrindo o entendimento, nas-
cendo a compreensão dos mistérios que
nos envolve, nos deixando abaixo dos
alicerces da aceitação da fé, esperança
e caridade.

A dor nos proporciona aberturas
quanto a necessidade de cura material,
na ajuda do plano espiritual, nos for-
talecendo com os esclarecimentos e
forças que necessitamos para sairmos
curados. Novos horizontes surgirão.
A reencarnação é uma dádiva de
DEUS, uma luz eterna do amor, como
escola de aprimoramento e de puni-
ção, nos impulsiona para frente, fa-
zendo com que um dia encontremos a

felicidade. O importante é nos cons-
cientizarmos dos erros cometidos e
aperfeiçoarmos, nos dedicando ao
bem. Para nos libertarmos da igno-
rância, temos que dominar os instin-
tos inferiores. A opção é nossa, den-
tro da ação que nos leva a um plano de
amor e renúncia. As descobertas e
aprendizados

A vida é feita de momentos felizes e
infelizes. Com realizações a curto e a
longo prazo. A HISTÓRIA de vidas su-
cessivas são gravadas com ouro do amor,
o brilhante da fé e o poder da luz, que é
a caridade.

Os espíritos encarnados trazem con-
sigo aptidões, habilidades, promessas,
vocações, com desenvolvimentos lite-

rários para desempenharem um traba-
lho de grande responsabilidade. O livre
arbítrio abre um caminho para chegar-
mos à evolução. Os princípios são uni-
versais em sua aplicação. O PLANETA
TERRA está passando por transforma-
ções cármicas, num elo de entendimen-
to, onde a verdadeira felicidade só virá
quando formos espíritos puros.

A IGNORÂNCIA TEM QUE SER
ELIMINADA, PARA PODERMOS
CRESCER ESPIRITUALMENTE.
Tudo depende de nos. A verdadeira feli-
cidade nasce com a semente do amor,
que é luz para iluminar os caminhos de
quem tem condições de ser hoje, me-
lhores que ontem. Os espíritos preci-
sam evoluir para serem os mensageiros
da BOA NOVA.

 VAMOS ACREDITAR EM DEUS,
NOSSO PAI CRIADOR. O ESPÍRITO
É ETERNO.

A VIDA EXISTE ALÉM TÚMULO.

Hoje é o dia da sua vitória, pode acre-
ditar. Sabe por quê? Porque operando
Deus, ninguém impedirá. Quando as pes-
soas estão enfrentando qualquer tipo de
dificuldade ou desconforto, logo o ini-
migo lança na mente delas dizendo: esta
situação não tem mais jeito, não adian-
ta nem tentar que não vai dar certo.
Quantos que não acabam desistindo sem
ao menos tentar. Não podemos deixar
ser vencido pelos pensamentos negati-
vos, que todos os dias vêm tentar nos
fazer desistir da caminhada. Não im-

A serenidade é conquista que se con-
segue com o esforço pessoal, passo a
passo.

Pequenos desafios que são supera-
dos, irritações que conseguimos contro-
lar, desajustes emocionais corrigidos,
vontade bem direcionada, ambição fre-
ada, são todas experiências para a aqui-
sição da serenidade.

Um espírito sereno é aquele que já se
encontrou consigo próprio, sabendo
exatamente o que deseja da vida.

A serenidade harmoniza, exteriori-
zando-se de forma agradável para os que
estão à volta. Inspira confiança, acal-
ma e propõe afeição.

O homem que consegue ser sereno
já venceu grande parte da luta.

Assim, não permita que nenhuma
agressão exterior lhe perturbe, causan-
do irritação e desequilíbrio.

Procure manter a serenidade em to-
das as realizações.

A sua paz é moeda arduamente con-
quistada, que você não deve atirar fora
por motivos irrelevantes.

Os tesouros reais, de alto valor, são
aqueles de ordem íntima, que ninguém
toma que jamais se perdem, e sempre
seguem com você.

Quando esteja diante de alguém que
engana, traindo a sua confiança, o seu
ideal, procure manter-se sereno.

O enganador é quem deve estar in-
quieto, e não a sua vítima.

No seu círculo familiar ou social,
você sempre irá se defrontar com pes-
soas perturbadas, confusas e agressivas.

Todo homem e mulher sábios são serenos
Não se desgaste com elas, compe-

tindo nas faixas de desequilíbrio em que
se fixam. Elas são um teste para sua
paciência e serenidade.

Procure manter-se sempre em con-
tato com o alto, através da prece e em
contato consigo mesmo, buscando con-
tinuamente compreender as situações
que a vida lhe apresenta, enxergando-as
como oportunidades, e não como cri-
ses.

Quem consegue manter a serenidade
diante das pequenas dificuldades que sur-
gem, vence mais facilmente os grandes
desafios.

O homem sereno consegue viver
mais feliz, pois nada parece afligi-lo a
ponto de fazê-lo desistir dos sonhos que
traçou para si mesmo.

O homem sereno jamais busca re-
solver suas questões através de compor-
tamento violento, e por isso há mais
paz em sua vida.

A serenidade que Jesus mantinha em
seu coração era algo sublime.

Poucos eram aqueles que não se emo-
cionavam em sua presença, pois esta
virtude se exteriorizava pelo olhar tran-
qüilo e profundo, irradiava pelo sem-
blante carinhoso e pacífico, emanava
pelas palavras ditas com tanto amor,
que pareciam beijar e abraçar aqueles
que as ouviam.

Poucos foram aqueles que não tive-
ram seus olhares inundados, por esta-
rem na companhia do espírito mais se-
reno que já esteve na face da terra...
JESUS  CRISTO!

Então, que  sigamos nós o exemplo
de Jesus, mantendo nossa sabedoria, auto
controle, tolerância e equilíbrio diante
de nossos irmãos depressivos, descon-
trolados que perdem sua sabedoria dian-
te das situações mais testáveis ao nosso
entendimento, para por à prova o po-
der de nossa sabedoria e de nossa Fé
inabalável, pois só assim é que conse-
guiremos vencer contendas, ataques de
fúria sobre nós, se não estivermos SE-
RENOS e em  PAZ com nosso espírito
de Luz... e essa Luz é que nos vem pelo
AMOR, pela FÉ e por acima de tudo,
JESUS, nosso exemplo maior de sereni-
dade.

Boa sorte a todos vocês meus amigos
e amigas. Não deixem jamais que, em
nenhuma situação, vocês percam a sua
serenidade. Abraços afetuosos a todos.

Muitos se perguntaram como alguém
conseguia esconder uma identidade se-
creta apenas colocando uma antiquada
armação de um óculos no rosto. A res-
posta realista para a dúvida, no entan-
to, acabou sendo esquecida. No dia 1º de
junho de 1938 nascia um dos mais po-
pulares super-heróis da história das re-
vistas em quadrinhos, o Super-Homem.
Os responsáveis, o escritor Jerome Sie-
gel e o desenhista Joseph Shuster, na
época ainda adolescentes poderiam es-
tar milionários hoje. No entanto, ven-
deram a primeira história por 10 dóla-
res, cada página, à DC Comies, e os di-
reitos autorais do personagem pela in-
significante quantia de 130 dólares. Fru-
to do imaginário da pós depressão eco-

O DIA DA VITÓRIA!
porta o tamanho do gigante que está na
sua frente, não tenha medo, porque você
pode derrotá-lo num piscar de olhos. A
bíblia fala que quando os filhos de Israel
estavam em guerra contra os Filisteus,
os filisteus ajuntaram os seus arraiais
para guerra, e congregaram-se em Socó,
que está em Judá, e acamparam-se entre
Socó e Azeca. Porém Saul e os homens
de Israel se ajuntaram, e acamparam no
Vale do Carvalho, e ordenaram a bata-
lha contra os filisteus. Então “saiu do
arraial dos filisteus um homem guerrei-
ro, cujo nome era Golias, este tinha “seis
côvados e um palmo (dois metros e
noventa centímetros de altura). Trazia
na cabeça um capacete de bronze e ves-
tia uma couraça de escamas (Uma veste
de malha que cobria o corpo, tanto a
frente quanto às costas). E a haste da
sua lança era como eixo de tecelão. E
começou a desafiar o exercito de Israel
dizendo: escolhei dentre vós um homem
que desça a mim. Se ele puder pelejar
comigo e me ferir, seremos vossos ser-
vos, porém, se eu vencer e o ferir, en-
tão, sereis nossos servos e nos servireis.
Disse mais o filisteu: hoje, desafio as
companhias de Israel. Dai-me um ho-
mem, para que ambos pelejemos. Ou-
vindo, então Saul e todo Israel essas

palavras do filisteu, espantaram-se e
temeram muito. Ninguém tinha cora-
gem de enfrentar o gigante. Mas quan-
do tudo parecia perdido e sem saída, de
repente apareceu Davi, um pequeno
pastor de ovelhas. E disse, mais o que é
isto? Quem é este incircunciso? Res-
ponderam: Este é Golias o filisteu. Os
irmãos de Davi disseram: volta para casa
garoto, vá cuidar das ovelhas. Davi dis-
se: se ninguém quer enfrentar este Gi-
gante, eu vou enfrentá-lo e tirar a ver-
gonha de Israel. Todos tentaram con-
vencer Davi a desistir. Saul disse: você
não pode derrotá-lo, porque ele é guer-
reiro desde menino e foi treinado para
isso. E Davi disse a Saul: não desfaleça o
coração de ninguém por causa dele, teu
servo irá e pelejará contra este filisteu.
Olha rei, eu estava no campo apascen-
tando ovelhas e vinha um leão ou um
urso e pegava uma ovelha do rebanho.
Eu saia após ele, e o feria, e livrava-a da
sua boca e o matava. Assim será com
este incircunciso. Davi disse mais: o Se-
nhor me livrou da mão do leão e dá do
urso. Ele me livrará da mão deste filis-
teu. Saul até tentou colocar sua armadu-
ra em Davi, mas não deu certo. Davi
pegou cinco pedras e sua funda e foi em
direção ao gigante. Este quando viu Davi

