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Jaboticabal celebrou o Dia In-
ternacional da Mulher de forma
especial. Com dois dias de progra-
mação (08 e 09), a Prefeitura junto
a seus parceiros - Fundo Social de
Solidariedade, Delegacia de Defe-
sa da Mulher e Polícia Civil - ofe-
receu exames médicos, orienta-
ções jurídicas e serviços de cui-
dado com a beleza feminina.

No dia 08, a programação in-
cluiu, principalmente, atendimen-
tos voltados à saúde. Foram 100
exames de glicemia, 200 avaliações
nutricionais, 15 exames de papa-
nicolau, 75 testes de HIV, 55 con-
sultas odontológicas e quase 300
aferições de pressão arterial.

“Além disso, realizamos a Ca-
minhada da Mulher e participamos
do programa Agita São Paulo, no
qual fizemos uma série de ativida-
des físicas em plena Praça 9 de
Julho”, acrescenta a secretária de
Saúde, Renata Assirati.

Já o domingo (09) foi dedicado
à beleza das mulheres. De acordo
com a presidente do Fundo Soci-
al, Cidinha Girio, foram realizados

Dia da Mulher é sucesso em Jaboticabal
Prefeitura e parceiros ofereceram de beleza a cuidados com a saúde para jaboticabalenses

cerca de 300 atendimentos. “Ofe-
recemos cortes de cabelo, desig-
ner de sobrancelhas, limpeza de
pele, depilação, massagem, maqui-
agem e esmaltação. Tudo gratui-
tamente. Posso dizer que o even-
to foi um sucesso graças ao apoio
dos nossos parceiros”, comemo-
ra Cidinha.

No mesmo dia, na Praça Ernes-
to Poli (ao lado da Terceira Idade),
houve apresentações musicais,
aulas de dança e distribuição de
mudas.

Parceiros: As ações contaram
com o apoio das Secretarias de
Assistência Social; Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente;
Obras e Serviços Públicos; Saú-
de; Educação, Cultura, Esporte e
Lazer; Senac; Faculdade São Luis;
DDM; OAB; Sindicato dos Fun-
cionários Municipais; APEOESP;
ACIAJA; AAPROCOM; Emurja;
Woman’s Club; FAE; Grupo Afe-
to; Igreja Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias; Fraternidade
Feminina Cruzeiro do Sul; e Ma-
çonaria Mista.

A Secretaria de Educação jun-
to ao NAEE – Núcleo de Atendi-
mento Educacional Especializado
– promoveram, no último dia 07,
na EMEB Coronel Vaz, uma capa-
citação para cerca de 100 profes-
sores da rede municipal de ensino
de Jaboticabal.

O objetivo foi tratar sobre as adap-

Professores são capacitados para
inclusão de alunos com deficiência

Jaboticabal implantou Plano de Ensino Individualizado e realiza adaptações curriculares

tações curriculares para inclusão de
alunos com deficiência e o PEI – Pla-
no de Ensino Individualizado, em
vigor desde o início do ano letivo.

“Com o PEI damos atenção es-
pecial aos alunos com deficiência.
Agora, com a adaptação curricu-
lar teremos uma nova ferramenta
de inclusão”, pontua o secretário

da pasta, Cesar Esper.
Os próximos encontros com as

professoras de cada ano/série,
serão bimestrais. “A ideia é acom-
panhá-las dando todo suporte ne-
cessário para atendimento dos
alunos”, finaliza a supervisora de
ensino, Susany Feres Henrique S.
Ferreira.

A Prefeitura concluiu na últi-
ma semana, o recapeamento da
Rua João de Almeida, no Bairro
X. Foram investidos R$ 300 mil
na obra.

“Concluímos o recapeamento
da Rua João de Almeida. A em-
presa responsável pela obra fez

Prefeitura entrega recapeamento da Rua João de Almeida
Obras foram entregues na última semana

todas as melhorias necessárias
para garantir a qualidade da obra.
Espero que todos fiquem satis-
feitos com o resultado final”, afir-
ma o Prefeito, Raul Girio.

O Secretário de Obras e Servi-
ços Públicos, Vergílio Greggio,
afirma que outros pontos da ci-

dade serão recapeados. “Estamos
trabalhando para garantir que
mais ruas sejam recapeadas como
a João de Almeida. Também já re-
alizamos recapeamentos na Nova
Jaboticabal e nos próximos me-
ses, outros bairros serão benefi-
ciados”

Celebração especial no Dia Internacional da Mulher com orientações e cuidados especiais na beleza da Mulher

Caminhada da Mulher pela Rua Rui Barbosa até a Praça Nove de Julho   Prefeito Raul Girio e Cidinha Girio acompanharam todas as atividades

Cortes de cabelos esteve no auge dos acontecimentos Privilégios para se embelezarem no dia dedicado à ELAS Caminhada com a presença maciça das mulheres

Com coerência e competência, Raul  Girio acompanha de perto todas as obras municipais

Quem planta fortuidade colhe

vibrações negativas

Pensamentos positivos e coerentes

nos elevam a alma

Quem prejudica o semelhante não

tem identidade própria

Decisões claras não hostilizam

Adaptações curriculares para inclusão de alunos com deficiência e o PEI
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P/ Prof. João Pito

Não somos especialistas em funk
como MC Leonardo, que além de ícone
da cultura é também um militante. Mas
também vamos dar nosso pitaco sobre
essas coisas que andam acontecendo e

Quem que não gostaria de viver bem
nesta terra? Tenho certeza que todos, e
é por isso que devemos sempre fazer o
bem e nunca esmorecer. Muitos acabam
desistindo no meio do caminho sem sa-
ber como será o final da sua caminhada.
Agora, se você quer desfrutar saúde,
prosperidade e todas as coisas boas des-
ta vida, basta somente obedecer a todos
os mandamentos do Senhor teu Deus,
que hoje te ordena através da sua Pala-
vra do Livro Sagrado (Bíblia). Quantos
que não pereceram nesta vida sem des-
frutar o melhor desta terra. Na verdade,

O grande sonho da Rússia de todos
os tempos sempre foi aquela estratégi-
ca região da Criméia, do Cáucaso, dos
Bálcãs, mar negro e báltico que os rus-
sos sempre quiseram dominar e ter es-
ses lugares a seus serviços.

A primeira guerra na região ocorreu
entre outubro de 1853 e fevereiro de
1856, esta região que permite o acesso
ao mar de Azov, ao mar Negro e daí
pelo estreito do Bósforo, mar de Már-
mara, Dardanelos e Egeu, Mediterrâneo
e por Gilbraltar o Atlântico, o velho
sonho dos mares quentes longe dos ma-
res gelados que cercam a Rússia.

As  motivos do Czar russo Nicolau I
para essas atividades bélicas de agressão
[como agora] seria o seu direito de pro-
teger os lugares sagrados dos cristãos
em Jerusalém que na época faziam par-
te do Império Otomano e por isso suas
tropas invadiram as regiões otomanas
da região do rio Danúbio, mas o Czar
foi obstado pelo Reino Unido e pelos
franceses que declararam guerra à Rús-
sia em resposta à marinha russa, des-
truiu a frota turca [Otomana], na bata-
lha de Sinop.

A Europa vivia, a era Vitoriana, e a
Rainha Vitória e sua corte,  receosos
que os russos tomassem Constantino-
pla, o que vedaria as suas comunicações
com a Índia, agiu forte contra os russos.
Por outro lado, Napoleão III, que que-
ria dar provas que era digno de Napo-
leão I, seu tio, a derrota naval turca
levou a Turquia, França, Reino da Sar-
denha de Vitor Emanuel II e Conde Ca-
milo Cavour a declarar guerra à Rússia.
Toda essa manobra permitiu a entrada

E permanece pela eternidade. É uma
fonte de luzes, que iluminam nossos
caminhos pela força da fé, da esperan-
ça e caridade. A vida é uma dádiva de
DEUS. São elos que se cruzam na natu-
reza, para serem mundos do amor e do
perdão. A cada um será dado segundo
suas obras. Fora da caridade não há sal-
vação. A felicidade nasce quando cons-
truirmos as condições de vencermos a
ignorância e  formarmos elos de luzes
que iluminam  o mundo da paz e da
fraterna união de todos nós em torno
da BOA NOVA.

 O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo amor, vem pela

dor. O AMOR SE CONQUISTA.
Só seremos  felizes  se levarmos

dentro de nós a esperança, que  nos
ilumina  nos elos de paz e na força
íntima da verdade. Os caminhos são
percorridos  por nós, onde passamos
por muitas vidas, hora encarnado, hora
desencarnado no mundo e no intercâm-
bio material e espiritual. A dimensão
de modificações se opera em nível su-
perior ou inferior, dependendo do grau

Ninguém, na música Popular Brasi-
leira, traduziu melhor o significado do
termo dor - de - cotovelo que do com-
positor gaúcho Lupicínio Rodrigues. Au-
tor de centenas de músicas, os números
variam muito e ninguém sabe dizer ao
certo quantas foram, principalmente
porque a cada dia descobrem-se mais al-
gumas obras inéditas, teve dezenas delas
gravadas pelos maiores cantores da his-
tória da MPB, de diferentes gerações.
De Francisco Alves a Caetano Veloso, de
Orlando Silva a Cazuza, todos, um dia,
reverenciaram Lupicínio Rodrigues.  Em
quase todas as obras, relatos doloridos de
desilusões amorosas, traições, abandono,
ciúmes e paixões desmedidas são emol-
durados pelo ritmo cadenciado do samba
– canção, temperado com pitadas de
bolero. Nascido em 16 de setembro de
1914, Lupicínio teve uma rotina boêmia
durante os 60 anos em que viveu. O auge

REFLEXÃO  —  UM  ROLÊ  NO  FUNK
que têm apavorado uma parte gorda da
sociedade. Sobre os rolezinhos: são jo-
vens que não têm saúde, somos nós, os
pretos  –  como diria o Poeta Castro
Alves, “sobre nós, os teus cães”.

A sociedade colocou embaixo do ta-
pete, mas não cabe todo mundo. O Esta-
do tem ódio do pobre e do negro. Nós não
sabemos de onde vem tanto ódio. Que
comam brioches! É lógico que somos con-
tra o Capitalismo  Compulsivo, Mecanti-
lista, que vivemos, essa coisa desenfrea-
da. Mas nós ficamos muito tempo longe
das coisas... Dizem: não compra carro que
tem muito trânsito! Nós  entendemos,
mas há de entender a nós! Pedir para nós
não comermos para não acabarmos com
a natureza é muita sacanagem...

Sobre o funk, nós vimos da Escola

do Jimmy Bo Horne e não somos co-
nhecedores do assunto, mas acredita-
mos que ali o jovem tá pedindo socor-
ro. Se nós quisermos entender o jovem,
é aquilo ali. A Educação (ou a falta dela:
excesso de volume no som, por exem-
plo ) é aquela ali, a Cultura é aquela ali,
a Saúde é aquela ali. Com a falência do
Ensino Público nós não podemos que-
rer que o cara cante Construção, de
Chico Buarque, não é? É isso o que a
molecada está vivendo, sem INSTRU-
ÇÃO e com vontade de consumo.

Não curto funk ostentação, mas:
“bara bara berê, berê...”
“Eu quero tchu, eu quero tcha...”
“Delícia, delícia, ai se eu te

pego...assim você me mata...”
“Vou beber até cair”

“As mina pira”
Isso não me parece nenhuma  obra-

prima da música brasileira. Sabe o que  to-
das essas músicas e todas as outras têm em
comum, inclusive o samba e a MPB atual?

São todas filhas da falência do
Ensino Público de qualidade. A úni-
ca diferença é que o funk ostenta-
ção é música de preto da favela, do
morro, da periferia, e é mais fácil
criticar. Onde já se viu pobre can-
tar, não é não?

Não curto funk ostentação nem
curto preconceito – apesar de todos
termos os nossos. E quer saber?
“Não olha para o lado que quem
está passando é o bonde, se ficar de
caozada, a porrada come.”

UMA REFLEXÃO SOBRE TEXTO
DE  SÉRGIO VAZ ( POETA ) -  José
Fernando Stigliano

COMO VIVER BEM
na verdade, o que Deus realmente dese-
ja, é que todos os seus filhos possam
desfrutar da vida abundante que Jesus
Cristo seu filho, veio trazer para nós
aqui na terra. Deus não se alegra com o
sofrimento de ninguém, pelo contrá-
rio: Ele fica feliz quando obedecemos e
confiamos na sua palavra. A bíblia fala
que quando o Profeta Elias foi até o rei,
e lhe disse: Viva o Senhor, Deus de Isra-
el, perante cuja face estou, que nestes
anos (Isto é, foram três anos e seis me-
ses), nem orvalho, nem chuva haverá,
senão, segundo a minha palavra. Elias
já estava cansado de alerta, o rei sobre
as coisas erradas que ele estava fazendo,
mesmo assim o rei não queria obedecer
aos mandamentos do Senhor, só des-
prezava. O rei ficou furioso e queria
matar Elias por toda lei, mas o Senhor
não permitiu que isso acontecesse. En-
tão o Senhor disse: Elias, vai-te daqui, e
vira-te para o oriente, e esconde-te jun-
to ao ribeiro de Querite. E há de ser que
beberás do ribeiro; e Eu tenho ordenado
aos corvos que ali te sustentem. Elias
obedeceu à voz do Senhor e ficou ali
por muitos dias, bebendo a água do ri-
beiro e sendo alimentado pelos corvos,
conforme a palavra do Senhor. Quando
o ribeiro se secou o Senhor disse: Le-
vanta-te, e vai a Sarepta, que é de Si-

dom, e habita ali: eis que Eu ordenei ali
a uma mulher viúva que te sustente.
Então, ele se levantou e se foi a Sarep-
ta, e, chegando à porta da cidade, eis
que estava ali uma mulher viúva apa-
nhando lenha; e ele a chamou e lhe dis-
se: Traze-me, peço-te, numa vasilha um
pouco de água que beber. E, indo ela a
buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Tra-
ze-me, agora, também um bocado de
pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o
Senhor, teu Deus, que nem um bolo te-
nho, senão somente um punhado de fa-
rinha numa panela e um pouco de azei-
te numa botija; e, vês aqui, apanhai dois
cavacos e vou prepará-lo para mim e
para o meu filho, para que o comamos e
morremos. Ele disse: Não temas: vai e
faze conforme a tua palavra, porém faze
disso primeiro para mim um bolo pe-
queno e traze-mo para fora, depois, fa-
rás para ti e para teu filho. Porque as-
sim diz o Senhor, Deus de Israel. A fari-
nha da panela não se acabará, e o azeite
da botija não faltará, até ao dia em que
o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela
não duvidou, mas sim fez conforme a
palavra do homem de Deus. A farinha
não acabou e o azeite não faltou. (I Reis
17.1 aos 24). Esta mulher temia ao Se-
nhor de todo o coração e respeitava
todos os seus mandamentos. Ela e toda

a sua família viveram bem até dia que o
Senhor mandou a chuva sobre a terra.
Todas as pessoas que obedecem aos man-
damentos do Senhor Deus, sempre vão
comer o de melhor nesta terra. Elias era
um homem de Deus que não se corrom-
peu com nada deste mundo, pelo contrá-
rio, ele servia a Deus com um coração
inteiro e sempre ouvindo e obedecendo a
palavra do Senhor. Ele ficou morando na
casa desta viúva todo tempo em que per-
maneceu sem chover e mostrou ser um
verdadeiro homem de Deus. Respeitando
ela e sua família, quando o filho dela mor-
reu esta viúva ficou desesperada. Ele dis-
se: Dá-me teu filho e orou ao Senhor e o
menino ressuscitou. Como é bom andar
com Deus. Elias foi um grande profeta do
Senhor que foi levado aos céus, ou seja,
ele não viu a morte (Leia II Reis 2.1 aos
11). Viva bem todos os dias da sua vida
aqui na terra. Mas sempre obedecendo aos
mandamentos do Senhor teu Deus, não te
desvia nem para direita nem para esquer-
da. Porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. A decisão ago-
ra é sua. Se você quiser ouvir a voz do
Senhor teu Deus, você vai comer o de
melhor desta terra. (Isaías 1.19). Viva
bem! Esta é a minha oração. Ouça o nos-
so programa A Verdade da Palavra. Diári-
amente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

LUPICÍNIO TRADUZIU A DOR DO AMOR
de sua maturidade musical ocorreu no fi-
nal dos anos 50, uma fase de transição
entre a velha guarda das serestas e o pes-
soal da bossa nova, por quem era dura-
mente rechaçado pela crueza de seus ver-
sos, os quais consideravam cafonas.