o desprezou dizendo: sou eu algum cão,
para tu vires a mim com paus? Disse
mais: vem a mim, e eu darei a tua carne
às aves do céu e às bestas do campo.
Davi disse: tu vens a mim com espada,
e com lança, e com escudo. Porém eu
vou a ti em nome do Senhor Dos Exér-
citos. Hoje mesmo o Senhor te entre-
gará na minha mão, e ferir-te-ei, e ti-
rarei a cabeça, e os corpos do arraial
dos filisteus e darei hoje mesmo às aves
do céu e às besta da terra; e toda a terra
saberá que há Deus em Israel e que Ele
salva, não com espada, nem com lan-
ça, porque do Senhor é a guerra. E as-
sim Davi venceu o Gigante Golias, por-
que o Senhor estava com ele. (Leia I
Samuel 17.1 aos 58). Aquele dia foi o
dia de Davi. Hoje é o seu Dia. Não
fique aí parado no meio do caminho.
Faça como Davi, ele não teve medo,
nem dúvida, enfrentou o seu inimigo
até vencer. Não deixe que o inimigo
vença você com palavras negativas,
mostre para ele que maior, é Deus que
habita dentro de você. Hoje é o dia da
sua vitória. “Gloria Deus”! Tome pos-
se da sua bênção em nome de Jesus. O
Dia da vitória chegou! Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

O PRIMEIRO VÔO DO HERÓI...
SUPER – HOMEM SE TRANSFORMOU EM UM GRANDE MITO MODERNO

nômica dos Estados Unidos, o Super –
Homem saiu publicado pela primeira vez
na revista Action Comics, na década de
30. Não demorou para a DC Comics
perceber que tinha, na prancheta de seus
estúdios, um clássico eterno.

A história era simples: enviado pe-
los pais para a Terra, depois da destrui-
ção de seu planeta natal, Kripton, o
pequeno garoto acabou adotado por
Martha e Jonathan Kent, um casal de
Smallville, interior dos Estados Unidos.
Kal-El foi então rebatizado com o nome
de Clark Kent. Aos poucos, durante a
adolescência, o jovem desenvolveu seus
superpoderes. Ciente de sua capacidade
sobrenatural, foi para a cidade grande,
Metropolis, e empregou-se como jor-
nalista no periódico Planeta Diário.
Conservando sua identidade secreta,
passou a lutar pela verdade, justiça e o
american way.

Mais rápido que uma bala, mais for-
te que uma locomotiva, capaz de saltar
enormes prédios com um simples salto
eram as máximas empregadas nas his-
tórias. Invulnerável, ele tinha visão de
raio X capacidade de voar, audição ex-
traordinária e extrema rapidez de mo-
vimentos, numa síntese que o transfor-

mou em um mito moderno popular. A
única arma capaz de abalar sua força era
um pedaço de pedra verde, a kriptonita.
Entre os coadjuvantes, estão a carismá-
tica jornalista Lois Lane (apaixonada
pelo Super-Homem), o rabugento dire-
tor do jornal, Perry White, o tímido
fotógrafo Jimmy Olsen e o eterno vi-
lão Lex Luthor. Com o sucesso dos qua-
drinhos, foi transformado em desenho
animado, histórias para rádio e seriados
em TV.

Em 1978, transferiu-se para a Tela
grande em superproduções com Chris-
topher Reeve no papel principal. Fo-
ram quatro filmes, todos bem sucedi-
dos, dando uma nova vida ao Super-
Homem dos quadrinhos e transforman-
do Reeve na versão definitiva em carne
e osso do personagem. Durante os anos
90, de volta aos quadrinhos, o Super
Homem se casou com Lois Lane, data
comemorada com estardalhaço pelos fãs
e mídia. Em 1992 em uma artimanha
de marketing da DC, o super-herói foi
morto em uma batalha contra o super-
vilão Daomsday. Enquanto isso, na TV,
a ABC lançava o seriado Lois E Clark:
As novas aventuras do super-homem,
ressaltando a relação entre a jornalista

e o alter ego do herói. Ressuscitado nos
quadrinhos (depois de uma longa e in-
trigada explicação). O Super-Homem
permanece até hoje entre as grandes
publicações da DC Comics e um dos
heróis mais prestigiados da história.

Em 2013 foi lançado em Blu – Ray
3D, Blu – Ray e DVD, O Homem de
Aço.

Com Herry Cavill, Amy Adams,
Kevin Costner e Russel Crowe. Waner
Bros. Pictures.

Também no cinema.
Lamento de um soldado ferido na

guerra civil norte americano. “Em Car-
ta”.

Adorada esposa a caneta acaba de
soar... o toque de recolher para a 3ª bri-
gada... Fico feliz ao pensar em você e
meus queridinhos em casa, todos jun-
tos. Sei que aquela cujo doce rosto bri-
lha em meu coração está bem. Deixe-
me  beijar seus lábios tão amados, espo-
sa querida. Que nossos corações, ouvem
juntos o amor, o saber e a compaixão
divinos. Sim, tudo está bem conosco,
querida, basta apenas que possamos nos
rever, enfim, como rezo pedindo a Deus.
Nos reencontraremos no Reino do Se-
nhor...

O remédio para acabar com as doen-
ças espirituais que nós, infelizmente,
adquirimos é a Eucaristia. É o próprio

Eucaristia, remédio para as doenças espirituais
Corpo e Sangue, Alma e Divindade do
Nosso Senhor Jesus Cristo, remédio efi-
caz para o corpo e para a alma. Ao co-
mungar o Corpo do Senhor desconta-
minamos nosso corpo e nossa alma; e
nossos pensamentos, sentimentos, idei-
as e fantasias são purificados. A descon-
taminação acontece pela Eucaristia.

Além de recebermos Jesus Eucarísti-
co, é preciso adorá-Lo no Santíssimo
Sacramento. Seja adorador! Se, por vá-
rios motivos, você não puder permane-
cer por muito tempo em adoração, pas-
se pelo menos cinco minutos por dia
diante de Jesus no sacrário.

Adorar ao Senhor é reconhecê-Lo
como Deus, como o Criador e o Salva-
dor, o Senhor e Mestre de tudo o que
existe, o Amor infinito e misericordio-
so. "Adorarás o Senhor teu Deus, e só a
ele prestarás culto" (Lc 4,8), diz Jesus,
citando o livro do Deuteronômio
(6,13).

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

Estou com vergonha do Brasil. Ver-
gonha do governo, com esse impatrió-
tico, antidemocrático e antirrepublica-
no projeto de poder.

Vergonha do Congresso rampeiro que
temos, das Câmaras que dão com uma
mão para nos surrupiar com a outra,
políticos vendidos a quem dá mais.

Pensar no bem do País é ser trouxa.
Vergonha do dilapidar de nossas gran-

des empresas estatais, Petrobrás,
Eletrobrás e outras, patrimônio de

todos os brasileiros, que agora estão a

REFLEXÃO  — “CARTA DE UMA SENHORA DE 84 ANOS AO “ESTADÃO”

serviço de uma causa só, o poder. Ver-
gonha de juízes vendidos. Vergonha de
mensalões, mensalinhos, mensaleiros.
Vergonha de termos quase 40 minis-
tros e outro tanto de partidos a mamar
nas tetas da viúva, enquanto brasilei-
ros morrem em enchentes, perdendo
casa e familiares por desídia de políti-
cos, se não desonestos, então, incom-
petentes para o cargo. Vergonha de ver
a presidente de um país pobre ir mos-
trar na Europa uma riqueza que não
temos (onde está a guerrilheira? era
tudo fantasia?).

Vergonha da violência que impera e
de ver uma turista estuprada durante
seis horas por delinquentes fichados e
à solta fazendo barbaridades, envergo-
nhando-nos perante o mundo. Vergo-
nha por pagarmos tantos impostos e
nada recebermos em troca - nem es-
tradas, nem portos, nem saúde, nem
segurança, nem escolas que ensinem
para valer, nem creches para atender a
população que forçosamente tem de ir
à luta.

Vergonha de todos esses desmandos
que nos trouxeram de volta a famigera-

da inflação.
Agora pergunto: onde estão os ho-

mens de bem deste país?
Onde está a Maçonaria? OAB?

CNBB? LIONS? Onde estão os que que-
rem lutar por um Brasil melhor?

Porque os congressistas, ao invés de
instituírem Pena de Morte para assassi-
nos e estupradores, lhes concedem Bol-
sa Presidiário?

Enquanto isso, grande parte do povo
brasileiro, trabalha honestamente, prá
ganhar menos do que aqueles que mata-
ram e estupraram.

Isso, somente estimula a marginali-
dade!

Estou com muita vergonha do Bra-
sil!

Por que tantos estão calados? Te-
nho 84 anos e escrevo à espera de um
despertar que não se concretiza.

Até quando isso vai continuar? Até
quando veremos essas nulidades que aí
estão sendo eleitas e reeleitas?

Estou com muita vergonha do Bra-
sil.

RUTH MOREIRA.
É óbvio que há bons politicos, ape-

sar de serem minoria. Por  isso que suas
propostas de mudanças, que são apre-
sentadas aos outros Congressistas, no
nosso Parlamento, não são aprovadas.
Da mesma maneira, os nossos Clubes de
Serviço são idôneos e prestam bons ser-
viços à Comunidade. A questão é que as
famosas REFORMAS DE BASE: Edu-
cacional, Agrária, Política e muitas ou-
tras, não são enfrentadas com Movi-
mentos Nacionais em prol da realiza-
ção delas. E o Governo Federal não se
movimenta, não se sensibiliza para que
estas REFORMAS sejam propostas ao
Congresso Nacional. E os Meios de
Comunicação (que já foram considera-
dos O QUARTO PODER ) não se inte-
ressam  por lutar pela melhoria do “Es-
tado de Coisas”, do dia a dia da popula-
ção brasileira. Infelizmente o LUCRO,
os INTERESSES MATERIAIS, estão
acima da SOLIDARIEDADE  HUMA-
NA.