Mas a recíproca era absolutamente
verdadeira. “Isso que corre por aí é ape-
nas disfarce para gente que canta mal e
compõe pior. Basta conversar baixinho,
dizer bobagens e aí está um sucesso”,
disse Lupicínio sobre a  bossa nova. Ain-
da assim, o velho boêmio sobreviveu a
essa e outras revoluções e o próprio João
Gilberto regravou “Quem há de Dizer”.
A primeira composição de Lupicínio,
uma marchinha, foi feita aos 12 anos,
quando morava no bairro pobre de Ilho-
ta, Porto Alegre.

Como desde cedo apresentava forte
vocação para a vida boêmia, aos 16 anos
foi levado pelo pai para o serviço mili-
tar. Começou a driblar a dura rotina
militar imitando o cantor Mário Reis
nos bares porto alegrenses. Um dia, um
dos que o ouviam exclamou: “Esse ga-
roto vai longe”! Não seria uma frase
digna de maior atenção se o ouvinte
não fosse Noel Rosa. Diz a lenda que foi
para a mulata Inah, sua grande paixão,
que ele compôs Nervos de Aço. Mais
tarde, ele chegaria a dizer que deveria
pagar direito autoral às mulheres que o
fizeram sofrer. “Só me lembro das que
me fizeram mal, e são justamente elas

que me renderam algum dinheiro, atra-
vés das minhas músicas. As que me fize-
ram bem, esqueci”. Em 1935, estabele-
ceu sua parceria com Alcides Gonçalves
e os dois conseguiram um contrato para
gravar um disco pela RCA Victor, em
que Alcides cantava. O modo como as
músicas de Lupicínio, um gaúcho que
até então não costumava sair da boê-
mia de Porto Alegre, foram chegar aos
ouvidos dos produtores cariocas e pau-
listas, até hoje é um mistério. Uma teo-
ria diz que foram os marinheiros que
frequentavam os bares do cais de Porto
Alegre os responsáveis por esta divul-
gação. Mas foi Felisberto Martins, dire-
tor artístico da Odeon, quem recomen-
dou a Francisco Alves que procuraram
Lupicínio. Alves o fez e acabou gravan-
do Nervos de Aço. Em seguida, Lupicí-
nio começou a ter composições grava-
das por cantores como Orlando Silva,
Linda Batista e Jamelão, seu principal
divulgador.

Suas músicas fizeram tanto sucesso
que o jornal baiano registrou o seguinte
anúncio classificado: “Precisa-se de uma
empregada doméstica que lave, passe e
cozinhe, mas não cante Nervos de Aço”.
Lugares – comuns do  romantismo sem-
pre foram utilizados por Lupicínio para
expressar ciúmes, remorso e abandono.
Por isso mesmo foi batizado de O Rei
da Dor - de - cotovelo pelo então apre-
sentador Blota Jr. Em livro publicado, a

obra de Lupicínio serviu de parâmetro
para um estudo sobre comportamento
de homens e mulheres e mulheres no
Brasil dos anos 40 e 50. Melodia e Sin-
tonia em  Lupicínio Rodrigues, dos his-
toriadores Maria Izilda de Matos e Fer-
nando Antônio Faria, aprofunda-se nos
arquétipos explorados por Lupicínio,
como a mulher infiel e o homem que
perdoa por ser nobre. Os autores cons-
tatam que Lupicínio estabelecia o pa-
drão da mulher ideal da época: uma mis-
tura da mulher do lar, que cuida dos fi-
lhos, com a da noite, sensual. O protó-
tipo do homem era o do “provedor,
honrado e que deve ter uma sexualidade
com potência e frequência, exercitada
dentro e fora de casa”, mas que, curio-
samente, demonstrava toda a sua fragi-
lidade neste tipo de música. Lupicínio
nunca abandonou suas origens gaúchas
e era  gremista fanático, sendo o com-
positor do belíssimo hino do clube ( “Até
a pé nós iremos...”) Casado desde os 34
anos com dona Serenita, Lupicínio teve
dois filhos e seis netos. A casa onde vi-
veu até os  últimos dias, no bairro da
Cavalhada, era uma pequena chácara,
onde mantinha um pomar e criava gali-
nhas e porcos.

Em 26 de agosto de 1974, o velho
coração maltratado não aguentou mais
e decidiu deixar de sofre de amor.

12 de agosto de 1928, um domingo,
sambistas do bairro do Estácio de Sá, no
Rio de Janeiro, fundam a primeira esco-
la de samba, a Deixa Falar, para fazer
um desfile de carnaval mais organizado.

A CARIDADE  NASCE  COM O AMOR
de evolução, dentro da hierarquia de
valores, onde mudamos de situações
para chegarmos a um progresso, que
nos leva para a felicidade. Tudo que
acontece precisa ser administrado den-
tro da lei de DEUS, dentro da reforma
intima e lições morais, que trazem para
dentro de nós uma vida de alegrias e
satisfações, fazendo com que os mem-
bros da família se unam e vivam feli-
zes. O tempo marcou novos meios de
conseguirmos vencer a ignorância, tudo
depende de nos. Conhecereis a verdade
e ela vos libertará sempre. Nasce um
mundo novo dentro de nós, para que
possamos nos evoluir,  consciente de
nossas responsabilidades,  com direitos
e deveres, abraçados nas lições da BOA
NOVA.

SONHAMOS  COM UM MUNDO
MELHOR.

 Os efeitos da lei do amor são o aper-
feiçoamento moral da raça humana e a
felicidade durante a vida terrestre. Amar
no sentido profundo da palavra é ser
leal, honrado e consciencioso. DAÍ A
CESAR O QUE É DE CESAR, A DEUS
O QUE É DE DEUS. Vamos amar o
próximo como a si mesmo.

O AMOR é de essência DIVINA.
Vamos vencer o egoísmo, chaga da hu-
manidade (Evangelho Segundo o Espi-
ritismo). AMAI VOSSOS INIMIGOS.

 Nossa felicidade ou infelicidade de-
pendem da nossa vontade de fazer o
bem, sem ver a quem, porque quem ama
perdoa.

A FELICIDADE NÃO É DESTE
MUNDO.TEMOS QUE PAGAR O
MAL COM O BEM. Temos que fazer o
bem a todos. O BEM TEM QUE REI-
NAR NA FAMILIA.

SEREMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS EM ESPÍRITO E VERDADE.

A CRISE  DA  UCRÂNIA, CRIMÉIA  E  RÚSSIA  VOLTA  APÓS
161 ANOS  APÓS  A  PRIMEIRA  GUERRA  EM  1853

 “A ciência médica ensina a curar os doentes, a arte da guerra a matar os sãos”

de capitais dos europeus na Turquia.
Em 1854 a Turquia expulsou com

os seus aliados os invasores dos Bálcãs,
mas apesar do cerco, a Sebastopol, uma
cidade portuária fortificada, onde os rus-
sos mantinham a sua marinha de guer-
ra, mesmo vencida a Rússia resistiu
muito e só saiu após muitas negocia-
ções e acordos.que os favoreceram, mas
saíram...

A grande derrota dos aliados foi uma
séria doença que acometeu os aliados
no cerco a Sebastopol, foi aí que surgiu
um Anjo Florence Nightingale que ali
montou e dirigiu um hospital como fez
a Ana Néri a Mãe dos doentes do Brasil.

Hoje um sobrevivente da URSS, Pu-
tin acordou, sonhando com a Criméia e
não acredita que o muro caiu e que ele
encorpa a velha Rússia da KGB, e esse
atleta está pondo a paz mundial em
risco...ele voltou ao sonho antigo, não
quero a Sibéria, quero Sebastopol de
novo e mais uma guerra fria, quando do
desmanche do império Soviético” a
Rússia perdeu quase um Brasil em área
territorial e o grande sonho de Wladi-
mir Putin é refazer o velho “Império”.