COMO DONA RUTH, EU TAM-
BÉM ESTOU COM VERGONHA DO
BRASIL…

UM TEXTO PARA A NOSSA RE-
FLEXÃO!!!
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Mergulhado em dívidas, Valencia pode ser vendido
Clube espanhol não conseguiu pagar ao banco Bankia primeira

parcela de um empréstimo total de 192 milhões de reis

Guarani: Jonas começou a sua car-
reira nos juniores do Guarani Futebol
Clube. Depois de um grande destaque na
categoria sub-20 do bugre, estreou como
futebolista profissional no Guarani aos
20 anos, em 2003. Por esse clube, foi
um dos artilheiros da Série B de 2005,
fazendo 12 gols, além de obter um des-
taque nas outras competições nacionais,
como a Copa do Brasil e o Campeonato
Paulista de Futebol, fazendo belos gols.
Depois dessa boa temporada, o jogador
começou a chamar a atenção de clubes
exterior. No ano seguinte, foi anuncia-
do como novo reforço do Santos para
disputar pela primeira vez em sua car-
reira, um Campeonato Brasileiro Série
A, aos 21 anos de idade.

Santos
O Santos foi um dos que primeiro

manifestaram interesse, sendo o favo-
rito para contar com o atacante na tem-
porada seguinte. Em 2 de janeiro de
2006, esse mesmo clube contratou Jo-
nas como novo reforço para a tempo-
rada. Pelo clube litorâneo, conquistou o
Campeonato Paulista de 2006. Nessa
competição, marcou quatro gols em cin-
co jogos. Entretanto, teve uma séria
lesão e foi submetido a uma cirurgia no
joelho, o que o obrigou a ficar parado
por mais de seis meses.

Em 2007, Jonas voltou aos campos.
Marcou quatro gols no Campeonato
Paulista, em que se sagrou bicampeão
paulista. No entanto, o jogador acabou
por ficar na reserva do Santos.

Gremio: Sendo assim, em 12 de se-
tembro de 2007, Jonas foi apresentado
pelo Grêmio como novo reforço do clu-
be para o ataque. O clube havia com-
prado parte de seus direitos federativos.

Estreou pelo Grêmio no Grenal reali-
zado no dia 16 de setembro de 2007, sain-
do lesionado no início do segundo tempo
e sendo substituído por Luciano Fonseca.

Até o final do ano de 2007, perma-
neceu sendo titular da equipe. Foi dele o
gol, de cabeça, após cruzamento do la-
teral direito colombiano Bustos, que
decretou o rebaixamento do Corinthi-
ans no confronto válido pela última
rodada do Campeonato Brasileiro de
2007. O placar do jogo acabou em em-
pate por 1x1, concretizando a primeira

Jonas Gonçalves Oliveira

queda do Timão, que precisava vencer
para escapar da degola. No início de
2008 o atacante perdeu a titularidade
após a chegada de alguns reforços, che-
gando a nem fazer parte da lista de con-
centrados em alguns jogos. Ele só voltou
aos titulares no jogo contra XV de No-
vembro, em 26 de março, quando mar-
cou um belo gol chutando "de primeira"
e outro de cabeça, enquanto estava deita-
do. Entretanto, a sua boa atuação não foi
o suficiente para fazê-lo retomar a condi-
ção de titular que outrora teve. Entrava
um poucas partidas, geralmente no se-
gundo tempo. Na semifinal do Campeo-
nato Estadual daquele ano, foi expulso
logo após marcar um gol a favor do Grê-
mio sobre o Juventude. Derrotado pelo
placar de 3x2, o Grêmio seria eliminado
da competição e boa parte do elenco fica-
ria desgastada junto a torcida. Depois de
algum tempo, Jonas não chegou a entrar
mais nos jogos. A crítica mais persistente
da imprensa seria a da sua falta de força
física, o que o deixa em desvantagem fren-
te aos zagueiros do time adversário.

Após amargurar cerca de sete meses
sem jogar regularmente, teve a condi-
ção de sair do clube, em julho de 2008.

Portuguesa: A Portuguesa apresen-
tou Jonas como novo reforço em 7 de
julho de 2008. O clube paulista acertou
um empréstimo sem custos, sendo que a
Lusa pagava apenas o salário. Motiva-
do pela chance de ser novamente titu-
lar, Jonas voltou a fazer gols e ter gran-
des atuações.

Na Portuguesa Jonas foi destaque,
sendo o artilheiro da equipe no Campe-
onato Brasileiro, na frente de Edno,
Jonas marcou nove gols no Campeona-
to Brasileiro de 2008 enquanto Edno
balançou a redes oito vezes.

Valencia: Em 24 de janeiro de 2011,
beneficiado por um valor muito baixo
de multa rescisória (1 milhão e 250 mil
euros), rescindiu seu contrato com o
Grêmio, transferindo-se para o Valen-
cia. Braulio Vázques, secretário-técni-

co do clube espanhol, deu entrevista ao
famoso jornal El País e elogiou o ata-
cante, comparando-o com um velho
conhecido dos gaúchos: Nilmar, ex-ata-
cante do Internacional e Corinthians,
atualmente joga no Al-Rayyan, do Qa-
tar. Disse também que Jonas "é um se-
gundo atacante que gosta de cair pelos
lados. Chuta com as duas pernas e tem
faro de gol". 11 Jonas foi apresentado e
treinou com o time no mesmo dia, re-
cebendo a camisa de número 18.

Marcou seu primeiro gol pelos Ches
em 27 de fevereiro, o último da vitória
por 2 a 1 sobre o Athletic Bilbao. Seu
segundo gol pelo clube veio em 24 de
abril, numa partida contra os gigante
Real Madrid, que terminou com o inco-
mum placar de 6-3 favorável aos ma-
drilenhos. Seu terceiro gol veio contra
a Real Sociedad, em partida vencida por
3 a 0 pelo Valencia.

Jonas marcou o segundo gol mais
rápido da história da Liga dos Campe-
ões da UEFA, aos 10,6 segundos na vi-
tória de 3 a 1 do Valencia sobre o Bayer
Leverkusen e aconteceu apenas 0,3 de
segundo aquém da marca de Roy Maka-
ay, que estabeleceu o recorde em 2007
enfrentando o Real Madrid pelo Bayern
de Munique.

Seleção Brasileira: Recebeu sua
primeira convocação para a Seleção
Brasileira em março de 2011, sob o
comando de Mano Menezes. Estreou
num amistoso contra a Escócia, em
27 de março, substituindo Leandro Da-
mião no decorrer da partida. Em 25
de julho do mesmo ano, recebeu sua
segunda convocação, desta vez para
um amistoso contra a Alemanha, a ser
realizado no dia 10 de agosto. No dia
22 de setembro Jonas foi convocado
novamente para os amistosos contra
Costa Rica e México. Seus primeiros
gols foram marcados na vitória sobre
o Egito, quando marcou duas vezes na
vitória por 2x0, em 14 de novembro
de 2011.

MEMÓRIAS  DO ESPORTE

Todos estes jogadores poderiam estar indo para o Brasil 2014 / FOTO: MIGUEL RUIZ - FCB: Valdés, Alba, Piqué,
Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc e Pedro (Espanha), Neymar e Alves (Brasil), Alexis (Chile) Messi e Mascherano (Argen-
tina) . Mas há outros, particularmente: Puyol, Tello, Adriano e  Afellay, que também podem estar envolvidos.

PAULISTA 2014 - OESTE 1 X 2 CORINTHIANS
Na noite de quarta-feira, o Co-

rinthians enfrentou o Oeste em São
José do Rio Preto. Historicamente
invicto contra o time de Itapólis, o
time comandado por Mano Menezes
tinha a obrigação da vitória para con-
tinuar vivo no Campeonato Paulis-
t a .

Em campo, o treinado não pode
contar com Guilherme, que estava sob
efeito suspensivo, e Sheik que não foi
liberado para o jogo por questões mé-
dicas. O time, portanto, entrou em
campo com: Cássio; Fagner, Felipe,
Gil e Uendel; Ralf, Bruno Henrique,
Danilo e Jadson; Romarinho e Guerre-
ro.

Apesar do mando do Oeste, o Ti-
mão entrou em campo com casa cheia e
torcida alvinegra a todo vapor. Isso não
impediu, porém, que o Oeste abrisse o
placar logo aos dois minutos de jogo
após falha dos zagueiros do Corinthi-
ans. Para desespero da Fiel, o primeiro
tempo começou com o Corinthians
muito mal em campo, lutando contra o
Oeste que ganhou confiança após o gol.

Aos 27 minutos, porém, o Corinthi-
ans mostrou sinais de melhora e com
assistência de Jadson, Romarinho em-
patou a partida. O gol restabilizou o time

que começou a atuar com mais tranqui-
lidade, até os 42 minutos quando Jadson
apareceu de novo e marcou um golaço,
fazendo seu primeiro gol com a camisa
do Timão.

Após o intervalo, a partida recome-
çou sem mudanças do lado corinthiano.
Romarinho, em noite inspirada, deu
show no gramado do Teixeirão, enca-
beçando bonitas jogadas. Aos 27 minu-
tos, no entanto, Romarinho sentiu o

desgaste e foi substituído por Paulo Vic-
tor. Aos 37, Mano tornou o Corinthi-
ans mais defensivo tirando Guerrero
para a entrada de Rodriguinho - o cen-
troavante saiu aplaudido pela torcida,
que vaiou fortemente a alteração.

Com o resultado, o Corinthians en-
fim vence após 6 jogos sem vencer. O
próximo jogo do Corinthians será con-
tra o Rio Claro, na noite deste sábado,
no Pacaembu



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
MENTOR ASCENSO DA TERCEIRA VISÃO
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Conforme apregoamos na matéria
de apresentação na Edição I de abertura
desta coluna, vamos dar início a uma
série de informações dentro da Grande
Cruzada de Esclarecimento a respeito
do Apocalipse.

21-12-2012: – MARCO INICIAL
DA NOVA ERA. FIM DE UM MUNDO
E INÍCIO DE OUTRO.

Quem pensa que no dia 21 DE DE-
ZEMBRO DE 2012, não aconteceu ab-
solutamente nada, pois o Planeta Terra
está intacto (aparentemente), uma vez
que houve um alarde geral, isso já no
ano 2.000 de que haveria o FIM DO
MUNDO, está absolutamente engana-
do.

Houve sim, o FIM DO MUNDO da
3ª DIMENSÃO, ou da velha onda de
vida e houve o INÍCIO daquela que é a
NOVA ERA (também chamada a ERA
DE OURO - no transcorrer dos próxi-
mos 2.000 anos). Portanto, estamos
vivenciando um grande acontecimento
a nível cósmico, pois esta é a fase de
transição de uma para outra Era.

Na verdade, estamos no momento
apocalíptico. É a época das Transfor-
mações Globais.

A onda vibracional planetária e hu-
mana está mudando para a 5ª Dimensão.

Assim sendo, o Apocalipse não vai
acontecer: JÁ ESTÁ ACONTECEN-
DO!

A P O C A L I P S E!
Esta palavra provém do grego

“Apokalypsis” - que significa: “REVE-
LAÇÃO”, ou seja, descerrar o véu, re-
velar as coisas que estavam até então
ocultas.

O PROCESSO ESTÁ EM CURSO!
SAIBA COMO E PORQUÊ!

Transição do fim de um ciclo de vida
e início de outro! Explicação clara e
compreensível do que já está aconte-
cendo no Plano Físico e Astral do Pla-
neta Terra, o que já aconteceu “na vida
paralela” do Plano Astral!

As “PROFECIAS” são uma visão
de conhecimentos delegada pelas Enti-
dades do “MAIS ALTO”, os “DIRIGEN-
TES DOS MUNDOS” e “OS MENTO-
RES DAS FORÇAS DO BEM DO PLA-
NO ASTRAL SUPERIOR”.

SEJA VIVO - VIVO!        ALERTA

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

BOM DIA, COM MUITO AMOR E ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E HARMONIA!
APOCALIPSE (1)

O PLANETA X ou NIBIRU e a VERTICALIZAÇAO DO PLANETA TERRA

PARA A VIDA!
POIS NÃO HÁ MAIS TEMPO:
·  PARA CATEQUESES.
·  PARA DISCUSSÕES.
·  PARA DÚVIDAS.
·  PARA INTERPELAÇÕES

DOGMÁTICAS.
·  PARA SECTARISMOS MA-

TERIALISTAS.
·  PARA CETICISMO.
SÉCULO  XXI  (2014) ou – ANO II

DA NOVA ERA
UM PANORAMA GERAL DAS

TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS.
SERÁ O FIM DO MUNDO? ESTA-

MOS EM PLENO JUÍZO FINAL? OU
É O FIM DOS TEMPOS?

ANÚNCIO DOS ACONTECIMEN-
TOS QUE JÁ ESTÃO EM ANDAMEN-
T O

· É O FIM DO CICLO DA
ATUAL HUMANIDADE! Fim do
mundo da 3ª Dimensão e início do
Mundo da 5ª Dimensão.

· RECUPERAÇÃO DO PLA-
NETA TERRA EM SUA ESTRUTURA
GEO-FÍSICA E ESPIRITUAL!

· PROCESSO DE SEPARA-
ÇÃO DO “TRIGO DO JOIO” ou
dos “LOBOS DAS OVELHAS”.

· HIGIENIZAÇÃO GLOBAL.
· VERTICALIZAÇÃO DA

TERRA!
O ORBE TERRESTRE cujo ciclo

que se finda como PLANETA de “PRO-
VAS E EXPIAÇÕES” está se transfor-
mando em PLANETA DE “REGENE-
RAÇÃO”, ou seja, sofrendo um proces-
so de TRANSFORMAÇÃO, cujo adven-
to tem por objetivo a concepção de
NOVA ESTRUTURA SOCIAL PARA A
HUMANIDADE.

O PROCESSO DE TRANSFORMA-
ÇÃO JÁ ESTÁ EM PLENA EXECU-
ÇÃO DESDE MEADOS DO SÉCULO
PASSADO, PELAS FORÇAS SUPERI-
ORES DO BEM!

PORTANTO, O DESTINO DESTA
HUMANIDADE ESTÁ SELADO.
TUDO ESTÁ TRANSCORRENDO
CONFORME JÁ PREVISTO HÁ 2.000
ANOS por JESUS – O MEDIANEIRO
DO CRISTO!

A ERA DE AQUÁRIO
Ano de 1.792 - representa o come-

ço do fim da era cristã (Era de Peixes),
e 1.999, o fim propriamente dito, ini-
ciando-se assim a ERA DE AQUÁRIO,
com as dores do parto apocalíptico,
necessário para que o homem deixe, fi-
nalmente, de orientar suas atividades
para os instrumentos de destruição cada
vez mais aterradores. Por isso Nostra-
damus termina a quadra X-72, com este
verso surpreendente:

“ANTES E DEPOIS, A GUERRA
REINARÁ PELA FELICIDADE”.

(A explicação exata desta assertiva
de NOSTRADAMUS será publicada nas
próximas matérias desta coluna).

- MAS NÃO SE ASSUSTE, NEM SE

DESESPERE.
NÃO HÁ POR QUE TEMER! É o

bastante seguir as regras Divinas nos seus
atos do dia-a-dia, isto é, realizar suas
tarefas e praticar atos e atitudes volta-
das para com o bem do próximo de acor-
do com os PRECEITOS DA ORDEM
CRISTICA, ensinados por JESUS, os
quais, aliás, se encontram no ORÁCU-
LO MANTRÂNICO MEDITATÓRIO
NÉCTAR DIVINO, disponibilizado gra-
tuitamente no site:
www.aterceiravisao.com.br.

O que se passa na Terra é apenas um
simples processo de ajustes elaborado
pela Sabedoria Divina...

“...é  um  ciclo  que  se  finda  e novo
ciclo   que   começa...”

Porquê  e como processar-se-ão as
transformações previstas pelos Profe-
tas, Videntes, Sensitivos e Apóstolos.

Para sua surpresa vamos começar
enfocando os seguintes pronunciamen-
tos:

- AMÓS  (PROFETA DO VELHO
TESTAMENTO)

8-9 - “E SUCEDERÁ  NAQUE-
LE  DIA,  DIZ  O  SENHOR,  QUE
FAREI QUE  O  SOL  SE  PONHA  AO
MEIO  DIA   E  A  TERRA   SE  ENTE-
NEBREÇA  EM  DIA  DE  LUZ”.

8-10 - “E EU VOU TRANS-
FORMAR AS VOSSAS FESTIVIDADES
EM PRANTO E TODAS AS VOSSAS
CANÇÕES EM ENDECHA, E VOU FA-
ZER QUE VENHA SERRAPILHEIRA
SOBRE CADA CABEÇA; E VOU FA-
ZER QUE A SITUAÇÃO SEJA IGUAL
AO LUTO POR UM FILHO ÚNICO, E
O RESULTADO FINAL DISSO SERÁ
COMO UM DIA AMARGO”.

- E das predições do ABADE GE-
NET, do Convento dos Clarisses, em
FONJÈRES, na Bretanha e publicada em
PARIS por BAUCÉ em 1.819:

“-O ANO DE 2.000 NÃO PASSA-
RÁ, SEM QUE O JULGAMENTO
CHEGUE; ASSIM O VI À LUZ DE
DEUS”.

ADENDO: NÃO LEVAR AO PÉ DA
LETRA O ANO 2.000, muito menos
desdenhar do ano 2012, pois no ESPA-
ÇO/TEMPO HÁ UMA TOLERÂNCIA
PARA MAIS OU PARA MENOS EM
ALGUNS ANOS (por exemplo: 14 ou
18 ANOS são meros minutos no âmbito
cósmico).

- Acrescentando-se tudo o quanto se
encerra na “BÍBLIA SAGRADA”, pe-
los Profetas:

MOYSÉS - SAMUEL - ELIAS (re-
encarnado em João Evangelista) - ISA-
ÍAS - EZEQUIEL - DANIEL - JOEL -
JEREMIAS - AMÓS - ZACARIAS e
muitos outros.

Posteriormente: PEDRO - MA-
THEUS - JOÃO EVANGELISTA. E
outros mais como: SÃO MALAQUI-
AS, MONJE JOHANNES, CURA
D’ARS, CATARINA DE EMMERICK,
SANTA ODILA, MÃE SHIPTON.

NOSTRADAMUS (que se encarnou
na Terra, depois que viveu em corpo
físico sob o nome de ISAÍAS).

E O MAIOR DE TODOS: J E S U S!
Apresentamos aqui, agora, a pura

verdade em sumário objetivo, sem con-
trovérsias do que estamos preconizan-
do nesta Grande Cruzada de Esclareci-
mento, autorizada pelo Nosso Amado
Mestre e Senhor JESUS – Governador
do Planeta Terra, sobre o que realmen-
te está acontecendo em nosso Planeta
atualmente.

PREDITO  d’O  APOKALYPSIS
Eis um resumo de como as “coisas”

estão se sucedendo (quer acreditem ou
não), porque a Lei de DEUS é única e só
a ela enseja a decisão final.