As razões alegadas pelo governo
Russo, é ser a maioria da população des-
se país, a Ucrânia, ter origem russa, as-
sim como o seu idioma, assim como de
grande parte das populações.

Além dos armamentos superiores em
qualidade e quantidade, grande parte das
armas da Ucrânia foram ali deixadas pela
ex-URSS, um outro problema para a
Ucrânia é o do gás todo de origem russa
e ela é movida e aquecida com esse com-
bustível  e isso é uma grande arma para
a Rússia que já ameaça com corte total.

O que estamos verificando é que os
velhos métodos da “guerra fria” estão
voltando e esperamos que fiquem só na
guerra psicológica e que não enlutem a
humanidade com seus arsenais, princi-
palmente os atômicos.

      Mas o sonho que começou em
Sebastopol há 161 anos, renasce lá de
novo, e para a Rússia de Putin isso é
questão de honra, mas espero que esses
homens honrem as juras que fazem pela
paz em prol de todos desta terra ma-
chucada e vilipendiada.

Prof. João Pito
“A Guerra é a aritmética dos lou-

cos” Afrânio Peixoto.

SKY - CONTRATA
Instalador de TV por assinatura, ótimos ganhos. Exigências:

veículo próprio e experiência mínima (1 ano) no ramo ou em elétri-
ca. Interessados entrar em contato: viasat@viasatsky.com.br. ou

pelo telefone (17)3344-0350.EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 750 - Centro, FAZ SABER a
todos os Servidores  Públicos Municipais de Jaboticabal, que fará realizar
no dia 21 de Março de 2.014, na Escola de Artes “Prof. Francisco B.
Marino”, sito na Rua Mizael de Campos, nº 202 – Centro, às 17:00
horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA

A) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICA-
ÇÕES         DAS CLAUSULAS SOCIAIS E ECONOMICAS  PARA O
DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE
2.014/2.015

B)  DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.
Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de

Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de
trabalho dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais
de costumes.

 Registre-se e Publique.
Jaboticabal, 13 de  Março de 2.014.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA DA AMEIJA – ASSOCIAÇÃO DOS
MICROEMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS DE JABOTICABAL

A MAEIJA, com sede nesta cidade, à Rua Vicente Sagula, Nº 2011 – Cidade
Jardim/SP, através de sua Diretoria Executiva, devidamente REPRESENTADA
POR SEU PRESIDENTE, O Sr. José Eduardo Braz, brasileiro, casado, micro-
empresário, portador do RG Nº 1397918-8 e inscrito no CPF  Nº 020.327.868-
26, CONVOCA através do presente edital, todos os associados contribuintes da
AMEIJA, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, localizada à Rua Barão do Rio Branco, Nº 765, às
20h, do dia 10 de abril de 2014, com a seguinte Ordem do Dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades de gestão 2011/2013.
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2011/2013, mediante

parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria Executiva, em cumprimento ao Dispositivo no

artigo 34, do Estatuto da AMEIJA de 12 de setembro de 2011.
4- A inscrição da chapa candidatas ocorrerá somente no dia 31 de março de

2014, das 13h30 min. às 17 horas, na Câmara Municipal de Jaboticabal, de
Jaboticabal, onde será recebida por membros da AMEIJA, ali presentes. As
chapas inscritas serão conferidas, sendo homologadas ou indeferidas, neste
mesmo dia, pela comissão eleitoral, a ser designada por ordem da Presidência.

5- Somente poderão integrar chapas os concorrentes associados da AMEI-
JA há pelo menos seis(6) meses (art. 12§ único, do Estatuto da AMEIJA).

6- A Assembleia Geral instalar – se á em primeira convocação às 20 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial.

7 – A eleição ocorrerá através de escrutíneo direto e secreto, através de
células rubricadas por pelo Menos dois membros da comissão eleitoral, identi-
ficando as chapas concorrentes, caso haja mais de uma e , tias células deverão
ser depositadas em urna lacrada pela comissão eleitoral.

8- A votação dar – se-á entre o início da assembleia, anteriormente estabe-
lecido e às 22 horas, quando, imediatamente serão contados os votos e vencerá
o pleito a chapa que obtiver o maior número de votos.

Jaboticabal, 11 de março de 2014.
José Eduardo Braz

Presidente da AMEIJA
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Carreira: Rivaldo nasceu no muni-
cípio de Paulista-PE, no dia 19 de abril
de 1972, e com apenas 19 anos, após se
destacar no time que leva o nome de sua
cidade natal, assinou seu primeiro con-
trato profissional com o Santa Cruz.
Em 1992, brilhou na Copa São Paulo de
Futebol Júnior e despertou o interesse
do Mogi Mirim-SP.

Além do meia-atacante, o time do
interior de São Paulo levou também
Válber, que, à época, era considerado a
verdadeira revelação do Tricolor Per-
nambucano. Com os reforços, o Mogi
conquistou a Série A2 do Campeonato
Paulista, com uma equipe que ficou co-
nhecida como “Carrossel Caipira”.

O bom desempenho em campo le-
vou Rivaldo ao seu primeiro grande clu-
be do futebol brasileiro, em 1993: o
Corinthians. Chegou ao Parque São Jor-
ge por empréstimo e teve excelentes
atuações no Brasileirão daquele ano,
conquistando até a Bola de Prata da
Revista Placar.

No Palmeiras da “Era Parmalat
Rivaldo não foi chamado por Carlos

Alberto Parreira para a Copa do Mundo
de 1994, mas acabou indo para uma
outra verdadeira seleção. Como o Ti-
mão não quis comprar o jogador em
definitivo, ele foi  vendido para o Pal-
meiras da “Era Parmalat”, por R$ 2,4
milhões.

Chegou ao Alviverde para a disputa
do Campeonato Brasileiro, e, com três
gols nas finais contra o Corinthians, foi
fundamental para que a equipe chegasse
ao seu oitavo título nacional (a CBF
reconheceu as conquistas de 1960,
1967¹, 1967² e 1969). Ainda no time
do Palestra Itália, conquistou o Paulis-
tão de 1996.

Neste mesmo ano, antes de ser trans-
ferido para o Deportivo La Coruña-ESP,
foi convocado para disputar as Olimpí-
adas de Atlanta, como um dos jogadores
acima dos 23 anos. A experiência não
foi nada boa para Rivaldo, já que foi
considerado pela torcida brasileira um
dos culpados pela derrota para a Nigé-
ria, nas semifinais da competição.

Rivaldo ganha o mundo
Para compensar, o meia brilhou logo

que chegou ao futebol espanhol. Mar-
cou 21 gols pelo Deportivo, sendo o
destaque da equipe que ficou com o ter-
ceiro lugar do Campeonato Espanhol.

Rivaldo, Ex-meia da Seleção, Palmeiras, Barcelona e São Paulo
Tanto sucesso fez com que Rivaldo fos-
se comprado pelo poderoso Barcelona,
que buscava um substituto para Ronaldo
“Fenômeno”, por aproximadamente 30
milhões de dólares.

Logo que chegou, ajudou o clube ca-
talão a conquistar o Campeonato Espa-
nhol e a Copa do Rei. O meia vivia uma
fase mágica, tanto que foi convocado
por Zagallo para a Copa do Mundo de
1998. Marcou três gols na competição,
mas não conseguiu evitar a derrota do
Brasil para a França, na final do tor-
neio.

Em 1999, Rivaldo viveu o melhor
momento de sua carreira. No ano do
centenário do Barcelona, deu ao time,
novamente, o título do Campeonato
Espanhol, e no final da temporada, foi
eleito pela Fifa o melhor jogador do
ano, além de receber da revista France
Football a Bola de Ouro.

Assim como outros grandes jogado-
res do futebol mundial, o meia conse-
guia se destacar em seu clube, no entan-
to, não ia tão bem na Seleção. Mas isso
acabou na Copa do Mundo de 2002,
quando Rivaldo, ao lado de Ronaldo, fez
uma Copa impecável e foi fundamental
para o pentacampeonato brasileiro.