Marco inicial da derradeira execu-
ção do processo apocalíptico (já inicia-
do... desde meados deste século!), da
Transformação da Estrutura Geofísica
do Planeta Terra e da Humanidade.

Aparecerá de súbito e, portanto vis-
to a olho nu, um grande astro.

Podemos chamá-lo de ASTRO IN-
TRUSO ou HIGIENIZADOR ou PLA-
NETA X ou NIBIRU, CUJA ÓRBITA
NO PONTO DE INTERCESSÃO DA
TERRA SE FAZ A CADA 6.666 ANOS,
O QUAL ESTÁ “FORÇANDO A VER-
TICALIZAÇÃO DA TERRA”.

Esse “astro intruso” já penetrou
com sua camada etéreo-astral em nos-
so planeta desde a década de 1950,
influindo com sua força deletéria e
maligna nossos atos irresponsáveis,
ampliando, por conseguinte, os cam-
pos de vibrações das “forças satâni-
cas” e da “bestialidade”.

A penetração desse novo corpo foi
predita por NOSTRADAMUS nas suas
célebres CENTÚRIAS II, quadra 41,
onde se lê:

“POR SETE DIAS A GRANDE ES-
TRELA BRILHARÁ, NUVEM FARÁ
DOIS SÓIS APARECER”.

PELA INFLUÊNCIA FINAL DO
“ASTRO INTRUSO” A VERTICALI-
ZAÇÃO DA TERRA CONSUMAR-SE-
Á  DEFINITIVA E CONCOMITANTE-
MENTE AOS ACONTECIMENTOS
TELÚRICOS.

A ciência astronômica e muitos
governos do Planeta, principalmen-
te o americano (NASA), já sabem,
confirmaram e até acompanham com
a tecnologia ultra moderna, a traje-
tória do Planeta X. Porém, esta rea-
lidade, infelizmente, teimam e relu-
tam em não divulgar para a humani-
dade.

Mas, nós da TERCEIRA VISÃO, es-
tamos abrindo as portas para a entrada
da Luz e vamos divulgar e divulgar e,
divulgar, os acontecimentos.  Aguardem
e acompanhem as próximas matérias
sobre o Apocalipse nesta coluna. É para
sua informação, afim de que possa – se
assim o desejar – estar atento para o
inevitável “ranger de dentes”.

A Prefeitura investiu R$ 64 mil
na compra de um novo veículo que
será destinado ao transporte de pa-
cientes que passam por tratamen-

Novo veículo será utilizado no transporte de pacientes
Doblo foi adquirido com recursos devolvidos pela Câmara Municipal

O Fundo Social de Solidariedade
de Jaboticabal informa que, desde o
início do mês, o Centro de Convivên-
cia do Idoso, conhecido popularmen-
te como Clube da Terceira Idade, alte-
rou os horários de suas atividades.

Os tradicionais bailes da Terceira
Idade agora acontecem às terças e quin-
tas-feiras, das 13h às 16h, e aos do-
mingos, das 19h às 23h.

A academia para os idosos funcio-
na de segunda a sexta-feira, em dois
horários: das 7h às 10h e das 17h às
20h.

As atividades do vôlei adaptado
masculino acontecem às segundas e
quartas-feiras, das 18h às 20h. Já o
vôlei adaptado feminino treina  às
terças e quinta-feiras, no mesmo ho-
rário.

Os interessados em participar das
atividades devem dirigir-se ao Clube
de Lazer “Edson Martini” ou entrar
em contato pelo telefone 3203-6991.

Atividades para terceira idade têm novos horários

to em hospitais de cidades vizi-
nhas.

O veículo tem capacidade para
sete pessoas e oferece todo con-

forto e segurança necessários para
o transporte dos pacientes.

“Esse Doblo será importante
para o transporte de pacientes.

Agradeço aos vereadores que
pouparam recursos para que esse
investimento pudesse ser feito”,
afirma o Prefeito Raul Girio.

A Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo informa que estão aber-
tas as inscrições para o ProJovem –
Juventude Cidadã 2014. Os interes-
sados devem se dirigir à sede da secre-
taria (Av. Jaime Ribeiro, n° 319), ao
Banco do Povo (Praça 9 de Julho) ou
a sede do Instituto Blase Pascal (Pra-
ça Dom Assis, n° 102) para efetivar
sua inscrição.

São mais de 500 vagas para cursos
profissionalizantes gratuitos voltados
para jovens de 18 a 29 anos, sem registro
de trabalho na carteira profissional, nas
áreas de Administração, Telemática,
Agro-Extrativista, Alimentação, Cons-
trução e Reparos, e Serviços Pesso-

A FAE – Fundação de Amparo ao
Esporte – informa que os interessa-
dos em participar do Torneio 1°de
maio, podem se inscrever até dia 24,
das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, no
Ginásio de Esportes.

É necessário apresentar carteira de
trabalho. No caso de trabalhador au-
tônomo, apresentar registro, ou no
caso de proprietário de empresa, apre-

ProJovem inscreve
para novas turmas

Cursos são gratuitos e atendem
jovens de 18 a 29 anos

ais.
“Além da oportunidade de qualifi-

cação profissional, os alunos recebem
bolsa auxílio de R$ 100, uniforme e
material escolar”, pontua o secretário
da pasta, Valdemir Lutti.

No ato da inscrição é preciso
apresentar os seguintes documen-
tos (cópias): RG, CPF, comprovante
de residência, carteira de trabalho (pá-
ginas da foto, da identificação e do úl-
timo registro), declaração de escolari-
dade, título de eleitor e carteira de re-
servista (para homens).

Para mais informações os tele-
fones de contato são 3203-8014 ou
3202-0076.

Inscrições para Torneio 1°
de Maio terminam dia 24

sentar contrato social.
O presidente da FAE, Samuel Cu-

nha, informa que o congresso técnico
será no dia 27 de fevereiro. “Os jogos
terão início no dia 09 de março. Esta-
mos trabalhando para garantir um
grande campeonato. Todas as empre-
sas estão convidadas”.

Mais informações pelo telefone
(16) 3202-0587.



GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2.014

PAULO CESAR DE BIASI VANTINI, Engenheiro de Produção, formado pela
Universidade Federal de Ouro Preto-MG,  E.L.S. Language Center - St.Paul Mines-
sota U.S.A - Pós-Graduação em Logística pela Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo, Consultor de S.A.P. - Abap - Certificate Walldorf - Alemanha.
Filho de  Paulo Cesar Vantini  e   Dra. Rosangela Maria De Biasi Vantini. O jovem
aniversariou no último dia 16 de fevereiro. Felicidades!

“O demônio é como um cão raivoso
acorrentado: além dos limites da cor-
rente, ele não pode atacar ninguém. Fi-
que, portanto, longe dele. Se você se
aproxima, você se deixa agarrar!” (San-
to Padre Pio de Pietrelcina)

............................................................................
Até que enfim deu o ar da graça hein

chuvinha. Não se acanhe, pode ficar
mais!

.....................................................................................
“A sabedoria é prática, o que não

acontece com a erudição. A cultura é
abstrata, a sabedoria é terrena; a erudi-
ção são palavras e a sabedoria é experi-
ência.”

................................................................................................
A morfina, não cura a causa, mas

alivia a dor!
....................................................................
A beleza um dia acaba, o dinheiro

não compra o amor sincero, nem ga-
rante que pessoas verdadeiras e dedica-
das vão estar ao seu lado quando você
mais precisar.

Cuidado para não afastar de você, a
pessoa que estaria sempre ao seu lado,
cuidando com amor e dedicação. Com
único interesse “Estar em sua compa-
nhia” até o fim.

....................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
O SALÁRIO DO PÊNIS
Eu, Pênis, solicito aumento de salá-

rio pelas seguintes razões:
- Faço esforço físico no cumprimen-

to de minhas funções;
- Trabalho em grandes profundidades;
- Mergulho de cabeça em tudo que faço;
- Não descanso nos fins de semana

ou feriados nacionais;
- Trabalho em ambiente extrema-

mente úmido;
- Não recebo horas extras;
- Trabalho em ambiente sem ilumi-

nação e sem ventilações adequadas;
- Trabalho sob altas temperaturas,

sem climatização;
- Meu trabalho me expõe as doenças

contagiosas;
Resposta da diretoria (Feminina)
Sr. Pênis, após a revisão dos seus

pedidos e considerando seus argumen-
tos, a diretoria REJEITOU seu pedido
baseando-se nos seguintes fatos:

- Você não trabalha 8 horas ininter-
ruptamente;

- Você dorme durante o expediente
após curtos períodos de trabalho em
visível demonstração de “corpo mole”;

- Você não segue sempre as ordens
da gerência e costumar visitar outras
repartições;

- Não tem iniciativa. Precisa ser es-
timulado e pressionado para começar a
trabalhar;

- Você deixa seu ambiente de traba-
lho bagunçado ao final do turno;

- Nem sempre você observa as nor-
mas de segurança de trabalho e abre mão
de seu EPI - Equipamento de Proteção
Individual. Ou seja, não veste a correta
roupa protetora;

- Você se aposentará muito antes dos
65 anos;

- Você é incapaz de trabalhar dois
turnos dobrados;

- Às vezes você abandona sua posi-
ção de trabalho antes de completar a
tarefa;

- Ou passa mal e vomita ou simples-
mente desmaia.

- E se tudo isso não bastasse, temos
observado que você entra e sai do seu
local de trabalho carregando um saco de
aparência suspeita.

Sem mais,
Atenciosamente,
Diretoria Feminina

As maquiagens das noites car-
navalescas serão de puro brilho e
um pisca pisca de gigantescos cíli-
os postiços invadem  a folia. O car-
naval tarda mais não falha e este
ano ele chega mais uma vez todo
trabalhado no paetê, lantejoulas,
miçangas e cores neon. Esta é a
aposta. Vale tudo na hora de se ma-
quiar, quanto mais chamativa, me-
lhor. O exagero é a moda!