Queda de rendimento
Após o Mundial, se transferiu para o

futebol italiano, para jogar pelo Milan.
Não conseguiu se firmar como titular
da equipe, e acabou perdendo ainda mais
espaço com a chegada do brasileiro Kaká
ao time Rossonero. Em 2004, foi ne-
gociado com o recém-campeão do Cam-
peonato Brasileiro, Cruzeiro. Também
não obteve sucesso na Raposa, e acabou
retornando para a Europa na mesma
temporada, para defender o Olympi-
akos-GRE.

Ficou por três anos no Alvirrubro da
Grécia, e conquistou por lá o Campeo-
nato Grego por três vezes, além da Copa
da Grécia, duas vezes. Em 2007, foi para
o AEK Atenas-GRE, mas no entanto,
não faturou títulos pelo seu novo clube.

No ano de 2008, foi transferido para
o Bunyodkor, do até então desconheci-
do futebol do Uzbequistão. Ficou lá por
dois anos, conquistando dois campeo-
natos nacionais e uma Copa do Uzbe-
quistão.

O Brasil vai passar vergonha,
diz Rivaldo sobre a Copa do Mundo

Com a autoridade de quem já ganhou

um mundial pelo Brasil em 2002, o meia-
atacante Rivaldo, do Mogi Mirim, fa-
lou sobre a preparação do país para a
Copa do Mundo de 2014. E o veterano
não tem previsões nada otimistas.

“Nós já sabíamos que isso aconte-
ceria, mas não quero mais dar minha
opinião sobre isso. Falei outras vezes
que o Brasil não tem condições de fa-
zer a Copa do Mundo. Vai ser difícil, o
Brasil vai passar vergonha”, declarou
para a rádio Jovem Pan após a goleada
sofrida pelo seu time contra o São Pau-
lo, por 4 a 0, pela segunda rodada do
Paulistão.

Não é a primeira vez que Rivaldo
manifesta uma opinião contrária sobre
a realização de mais uma edição da Copa
do Mundo no Brasil. O meia-atacante
já havia criticado o Mundial-2014 em
junho do ano passado, época que os pro-
testos se intensificaram na realização
da Copa das Confederações.

“É uma vergonha estar gastando
tanto dinheiro para esta Copa do Mun-
do e deixar os hospitais e escolas em
condições precárias”, falou Rivaldo na
época, assumidamente em tom de de-
sabafo.

“Precisava desabafar, pois já fui po-
bre e senti na pele a dificuldade de estu-
dar em escola pública e não ter um bom
serviço de saúde”, justificou.

Time do Brasil posa para foto em amistoso contra a Alemanha antes da Copa de 1998; Dunga,
capitão, é o primeiro agachado da direita para esquerda em um time que contava com Aldair, Taffarel,
Cesar Sampaio, Baiano, Cafu e Rivaldo (em pé da esquerda para direita); Roberto Carlos, Ronaldo,
Denilson e Romário.

Da esquerda para a direita, em pé: Polaco é o segundo e Rivaldo é o quinto. Agachados: Leto é o
segundo, Válber é o terceiro e Fernando é o quinto.

De pé, da esquerda para a direita, Júnior, Cafú, Sandro, Cléber, Galeano e o goleiro Velloso. Agacha-
dos, da esquerda para a direita: Flávio Conceição, Rivaldo, Luizão, Djalminha e Müller, ao lado dele
está o ropeiro Chiquinho, que permanece no Verdão até hoje.

Juninho Paulista. Ex-meia do Ituano, SP,
Vasco, Flamengo, Palmeiras e Seleção

Extremamente habilidoso, rápido e
objetivo, Juninho, o Osvaldo Giroldo
Júnior, foi um dos jogadores mais talen-
tosos produzidos pelo futebol brasileiro
no começo dos anos 90. Chegou até a
ser comparado ao craque Zico.

Brilhou com as camisas do São Pau-
lo e Vasco, principalmente. E de quebra
fez parte da seleção brasileira penta-
campeã mundial em 2002.

Hoje, o pequeno e simpático Juni-
nho (tem 1m67 de altura), pai de três
filhos, em boa situação financeira, Ju-
ninho está “aposentado”.

Ele mora em uma mansão em Al-
phaville, bairro nobre de Barueri e San-
tana do Paranaíba, cidades da Grande
São Paulo. Ele é dono de comércios,
entre eles uma pizzaria no bairro da
Mooca. Mas não abandonou totalmen-
te o futebol. É presidente do Ituano,
time da cidade de Itu-SP, onde o ex-
meia deu os primeiros passos no espor-
te.

Nascido no dia 22 de fevereiro de
1973, em São Paulo (SP), Juninho vi-
veu sua primeira experiência como pro-
fissional vestindo a camisa do Ituano.
Destacou-se lá. E, em pouco tempo,

transferiu-se para o São Paulo Futebol
Clube, com o aval do então técnico tri-
color Telê Santana.

Por várias vezes, Juninho foi consi-
derado o 12º jogador do time são-pauli-
no. Era um reserva que entrava e incen-
diava a partida. Foi assim, inclusive, na
final do Mundial de Clubes de 1993,
quando Juninho participou da vitória do
São Paulo sobre o Milan, 3 a 2.

Juninho defendeu o time do Morum-
bi entre 1993 e 1995. Uma proposta
milionária do até então pouco conheci-
do Middlesbrough fez o meia-armador
trocar de país. Juninho foi para a equipe
inglesa. Jogou lá, e bem, até 1997, quan-
do teve seu passe negociado com o Atlé-
tico de Madrid.

Contusão
Juninho tinha tudo para jogar a sua

primeira Copa do Mundo em 1998. Era
um atleta que agradava muito ao técni-
co Zagallo. Vivia bom momento na car-
reira. Mas uma fratura na perna, após
sofrer entrada criminosa de Michel Sal-
gado, impediu sua ida ao Mundial da Fran-
ça. Juninho ficou muitos meses de mo-
lho no departamento médico do Atléti-
co de Madrid.

Volta por cima
Juninho permaneceu no clube espa-

nhol até 1999. Chegou a vestir ainda,
mais uma vez, a camisa do Middlesbrou-
gh. Em 2000, ele retornou ao futebol
brasileiro. Quem o contratou foi o Vas-
co da Gama, que já tinha um grande time.

por Rogério Micheletti
Foto: Marcos Júnior/Portal TT

Santos 1984 - Rodolfo, Rodriguez, Gilberto Sorriso, Márcio, Toninho Carlos, Chiquinho, Toquinho
Oliveira e Dema. Agachados: Gersinho, Lino, Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Humberto e Zé Sérgio.

Corinthians 1984 - Carlos, Zanon, Lima, Arturzinho, Eduardo e Dunga. Agachados: Biro-Biro,
Wágner Basílio, Wladimir, Juninho e Édson.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Jogadores campeões da Libertadores de 99 pelo Palmeiras e campeões da Copa de 2002 antes do amistoso de
despedida de Marcos, em 11-12-12. Na foto, da esquerda para a direita: Agnaldo, Asprilla, César Sampaio, Marcos, o
segundo depois é Carlos Pracidelli (...), César Maluco, Leivinha e Dida, o último em pé. Agachados estão Adãozinho,
Euller, Beletti, Alex, Ronaldo, Rivaldo, Denílson (...), Roberto Carlos e Juninho Paulista.

Em pé: Mona, Rogério Ceni, César, Bordon, Ronaldo Luís e Vítor. Agachados: Catê, Pereira, Denílson, Juninho
e Caio.
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

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

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO - ANO II DA
NOVA ERA

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

APOCALIPSE - EVIDENCIANDO
ALGUNS PONTOS

No limiar dos Eventos das Trans-

UMA CONOTAÇÃO ENTRE MORTE E ALIMENTAÇÃO CARNÍVORA
formações Globais, onde nós já temos a
capacidade de discernimento, chegou a
hora do Despertar Consciencial, por isso
dando continuidade às matérias sobre o
Apocalipse esta mensagem também se
encaixa perfeitamente ao tema, razão
pela qual evidenciamos alguns pontos.

Muito se fala sobre a morte, ou, ali-
ás, a maioria das pessoas sabe que vai
acontecer o fenômeno da morte com
cada um, porém, evita ao máximo estes
tipos de comentários. Não quer nem
saber de tocar nesse assunto, e ainda
assim, só mesmo e inevitavelmente
quando vai a um funeral.

Entrementes, no que tange ao nosso
tipo de alimentação generalizado, mui-
to se come carne, como sendo um ali-
mento “indispensável” e “insubstituí-
vel” porque contém proteínas.

Mas quando somos abatidos por uma
doença, que não precisa ser tão grave
assim, a primeira exigência que o médi-
co determina é “suspender a carne da
alimentação”.

Pois muito que bem.
Primeiramente, a morte não existe

para nós Seres Conscienciais, pois so-
mos imortais.

Segundo, comer carne é um hábito
homicida, razão pela qual, sobrevêm
doenças.

Então vamos raciocinar da seguinte
forma: como todos nós sabemos, DEUS
é um Ser Incriado Criante Onipotente
Onisciente Onipresente.

Mas se você me perguntar qual é a
minha religião eu lhe respondo que eu
não sou religioso, mas religiosamente
eu SOU EM DEUS SENDO QUE EU E

DEUS SOMOS UM.
Assim sendo, podemos claramente

observar diante desta conotação, que
temer a morte é ignorância, assim como
é uma ignorância abater animais para o
consumo alimentício, acrescentando que
esse é um ato criminoso.

E por quê dizemos isso?
Muito simples... Sendo DEUS o que

já sabemos, obviamente é inconcebível
que Ele não tenha “pensado” em suprir
as nossas necessidades alimentícias ade-
quadamente, como o fez, aliás, através
da criação dos vegetais, de cujo reino
citamos, por exemplo, a soja, que é um
manancial alimentício de extraordiná-
rio recurso energético, principalmente
das proteínas.

Assim também, DEUS não haveria
de conceber criaturas em corpo físico,
como no nosso caso que somos Seres da
Essência Divina, para simplesmente
nascermos, vivermos um determinado
período e posteriormente, morrermos.
Tanto esse sistema seria uma incoerên-
cia advinda de DEUS razão pela qual,
então, é fácil deduzir-se que somos imor-
tais perante o PAI+MÃE CELESTIAL,
quanto ao repasto que não nos propi-
ciasse uma alimentação adequada, se-
não àquela do abatedouro dos animais
que são nossos irmãos menores, razão
pela qual também, criou e está à nossa
disposição o reino vegetal para nossa
nutrição adequada e saudável.

Acrescente-se a isso também que so-
mos pontos sensitivos de Deus e como
tal, somos parte D´Ele, e se somos parte
D´Ele é porque também Somos D´Ele para
com Ele, razão de sermos TODOS UM.

Esses fatores são por demais escla-
recedores, para entendermos facilmen-
te que comer carne é um crime que co-
metemos para com os nossos irmãos
menores, razão pela qual somos aco-
metidos por doenças que a ciência mé-
dica classifica sob inúmeros cognomes
e, que a morte é felicidade, pois o Ser
Humano que é Mente Consciêncial, sen-
do una com DEUS, por isso dizermos
“EU SOU EM DEUS SENDO QUE EU
E DEUS SOMOS UM”, evidentemente
estamos perenes perante a vida cósmi-
ca, e que o fenômeno da morte é igual
ao fenômeno do nascimento no campo
físico, os quais (nascimento e morte)
são portais de entrada e saída para uma
e outra faixa dimensional.

Eis a razão pela qual, devemos enca-
rar o momento apocalíptico como uma
reforma global de uma humanidade que
já está apta a galgar novos degraus di-
mensionais, sendo certo que para isso
haverá realmente um transtorno desa-
gradável, principalmente pela passagem
do Planeta X ou Nibiru pelo Sistema
Solar, prestes a acontecer, mas impor-
tante e necessária para a reconstrução
do sistema de vida terrícola.

FRASES DA NOVA ERA DE MES-
TRES ASCENSOS

O NOVO HUMANO GALÁCTICO
- Neste Novo Universo Divino não ha-
verá jamais a queda novamente no es-
quecimento da Fonte Divina Radiante.
O papel dos Transformadores Divinos
é ajudar a fazer as mudanças necessári-
as, estar na vanguarda da mudança, e ser
um exemplo para outros de como ser
amoroso, consciente e íntegro.

O perdão é um processo mental e
espiritual de cessar o sentimento de res-
sentimento ou raiva contra outra pes-
soa ou contra si mesmo, decorrente de
uma ofensa percebida, diferenças, erros
ou fracassos, ou cessar a exigência de
castigo ou restituição, sobre qualquer
coisa. Dizer que perdoou e exigir o pa-
gamento da divida, significa que o per-
dão não existe realmente.

O perdão é a reação positiva contra
a mágoa, injustiça, ou do pecado. Ou
seja, quem possui o coração perdoador,
no momento em que deve liberar ódio,
libera o perdão. Assim como a ostra fe-
rida, libera a pérola quando ferida.

O perdão é uma escolha. É recu-
perar o autocontrole, é assumir a
responsabilidade pelo que você sen-
te. Quem perdoa sabe gerenciar
suas emoções, e quem sofre por não
liberá-lo, é comandado pelos sen-
timentos. O Perdão é uma decisão
e não um sentimento. A frase certa
é não quero perdoar em vez de, não
consigo perdoar. O perdão faz parte
da natureza de Deus, por que o homem
não tem esta natureza por si. Vejamos
sua atitude no jardim do Éden, Adão não
se arrependeu por isso não obteve per-
dão, pelo contrario se escondeu de Deus.

TESTE DO PERDÃO. VOCÊ PASSA?
Para se perdoar é necessário entender
que se precisa perdoar da maneira de
Deus, ele é nosso referencial para o per-
dão. Pedro escreveu: O Senhor não re-
tarda a sua promessa, ainda que alguns a
têm por tardia; mas é longânimo para
conosco, não querendo que alguns se
percam, senão que todos venham a ar-
repender-se. 2 Pedro 3:9.  Devemos
perdoar por causa da dor. É preciso se
lembrar de que tudo que você pensa, fala
e faz, cria seu próprio mundo. Desse
modo, ao criar dor para a alguém você
está criando sofrimento e inquietude
para si mesmo. Negar o perdão permite
a mágoa cresca, a mente magoada libe-
ra substancias nocivas ao corpo, fazen-
do-o adoecer, o sistema imunológico cai,
o câncer já é uma característica disso e
ausência de perdão é a origem de muitos
males no corpo. Sua ausência permite o
mal crescer em nós, nos deixando in-
sensíveis, nosso coração se torna como
um calo, ele não reflete mais as emo-
ções. A raiva e o ódio são emoções que
tendem a se agravar e a crescer se dei-
xados sem controle. São nossos verda-
deiros inimigos. Devemos liberar o per-
dão, para não sermos vencidos pelo mal.
Veja o cuidado de Paulo em perdoar para
que o mal não tivesse vantagem na vida
dele e da igreja.  E a quem perdoardes

alguma coisa, também eu; porque, o

que eu também perdoei, se é que tenho

perdoado, por amor de vós o fiz na

presença de Cristo; para que não seja-

mos vencidos por Satanás; 2 Coríntios

2:10. Aquele que não perdoa não alcan-
ça o perdão nem de Deus e nem de outra
pessoa. Vive aprisionada. Jesus nos conta
a historia de um homem que recebeu o
perdão do rei quando este lhe devia
muito dinheiro, porém o mesmo servo
decidiu cobrar aquele quem lhe devia
muito menos do que lhe foi perdoado.
O senhor tomando conhecimento pren-
deu o servo perdoado e libertou o servo
que foi injustiçado. E Jesus conclui:
“aquele que não perdoar seu próximo,