Fiz esse bocão com batom ver-
melho duda molinos e preenchi
com  muito glitter vermelho, acom-
panhado do escandaloso olho ne-
gro, sem esquecer de muito ilumi-
nador nas têmporas. Esta make é
hipnotizadora!

Mas se você gosta de algo mis-
terioso, vale a pena fazer esta más-
cara, com apenas um retângulo de
renda preta. Depois de ter feito o
penteado, prenda ela com gram-
pos invisíveis, no próprio cabelo.

O segredo é abusar. Use sua cri-
atividade, faça sua make e caia na

Coloca mais glitter, coloca!

folia!
Bom carnaval

Cabelo: Vanessa Char/Margare-
te/Ana C.

Rosto modelo: Estela
Make up/produção:Cicinho
Agradecimento: Perfumaria Be-

raldo

P a r a -
béns Tai-
ce Gal-
vão pelo
NIVER
ocorrido
no últi-
mo dia
20 de fe-
vereiro.

No dia 23 de fevereiro, Benedito Oclávio Frizzas,
destacado presidente do Sindicato dos Empregados no
Comércio, estará festejando mais uma data natalícia.
Nesse dia, receberá cumprimentos de amigos e famili-
ares por essa data. Desejamos ao aniversariante, que
esta COMEMORAÇÃO seja festejada por muitos e mui-
tos anos, sempre com Alegria, Sucesso e Saúde.  Para-
béns e Felicidades!!!

Wladimir Morgatto homenageia a esposa Claúdia Lacati-
va Borgatto pelo NIVER no dia 25 de fevereiro. Parabéns!

“Hoje você completa mais um aninho de vida.Traz tantas ale-
grias para todos nós. São emoções que nem imaginávamos que
existiam. Esse amor incondicional, verdadeiro e puro é a coisa
mais linda do mundo. Te desejamos muita saúde, felicidades e
amor. E pedimos ao Papai do Céu que te abençoe a cada dia
mais, para que você continue sendo esse menino maravilhoso
que nós amamos muito”.  É o que deseja seus pais: Rodrigo e
Débora Betiol, para o lindo e fofo filho Leonardo.

Parabéns
à QUERI-
DA  AMI-
GA DIRCE
pelo NI-
VER a
transcorrer
no próximo
dia 24 de fe-
v e r e i r o .
Das amigas
Maria José
e Fran.

Alexandre
Rocha come-
mora seu NI-
VER neste
dia 22 de feve-
reiro, ao lado
dos familia-
res e amigos.
Parabéns!

Este 22 de fevereiro é dia de festa na família Lima.
Conrado completa mais um aniversário ao lado dos pais
Paulo Henrique e Andréa Cristina, do irmão Thiago e dos
avós Maria da Graça e Benedito Oclávio Frizzas. Conra-
do espera a visita de toda a galerinha para  a comemora-
ção. Parabéns!

CONRADO FRIZZAS DE LIMA

Completa
idade nova,
neste dia 22,
Mauro Cen-
ço Jr. - Rece-
berá os
cumprimen-
tos do pai Dr.
Mauro Cen-
ço, da avó
Maria de
Lourdes e
familiares.



Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

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

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.

Ano de 2014, e, o país inteiro vive a
expectativa da chegada do mês de ju-

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

A massagem relaxante e energética
proporciona um grande benefício à saú-
de por meio do relaxamento e bem-
estar. Para formar profissionais nessa
área, o Senac Jaboticabal ofertará o cur-
so livre a partir de março. As inscri-
ções já podem ser realizadas e as aulas
ocorrerão aos sábados no período da
manhã.

O curso Massagem Relaxante e
Energética tem como objetivo ca-
pacitar o aluno para aplicar técni-
cas básicas de massagem, compre-
endendo  o  contex to  no  qua l  e la
acontece, seus conceitos, funciona-

Senac Jaboticabal está com as inscrições abertas para o curso Massagem Relaxante e Energética
O curso livre possui curta duração e representa oportunidade de qualificação para o mercado

mento e seus efeitos, buscando pro-
porcionar equilíbrio e bem-estar a
quem a recebe.

Durante as aulas também serão abor-
dados temas como a atuação no merca-
do de trabalho, propostas dinâmicas,
exposições, situações práticas de mas-
sagem e atividades em grupo. As noções
de planejamento e gestão de carreira
também são passadas aos participantes,
pois visam à adoção de atitudes empre-
endedoras e a criação de projetos ino-
vadores.

“Trabalhamos todas as vertentes e
possibilidades que o aluno pode encon-

trar fora da sala de aula, portanto auxi-
liamos na gestão de carreiras. Orienta-
mos sobre questões gerais, desde o inte-
resse do aluno em atuar em alguma clí-
nica ou na montagem do ambiente até a
importância do marketing e de como
buscar novos clientes. Também ofere-
cemos conhecimentos de como se tor-
nar um empregador”, afirma Eliete Apa-
recida de Araújo, docente do curso.

Para participar, é necessário ter,
pelo menos, 18 anos e estar cursando o
terceiro ano do ensino médio. Mais in-
formações podem ser obtidas no
www.sp.senac.br/jaboticabal, pessoal-

mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço:
Massagem Relaxante e Energética
Data: de 8 de março a 3 de maio de

2014
Horário: aos sábados, das 9 às 13

horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: 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

Um olhar sobre o País da Copa do Mundo de Futebol: reflexões
nho, quando terá início a Copa do Mun-
do de Futebol, em terras brasileiras. O
país inteiro vai parar para assistir aos
jogos e, principalmente, a cerimônia de
abertura que esperamos seja um evento
fantástico e iluminado, pois o mundo
todo estará conectado com os mais de
170 milhões de brasileiros.

Comemorações e euforia à parte, a
verdade é que estamos vivenciando no
país inúmeras dificuldades sociais, políti-
cas e também econômicas, por que en-
quanto se pensam em gigantescas cons-
truções, estádios fenomenais, a popula-
ção não faz uso de uma saúde decente. E o
pior, as verbas estarão sendo destinadas a
essas obras que até agora não se encon-
tram no estágio final de construção.

Percebe-se que em meio a tudo isso,
o Brasil ainda passa por problemas de
repercussão internacional, como por
exemplo, a questão social da inseguran-

ça, a violência nas grandes cidades, prin-
cipalmente, as 12 cidades-sede deste
megaevento, a falta de água, os apa-
gões, enfim, uma infinidade de questões
internas que podem manchar o tão es-
perado espetáculo.

Esperamos que nada de ruim venha
a acontecer, para não estragar o brilho
da Copa do Mundo de Futebol. Espera-
se que os aeroportos funcionem ade-
quadamente, que não atrasem e nem
deixem os estrangeiros na espera, que
os policiais estejam capacitados e trei-
nados para o exercício de suas funções,
que não faltem ingressos e não tenha
fila nos estádios, que os brasileiros sai-
bam receber dignamente seus convida-
dos, que não aconteçam brigas e violên-
cia nos jogos e nos estádios.

Somente assim, a expectativa pelo
acontecimento deste evento, sendo sede
mundial do mesmo, nos coloque em

evidência como o país do Futebol, mas
que também, futuramente, seja reconhe-
cido como o país da educação, onde suas
crianças possam ter uma educação de
qualidade e com sucesso; que os nossos
idosos possam, no final de uma vida de
trabalho, usufruir de uma aposentadoria
digna e não esta que estamos acostuma-
dos a vivenciar, e, que nossos gover-
nantes sejam mais honestos, dignos, não
entrando na política como meio de en-
riquecimento próprio.

Até lá, e enquanto o país do Futebol
sedia sua Copa do Mundo, um dos mai-
ores eventos esportivos do planeta e
com certeza será tema nas escolas e es-
tudado em todas as disciplinas como
parte do currículo escolar, espera-se que
o Brasil, além de ser o Campeão em
nossa Terra, também se orgulhe de mos-
trar um país “bonito por natureza e aben-
çoado por Deus”. É o que esperamos!

CUNHA GONSALVES  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRI-
OS  LTDA., torna público que RECEBEU O CERTIFICADO GRA-
PROHAB Nº 128/2011 E  REQUEREU NA CETESB  A  LICENÇA
DE OPERAÇÃO PARA O LOTEAMENTO RESIDENCIAL POR-
TO BELO, sito à PROL. DA  RUA  JOSÉ  ZAMBELLE, S/N, TAIA-
ÇU/SP.

Para atender uma crescente deman-
da de adeptos da bicicleta, o Senac Jabo-
ticabal ganhou um novo bicicletário com
capacidade para 18 bicicletas.

O projeto, executado em parceria
com o Departamento de Trânsito do
município, é de utilidade pública, mas
cada usuário deve se responsabilizar pelo
meio de transporte, levando correntes
e cadeados para prenderem suas bicicle-
tas.

“O bicicletário incentiva a utiliza-
ção de um meio de transporte sustentá-

Inaugurado bicicletário
no Senac Jaboticabal

Alunos, funcionários e toda a comunidade podem
utilizar local para estacionar suas bicicletas

vel, contribui com o meio ambiente e
diminui o tráfego da cidade”, destaca
Leandro Nassif D’Arco, gerente do Se-
nac Jaboticabal.

Serviço:
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831 –

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

Montechi & Sanchez LTDA., torna público que requereu junto
à CETESB a Renovação da Licença de Operação para Posto de
Combustível, sito à Rua Rui Barbosa, nº 427, Centro, Jaboticabal/
SP.