também Deus não perdoará”. O perdão
é um ato da razão e faz você decidir
amar, você decide ser bom ou mau. Ele
libera a dor, o ressentimento que você
carregou como um fardo que feria a você
mesmo e aos outros. Você deixa de ser
vítima de quem lhe prejudicou e passa a
ser senhor do seu coração. Perdoar não
significa esquecer, significa lembrar e
não doer. Faça o teste: DIGA O NOME
DA PESSOA QUE TE OFENDEU EM
VOZ ALTA, E DIGA: ESTÁ PERDO-
ADO, OU LEMBRE-SE DO MOMEN-
TO DA INJUSTIÇA E VEJA O QUE
VOCÊ SENTE. O que você sente refle-
te se perdoou ou não. Usando não nos-
sas justificativas, por que ninguém me-
rece o perdão, mas a de Deus, é que
podemos perdoar todas as coisas e nos
perdoar, mesmo sem merecimento.
Entendendo que: Seremos perdoados
quando perdoamos. Preste atenção na
oração do Pai Nosso: E perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como nós perdoa-
mos aos nossos devedores; Mateus 6:12.
Porque, se perdoardes aos homens as
suas ofensas, também vosso Pai celesti-
al vos perdoará a vós; Mateus 6:14.
Perdoar não é fácil, é por isso que pre-
cisamos da ajuda de Deus para decidir
perdoar alguém. Ele coloca o seu Espi-
rito em nós para que com ele possamos
manifestar a sua vontade e perdoar.
Porque Deus é o que opera em vós tan-
to o querer como o efetuar, segundo a
sua boa vontade. Fp 2.13. Decida ser
perdoador.  Proteja-se das ofensas. Tor-
ne-se mais fácil perdoar quando você
não multiplica as ofensas, quando não
guarda mágoas e nem permite que a dor
cresça em seu coração se relembrando
do que lhe fizeram ou do que aconteceu.
Não se perdoa uma vez, pelo contrário
o perdão deve ser confirmado, se man-
tém perdoando sempre, sempre que se
lembra. Sempre que lembrar da ofensa
ou do ofensor, deve-se lembrar que ele
está perdoado. Você pode até achar que
sente aliviado ao responder da mesma

maneira, à altura, mas você se esquece
que está gerando sofrimento para si
mesmo. Você não percebe que essas
emoções destrutivas queimam você por
dentro, tiram sua paz e alegria. Para
superar essas emoções destrutivas, você
precisa cultivar a paciência e a tolerân-
cia, e isso vem do alto. Procure ter, ser
coração igual ao coração de Deus. A dis-
posição de Deus em perdoar está em
Ele ser Deus. Copiar a Deus, é o princí-
pio para termos condições de perdoar.
Sim é possível tentar copiá-lo. Não ig-
nore nunca o uso do mal sobre a ausên-
cia do perdão 11 Porque não ignoramos
os seus ardis. 2.Co 2.11. Entender que
não somos melhores que Deus. Se Ele
perdoa nossos pecados e pode perdoar a
todos, negar o perdão significa sermos
melhores que Deus. Lembremo-nos da
mulher que um dia foi pega em ato de
adultério, a levaram perante Jesus, já
com as pedras nas mãos para apedrejá-
la, por que era pecado de morte. Eles
queriam saber se Jesus obedeceria a Lei
de Moisés e concordaria em apedreja-
la. Jesus decidiu mostrar o perdão pela
consciência e disse: Aquele que não tem
pecado que atire a primeira pedra. Ima-
gine receber este impacto pelo juiz, pelo
Senhor do perdão? Cada um foi saindo,
quando ficou apenas Jesus e a mulher,
lhe disse: Mulher, onde estão os teus
acusadores? Foram-se! Ela disse. E Je-
sus disse: Se eles não te condenam eu
também não. Vai e não peques mais.
Você pode ser melhor do que é, acredi-
te. Deus pode lhe fazer melhor. Permi-
ta-se perdoar a si mesmo, quem já mor-
reu, quem perdeu o contato. Você não
precisa olhar nos olhos da pessoa e di-
zer: Eu te perdoo, mas você pode fazer
como Paulo fez e está acima, perdoe
diante de Cristo, perdoe em oração. Ex-
perimente ser livre. Experimente per-
doar. Você consegue, a decisão é sua, e a
ajuda vem de Deus. Boa sorte!

Mensagens como esta diáriamente
pela 107,9 FM - GAZETA FM, às 8; e
às 11 da manhã, aos sábados das 6 as 8
da noite. Obrigado pela leitura.

Por: Sérgio Ramos

Vemos nos dias de hoje seitas e sei-
tas com adeptos em números incontá-
veis, igrejas e religiões nascendo junta-
mente com centros espíritas, terreiros
e outras propostas religiosas crescentes
na atualidade.

Algumas delas tentando sobreviver

É TUDO UMA QUESTÃO DE FÉ OU ABUSO DA INGENUIDADE DAS PESSOAS
em meio à diversidade religiosa, outras
procurando um espaço no cenário e na
vida de seus possíveis fiéis.

Sem sombra de dúvida existem ainda
aquelas que se destinam ao locupleta-
mento ilícito, fazendo da vida de seus
seguidores um verdadeiro pote de deses-
pero e aos dirigentes um poço financei-
ro sem fim.

Em pleno século XXI  percebemos
um povo sem esperança, em busca ain-
da de um Messias, um Salvador, uma
Luz.

Caminhamos na deterioração da es-
pécie humana que clama por salvação
material e espiritual, e Deus  fôra  colo-
cado em último plano na vida do ser
humano em contrapartida ao mundo
moderno e suas exigências.

Deverá haver por parte de seus diri-
gentes e responsáveis um compromisso
com a Verdade antes de ter um compro-
misso com a proposta religiosa, saben-
do-se que estamos todos falando de se-
guidores do Cristo, dessa ou daquela for-
ma.

O Brasil é um país diversificado, jus-
tificando-se pela pluralidade religiosa de-
vido às imigrações e ocupações territo-
riais de vários  povos, oriundos dos mais
longínquos lugares, portanto, senhor da
diversidade.

Acreditar em um Deus ou acreditar
em Deus, é fato notório que não seja
imposição de lei, mas cabe moralmente
ao homem buscar uma força maior sa-
bendo que todo Universo tem um Cria-
dor e assim temos a Criatura.

Encontramos diariamente novos
espaços religiosos, rotulados como igre-
jas ou seitas, que cometem do mais sim-
ples ao vil holocausto, seja material,
humano e ou financeiro, por vezes um
assalto sem revólver, uma opressão psi-
cológica, um tiro no desespero.

Desespero este de irmãos carentes
de uma palavra de esperança, no maldi-
to mundo da droga ou do desemprego,
das incontáveis lágrimas já caídas como
fruto da solidão, da angústia que assola
o coração de nosso povo.

De outro lado a insistência de pro-

var aquilo que não existe e a inobser-
vância com tudo que seja concreto, a
Existência de Deus, um Deus Liberta-
dor que precisa ser vivido e a humanida-
de necessita deste mesmo Deus.

Busquemos longe do charlatanismo,
das enganações, viver uma religiosida-
de, viver Deus, pois a Criatura deverá
sempre estar próxima do Criador.

Libertemo-nos de todas as amarras
do corpo e da alma, que tentam nos
fazer desistir da luta diária,  pois as pes-
soas que vivem a Fé vão sempre mais
longe, tem motivos para continuar a
caminhada da vida, é como soldado que
tem armadura e escudo para as suas ba-
talhas.

Portanto, cuidemos com atenção
redobrada para não sermos engana-
dos por falsos profetas, lobos vesti-
dos de cordeiros que ao mudarem o
passo, veremos então que trata-se de
lobos e não de cordeiros, as pegadas
denunciam.