“Errar é humano!” Esta frase é
comum, está em nosso dia a dia e
às vezes vem com o complemento:
“mas persistir é burrice!” A ques-
tão do erro em nós, mortais, faz
parte de nossas vidas. Mas é muito
relativo, por que muitas coisas imo-
rais, fora da lei, e fora da religião,
que antes eram erradas, agora não
são mais. Por exemplo: divorciar-
se ou ser homossexual, ao longo do
tempo tem deixado de ter conota-
ção de erro, no que se diz de aceita-
ção das pessoas, daquilo que se
acha certo. Mas o que podemos cha-
mar de erros? Eu particularmente
chamo de erro tudo aquilo que se
resulta em prejuízo para quem er-
rou ou para outra pessoa. Em mi-
nha opinião, aquilo que não me
prejudica e não prejudica outra
pessoa, não pode ser chamado de
erro. Será chamado de acerto? Ou
será neutro? Na verdade, para se
errar é necessário ter-se um refe-
rencial do que é certo. Errar no ca-
samento significa não conseguir
manter-se casado ou ser feliz. Er-

Supere as mágoas e os erros do passado!
“Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente.”- William Shakespeare

rar na vida financeira significa não
conseguir conquistar ou perder o
que se conquistou. Errar na reli-
gião significa pecar, dependendo a
religião, é maior pecado errar con-
tra a “religião”, do que contra Deus.
Em fim, somos passíveis de erro.
Podemos comparar o erro ao moto-
rista de uma autoestrada. Percebe-
mos que na autoestrada dirigimos,
por nós e por outros motoristas. Por
que quando estamos em uma auto-
estrada, corremos não só o risco de
causarmos um acidente, como tam-
bém estarmos envolvidos em aci-
dentes causados por outros. Assim
é nosso dia a dia, às vezes somos
vítimas de nossos erros, como diz a
bíblia: De que se queixa, pois, o ho-
mem vivente? Queixe-se cada um dos
seus pecados. Lamentações 3:39, ou
somos vitimas de erros de outras pesso-
as onde nossa vida está envolvida com
eles. De qualquer forma, o maior preju-
ízo é quando não possuímos condições
de absorver o erro. Por exemplo: o fi-
lho aproveita a oportunidade e compra
sem autorização, em nome do pai ou da
mãe, esconde e não paga a dívida. Quan-
do chega a cobrança, a surpresa do ocor-
rido. O crédito do pai, está comprome-
tido. Se o pai tiver dinheiro, ele paga a
dívidia e absorve o prejuízo. Se não, o
pai vai amargar a restrição de seu nome
no crédito. Então, são duas situações
que levamos em conta: o erro e as con-
sequências. E neste caso, podemos com-
parar estas situações às leis da física,
especialmente a terceira lei de Newton:
A toda ação há sempre uma reação
oposta e de igual intensidade.

Os prejuízos das consequências dos
erros da vida podem ser enormes, tanto
na alma, no corpo e no espirito do ho-

mem e ainda pode determinar o futuro
de toda uma vida ou pelo menos uma
parte dela. Pagar em longo prazo um
erro é terrível, mas conviver com as
consequências de um erro sem a opor-
tunidade de revertê-lo é pior ainda. Não
superar os erros e as magoas, nos con-
gela, faz com que estejamos estagna-
dos. Quando não conseguimos superar,
absorver nossos erros, não investir nas
pessoas, não tentamos de novo. Quan-
tas pessoas não conseguem se relacio-
nar novamente por que seus relaciona-
mentos anteriores foram um desastre.
Quantos empresários falidos não se er-
guem por que perderam sua força, de
acreditar em si mesmos. Imagine se
Tomas Edison, o inventor da lâmpada
estive desistido? Quando um jornalista
lhe perguntou como se sentia por ter
tentado e falhado 700 vezes antes de
chegar a uma lâmpada que desse luz,
Thomas Edison negou que tivesse erra-
do ou falhado. O gênio da lâmpada disse
simplesmente que: “tinha conseguido
descobrir 700 maneiras de uma lâmpa-
da não funcionar”. Isso lhe permitiu
acumular conhecimento e procurar ca-
minhos alternativos. Sem as 700 tenta-
tivas não teria havido a 701ª que pôs
uma lâmpada a dar luz. Qual a lição dis-
so? É que a pessoa persistente não en-
cara o erro como o fim, mas o erro
como a oportunidade de fazer melhor,
ou seja, de anular a tentativa errada,
aprender com ela e partir para uma nova
tentativa. Ou seja, aprender com nos-
sos erros, é uma forma de nos aceitar-
mos falhos e procurar nos aperfeiçoar.
Tente, não erre, mas se errar, procure
errar diferente. Repetir o mesmo erro
soa como ser “burro”. Na fé, quando
erramos a religião, normalmente não
nos dá outra chance. Mas Jesus, nos

mostra que quando erramos e procura-
mos pela maneira de Deus, corrigir ou
não errar mais, Ele é conosco para nos
restaurar. Mesmo que nossas falhas fo-
ram grandes e causou danos. Ainda as-
sim o Senhor Jesus nos recupera. Erros
graves, mesmo que leve uma pessoa à
cadeira elétrica, o poder de Deus, pode
livrar sua alma, seu espirito, se houver
arrependimento genuíno. Não podemos
esquecer nosso passado, e nem pode-
mos passar uma borracha nele, mas o
segredo está em se ter força para apren-
der com o passado, se arrepender e bus-
car acertar, ou seja, sempre teremos a
lembrança de nossos erros, mas ele não
nos faz sofrer, ele não causa decepção,
por que na verdade, muitos erros nos tra-
zem males que nos fazem procurar a
Deus. Talvez, você meu amigo ou minha
amiga, teve seus olhos abertos agora, eu
lhe digo: pare de sofrer. Faça uma parceria
com Deus na sua vida. Você se arrepende e
Ele te ajuda a fazer de novo, só que, com
um diferencial; Agora você faz do jeito
dele. Ou seja, a maneira de Deus é persis-
tente, pela fé e certa da vitória, por que
não estamos sozinhos. Ter saúde psíquica e
aceitar os erros, não significa garantia de
acertar na nova tentativa, mas significa
ter força para tentar de novo. Quando ten-
tamos novamente, usando a fé, neste mo-
mento então, existe o diferencial, por que
a fé nos faz tentar novamente e ela mes-
mo conspira a nosso favor para que até
aquilo que era prá dar errado, torne-se a dar
certo. Repensemos, existe muito mais
oportunidade no erro do que no acerto,
apenas é uma questão de como se acredita.
Obrigado pela leitura. Mensagens como esta
de segunda a sexta das 8 às 9 da manhã na
107,9 GAZETA FM, ou a qualquer mo-
mento pelo site:

 www.associacaosemeandovida.com.

Por: Sérgio Ramos

Os dias mais felizes de nossa exis-
tência sempre passam por momentos
marcantes, especiais, com brisa de con-
quista, de felicidade.

Caberia a cada ser humano refletir
sobre o bem que o sorriso faz, é expres-

UM SORRISO ABRE PORTAS
“Viver e não ter a vergonha de ser feliz.” (Gonzaguinha)

são da alma, do nosso eu guardado den-
tro de cada um de nós, sorrir.

Sorrir para a vida, sorrir para nós
mesmos, sorrir  para os outros, sorrir
diante dos desafios que nos cercam, das
atrapalhadas da vida.

O sorriso desencadeia uma energia
vibrante que acalma, afasta forças ne-
gativas, conquista as pessoas, resplan-
dece o espírito;  sorrir faz bem a nós e
aos outros também, feliz quem sorri e
super feliz quem recebe o sorriso, é lin-
guagem universal.

Em várias histórias da vida, ouvi-
mos dizer que este ou aquele persona-
gem sorriu, depois de tal cena ele sorriu,
quantos cenários não ficaram mais be-
los com um sorriso, quanto perdão já
não aconteceu por conta de um sorriso.

Para sorrir não se exige nada a não

ser a própria luz que irradia do sorriso, o
entusiasmo.

As pessoas que não sorriem trazem
no rosto rugas de amarguras, vibrações
indesejadas, são até mesmo mal com-
preendidas como arrogantes, soberbas.

Feliz aquele cuja existência  seja
motivo de alegria e contentamento,
enobrece a caminhada, alivia o peso do
fardo.

Entre os intelectuais e motivados, o
motivado vai mais longe, esse conta-
gia, impulsiona, esse sorri para a vida e
para os outros, sorri para os desafios,
acredita.

A reflexão segue quando percebemos
que o nosso dia se torna mais agradável
quando somos bem recebidos ou acolhi-
dos com um sorriso, quando na despedi-

da ao entrar no ônibus, avião o u
carro  o aceno some no horizonte em-
balado por um sorriso.

Que aprendamos a sorrir com a vida,
ainda que seja com as mazelas, nas pedras
atiradas, na esperança de um amanhã.

Vivamos o contagiar de nossas al-
mas vibrantes que ressoam como o sino,
buscando ao longe um eco eternizado
pela força daquilo que seja verdadeiro, o
sorrir de dentro para fora.

Seguimos uma multidão que parece
verdadeiramente viver no automático,
ligados a uma rotina que cobra resulta-
dos, mas que do outro lado não nos im-
pulsiona a estarmos juntos, não haven-
do a energia contagiante transmitida
num sorriso, pois o ser humano nunca
poderá esquecer de sorrir.

Quem sorri, vai mais longe, conquista!

Vende-se
1 fazenda na região de Avaré/SP
200 alqueires  - parte  em  cana.
220 alqueires, sendo 120 alqueires em Eucalipto pronto para corte e 100

alqueires em pasto, localizado a 25KM de uma Usina.
1 fazenda com 100 alqueires com 300 vacas de cria, 1 trator de porteira.
Entre outras fazendas com vários alqueires diversificados.
Informações: (14) 99758-6394 ou (14) 99785-6367 Benício Gomes.

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.
a.) - Tiago  de  Almeida

A Prefeitura entregou na sexta-feira
(21), uma nova ponte rural. Conhecida
como Ponte do Rampazo, o projeto
beneficia os moradores de sítios e fa-
zendas da Graminha.

O novo projeto não utiliza ma-
deira. A Prefeitura utiliza tubos de aço
que são aterrados e cobertos com pe-
dra. “As mudanças garantem uma vida
útil muito maior para a ponte, além
de muito mais segurança para os usu-
ários. Agradeço a Usina São Marti-
nho que colaborou para a realização
dessa obra”, afirma o Prefeito, Raul
Girio.

Estradas rurais – A Prefeitura re-
cuperou 600 metros da JBT 155, que
liga Jaboticabal ao município de Taqua-
ritinga. A obra contou com apoio da
Polícia Ambiental e Usina Santa Adélia.

“Conhecida como estrada antiga
de Taquaritinga, a estrada ficou in-
terditada por muitos anos. Tivemos
que recuperar o leito carroçável que
havia afundado e utilizando as má-

Obras realizadas pela Prefeitura beneficiam zona rural de Jaboticabal
Prefeitura investe na recuperação de pontes e estradas rurais

quinas da SAAMA, deixamos a estra-
da em condições de tráfego, dando

mais uma opção para o escoamento
da safra”, afirma o Secretário de Agri-

cultura, Abastecimento e Meio Am-
biente, Sérgio Nakagi.
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

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

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.

A  GAZETA PÁGINA   07SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2.014

Em uma cidade violenta, policial
dado como morto retorna à vida
como um poderoso ciborgue na luta
contra o crime, mas suas lembranças
o atormentam.

Gênero: Ação
Direção: José Padilha
Roteiro: James Vanderbilt, Joshua

Zetumer, Nick Schenk
Elenco: Abbie Cornish, Aimee

Garcia, Douglas Urbanski, Gary Old-
man, Jackie Earle Haley, Jay Baru-
chel, Jennifer Ehle, Joel Kinnaman,
John Paul Ruttan, Marianne Jean-
Baptiste, Melanie Scrofano, Michael
K. Williams, Michael Keaton, Miguel
Ferrer, Samuel L. Jackson, Tommy
Chang, Zach Grenier

Produção: Eric Newman, Gary
Barber, Marc Abraham e Roger Birn-
baum.

ROBOCOP

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 costume  e  publicado na Impren-
sa.

Jaboticabal, 03 de Fevereiro de 2.014.

MARIA  ELVIRA  ARMENTANO
Presidente

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 com o pro-
prietário Nelson:

(16) 3202-4899
(16) 99115-5942

SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL

ELEIÇÕES  SINDICAIS

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 11 de Março de 2014,
em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cidade, às
08:00 horas, será realizada a Eleição para a composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – FAESP, bem como
suplentes. O prazo para registro de chapas é de 4 (quatro) dias
contados do dia seguinte à publicação deste edital (art. 17 do Esta-
tuto Social). O requerimento, acompanhado de todos os documen-
tos exigidos para registro, será dirigido ao Presidente, podendo ser
assinado por qualquer dos candidatos ou componentes das cha-
pas. O horário de funcionamento destinado a esta finalidade é das
08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, em
nossa Secretaria, onde se encontrará pessoa habilitada para o aten-
dimento, prestando maiores informações sobre o Processo Eleito-
ral, bem como receber os documentos e fornecer os competentes
recibos. O prazo para impugnação de candidatura é de 3 (três) dias
contados da afixação das respectivas chapas na sede do sindicato
(art. 20, III c/ c art. 53 do Estatuto Social). A Eleição será realizada às
08:00 horas; não obtendo “quorum” realizar-se-á, em segunda e
última convocação às 09:00 horas. Em caso de empate entre as
chapas mais votadas, realizar-se-á nova Eleição 15 (quinze) dias
após.

Jaboticabal/SP, 21 de fevereiro de 2014.

Sindicato Rural de Jaboticabal
Ricardo Bellodi Bueno

Presidente

CERÂMICA  SANTA  ANGELA  DE  JABOTICABAL  LTDA,
torna público que recebeu  da CETESB  a   Licença Prévia e de
Instalação nº 52000441 e requereu a Licença de Operação   para
fabricação de filtros de cerâmica ou barro cozido,  sito à Av. Dom
Pedro II nº 300,  Recanto do Barreiro – Jaboticabal - SP.

DEFENSIVE  INDÚSTRIA,  COMÉRCIO  &  REPRESENTA-
ÇÃO  COMERCIAL  LTDA,  torna público que requereu da  CE-
TESB a Renovação da  Licença de Operação  para depósito e/ou
comércio atacadista de produtos químicos  na Rua Jaime Ribeiro
nº 409 A, Vila Industrial, Jaboticabal - SP.

DUOTEC VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, torna público que recebeu  da
CETESB a Renovação da  Licença de Operação nº 52001350,
válida até 06/02/2017   para fabricação de artefatos diversos de
borracha,  sito à  Rua Pércio da Rocha Neves Filho nº 40, Distrito
Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PALAZZO LTDA,
torna público que recebeu da CETESB   a Licença de Operação nº
52001349, válida até 06/02/2017, para fabricação de refrigerantes,
sito à Rodovia SP 333 Km. 120 mais 500 metros, Jardim Grajaú,
Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS LTDA, tor-
na público que requereu  da  CETESB a   Licença de Prévia,  para
produção de suco de frutas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua
Francisco Ferrari nº. 1.400, Urbano, Jaboticabal - SP.

PHILOMENA ***
O diretor Stephen Frears é o que

podemos chamar de camaleão. Di-
rigiu produções excepcionais tais
como ‘’Alta Fidelidade’’, ‘’A Rai-
nha’’ e ‘’Herói Por Acidente’’, mas
também meteu os pés pelas mãos
comandando coisas como ‘’O Do-
bro Ou Nada’’ e ‘’O Segredo de
Mary Reily’’. O novo ‘’Philome-
na’’ (indicado ao oscar de melhor
filme), encontra-se em uma espécie
de meio termo, já que não chega a
ser uma obra prima, mas também
está longe de ser fraco. Baseado em
fatos reais ‘’Philomena’’ narra a his-
tória de Philomena Lee (Judi Dench
maravilhosa) que, em uma noite de
liberdade na feira de uma pequena
cidade na Irlanda, conhece um belo
rapaz. Depois de algumas bebidas
ela se deixa levar pelo carisma do
moçoilo e acaba perdendo a virgin-
dade. Meses depois, as consequên-
cias do “crime” começam a apare-
cer e ela descobre estar grávida. O
convento da Abadia de San Ross,
da qual a garota fazia parte, obriga-
va as mães a pagarem 100 libras, do
contrário elas eram obrigadas a tra-
balharem durante 4 anos para sanar
as suas dívidas. As visitas eram rá-
pidas e as crianças poderiam ser
adotadas a qualquer momento. É o
que ocorre com o filho de Philome-
na. O garoto é adotado por uma fa-
mília americana e, durante 50 anos,
o paradeiro permanece desconheci-
do. Em 2004, o jornalista Martin
Sixsmith encontrou a história de

Philomena. E é nesse momento que
a produção acaba decolando. Mar-
tin, ao lado de sua nova amiga, per-
corre caminhos e caminhos para
encontrar respostas que levem a al-
gum pista que leve ao que ocorreu
com Anthony, o filho da persona-
gem título. A naturalidade e doçura
com que Dench interpreta Philome-
na é digno de aplausos (ela foi indi-
cada ao oscar de melhor atriz), ao
passo que Steve Coogan também se
sai primorosamente bem dando vida
ao, seco e sério, Martin Sixmith. No
geral, Philomena é um filme hones-
to e emocionante, uma história do-
lorosa, retratada com verdade, o que
não acontece sempre no cinema.

Lançamentos
CLUBE DE COMPRAS

DALLAS
12 ANOS DE ESCRAVIDÃO
ROBOCOP

A Biblioteca Municipal de
Jaboticabal “Júlia Luiz Ruete”
está ainda mais atrativa para os
leitores. Agora, eles podem
usufruir de 400 novos livros,
doadas pelo SisEB (Sistema Es-
tadual de Bibliotecas Públicas
de São Paulo). O espaço tam-
bém ganhou novos mobiliários
através do programa de Moder-
nização de Bibliotecas, do Con-
sórcio Intermunicipal Culturan-
do.

“São 400 novos livros, entre
obras literárias e livros didáticos.
Todos já estão à disposição da

Biblioteca Municipal ganha
novos livros e mobiliários

população para consultas e leitu-
ras”, declara o secretário de Edu-
cação, Cesar Esper.

Jaboticabal também foi contem-
plada com a Modernização de Bi-
bliotecas, o que garantiu novas
estantes, puffs, quadro de avisos,
tapete, almofadas e ventiladores
para o local.

“Com apoio do Culturando,
inauguramos na semana passada
quatro Pontos Cultura. E, agora,
garantimos mais conforto aos fun-
cionários e visitantes da Biblio-
teca Municipal”, completa o dire-
tor de Cultura, Abel Zeviani.

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

A UCB Saúde Animal participou, no último sábado (15/02), da
tradicional “Festa do Troca” da Unesp (Universidade Estadual
Paulista) de Jaboticabal (SP). A confraternização, que reuniu mais
de 160 pessoas na Chácara Bela Vista, celebrou as conquistas dos
residentes que estão se formando e a chegada dos novos profissio-
nais ao Hospital Veterinário. A consultora Técnica Comercial Julia
Borges e a veterinária Mariana Costa representaram a indústria e
entregaram, aos residentes, kits contendo ecobag, cooler, caneta,
canivete, lanterna e catálogo de produtos. “É importante para a
UCB prestigiar eventos como esse. Com a ação, os veterinários têm
a oportunidade de conhecer melhor os medicamentos da indústria”,
afirma Julia.

UCB prestigia “Festa do Troca”
da Unesp de Jaboticabal
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