Eis a grande ordem “ Dai de graça, o
que de graça recebestes.” (Mateus 10,8)

P/ Maria Cappatto

A dizer adeus às pessoas que amo,
Sem tirá-las do meu coração;
Sorrir às pessoas que não gostam de

mim,
Para mostrá-las que sou diferente do

que elas pensam;
Fazer de conta que tudo está bem

quando isso não é verdade,
Para que eu possa acreditar que tudo

vai mudar;
Calar-me para ouvir;

A vida me ensinou...
Aprender com meus erros .
Afinal eu posso ser sempre melhor.
A lutar contra as injustiças;
Sorrir quando o que mais desejo é gri-

tar todas as minhas dores para o mundo,
A ser forte quando os que amo estão

com problemas;
Ser carinhosa com todos que preci-

sam do meu carinho;
Ouvir a todos que só precisam desa-

bafar;
Amar aos que me machucam ou que-

rem fazer de mim depósito de suas frus-
trações e desafetos;

Perdoar incondicionalmente,
Pois já precisei desse perdão;
Amar incondicionalmente,
Pois também preciso desse amor;
A alegrar a quem precisa;
A pedir perdão;
A sonhar acordado;
A acordar para a realidade (sempre

que fosse necessário);
A aproveitar cada instante de felici-

dade;
A chorar de saudade sem vergonha

de demonstrar;
Me ensinou a ter olhos para “ver e

ouvir estrelas”, embora nem sempre
consiga entendê-las;

A ver o encanto do pôr-do-sol;
A sentir a dor do adeus e do que se

acaba, sempre lutando para preservar
tudo o que é importante para a felicida-
de do meu ser;

A abrir minhas janelas para o amor;
A não temer o futuro;
Me ensinou e está me ensinando a apro-

veitar o presente, como um presente que
da vida recebi, e usá-lo como um diamante
que eu mesma tenha que lapidar, lhe dando
forma da maneira que eu escolher.

 Quem somos nós?
Com certeza, você já ouviu falar

sobre a importância do autoconheci-
mento. Já recebeu muitos conselhos
nesse sentido.

Conhecer a nós mesmos é nosso
maior desafio, nossa maior viagem,
nossa maior loucura e, ao mesmo tem-
po, nosso maior ato de sanidade.

Algumas pessoas acham que essa bus-

ca é algo que ocorre em uma determina-
da altura ou período da vida. Não é bem
assim... Esta busca por si mesmo não
tem data precisa para começar. Mas uma
vez iniciada, não termina jamais!

Uma dica: Comece já! Um aviso: Vai
doer.

A dor também ensina. É uma pro-
fessora severa, mas eficaz. Muitos se-
rão os obstáculos, mas não desista! Você
é o autor de sua própria história.

Ao longo do caminho você se sur-
preenderá com você mesmo: positiva e
negativamente. Aproveite as surpresas
positivas. Aprenda com as negativas, e
as reoriente.

Não seja um estranho a si mesmo.
Trilhe o caminho do autoconhecimento.

A viagem vai valer a pena. Prá  você,
prá  mim  e para  todos  nós  que  esta-
mos  neste  mundo, tentando  nos  co-
nhecer...

OS DESCENDENTES ****
George Clooney chegou à terceira

idade. O astro de Hollywood deixa
qualquer traço do galã juvenil que o
acompanhou em sua carreira e, defi-
nitivamente, aceita o que o tempo
reserva a todos nós, a velhice. E isso
é mostrado com uma sutileza feno-
menal em “Os Descendentes’’. E com
méritos diga-se de passagem: Cloo-
ney é Matt King, um advogado que
possui, ao lado de seus vários primos,
alguns hectares de terra no paraíso
havaiano. No meio de um acordo
milionário, sua esposa sofre um aci-
dente de barco e entra em um coma
irreversível. Sem saber como lidar
com a situação de criar uma filha da
qual nunca foi presente, Matt pede
ajuda à sua segunda filha, a excepcio-
nal Shaillene Woodley (que em breve
estará nos cinemas na série “Diver-
gente’’), que interpreta Alex, uma
garota forte e meio bad girl, mas que
ao longo da produção se torna a me-
lhor companheira para o seu pai.
Contando com interpretações primo-
rosas, OS DESCENDENTES também
prima pela sua história triste e me-
lancólica, porém fiel e interessante,
e a identificação com os percalços do
personagem de Clooney é imediata.
Mesmo sendo um pouco longo, quase
duas horas de produção, a história se
desenrola metodicamente, sem pres-
sa, fazendo com o que o espectador
entenda a difícil missão de Matt, prin-
cipalmente depois da descoberta de
um segredo terrível relacionado à sua
esposa. A reação de Matt acerca desse

segredo é diferente do que se supu-
nha, já que a maioria das pessoas teri-
am uma reação diferente e, normal-
mente, violenta. Os coadjuvantes
também dão o seu recado, com desta-
ques para o experiente Robert Fos-
ter, o Salsicha Matthew Lillard (im-
pressionante a evolução de suas in-
terpretações) e, do sempre magnifi-
co Beau Bridges, irmão de Jeff que
aqui interpreta um dos primos, talvez
o mais ambicioso, de Clooney. E se a
cena da despedida de Matt com sua
esposa é, absolutamente emocionan-
te (percebam a lágrima escorrendo
sem nenhum esforço pelo rosto de
Clooney), o adeus da filha mais nova
Scottie (Amara Miller) é de despeda-
çar o  mais gelado coração.

LANÇAMENTOS
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FERNANDA PEREIRA DE PAULA – ME, torna público que re-
quereu na CETESB a Licença Prévia para Atividade de !Serviços de
Fundição de Materiais não Ferrosos” à Rua Percio Rocha Neves
Filho, 120, Distrito Industrial, Jaboticabal/SP.
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P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2.014

Dia 20 de março completará 10 anos de casamento o casal Rodrigo Alexandre
G. Jacinto e Katia Regina J. Jacinto. Dessa união, a pequena Ana Beatriz Jacinto.

Momento de comprometimento e crescimento para avançar para o próximo
nível de fortalecimento. Que essa data especial seja comemorada em plena magni-
tude. Felicidades!

Destaque da semana para Paulo Pupin ao lado do amigo Dr.
Carlos Perilo no carnaval, Rio de Janeiro, no Copacabana Palace e
na Feijoada do Amaral.

“Jesus fez tudo por amor e nos con-
vida a amar.” (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

............................................................................
Fique atentos: Declaração do Impos-

to de Renda vai até o dia 30 de abril.
.......................................................................................
Por causa da determinação da mu-

lher, muitas viraram presidente de ins-
tituições, de pequenas, médias e grandes
empresas. De países. Por causa da capa-
cidade de trabalho da mulher, muitas
famílias são sustentadas. Por causa da
perseverança da mulher, muitas crian-
ças têm um lar. Por causa da sensibilida-
de da mulher, muitas injustiças foram
evitadas. Por causa da mulher, vivemos
hoje uma sociedade mais humana.

................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkk!
 Pedido de Amigo
Vinte anos. Ah, os vinte anos! De

casados, claro!
Casamos novos. Ela com 19 e eu

com 20 anos de idade. Lua-de-mel, via-
gens, mobílias na casa alugada, presta-
ções da casa própria e o primeiro bebê.

Anos oitenta e a moda era ter uma
filmadora do Paraguai. Sempre tinha um
vizinho ou amigo contrabandista dis-
posto a trazer aquela muambazinha por
um preço módico.

Ela tinha vergonha, mas eu desejava
eternizar aquele momento. Invadi a sala
de parto com a câmera no ombro e cho-
rei enquanto filmava o parto do meu
primeiro filho. Todo mundo que chega-
va lá em casa era obrigado a assistir o
filme. Perdi a conta das cópias que fiz
do parto e distribuí entre amigos, pa-
rentes e parentes dos amigos. Meu filho
e minha esposa eram o meu orgulho.

Três anos depois, novo parto, nova
filmagem, nova crise de choro. Como
ela categoricamente disse que não que-
ria que eu filmasse, invadi a sala de par-
to mais uma vez com a câmera ao om-
bro. As pessoas que me conhecem sa-
bem que havia apenas amor de pai e
marido naquele ato. O fato de fazer di-
versas cópias da fita era apenas uma
demonstração de meu orgulho.

Nada que se comparasse ao fato de
ela, essa semana, invadir a sala do meu
proctologista, câmera ao ombro, filman-
do o meu exame de próstata.

Eu lá, com as pernas naquelas maldi-
tas braçadeiras, o cara com um dedo (ele
jura que era só um!) quase na minha
garganta e a mulher gritando:

— Ah! Doutor! Que maravilha! Vou
fazer duas mil cópias dessa fita! Semana
que vem estou enviando uma para o se-
nhor!

Meus olhos saindo da órbita a fuzila-
ram, mas a dor era tanta que não conse-
guia falar. O miserável do médico girou
o dedo e eu vi o teto a dois centímetros
do meu nariz. A mulher continuou a gri-
tar, como um diretor de cinema:

— Isso, doutor! Agora gire de novo,
mais devagar. Vou dar um close agora...

Alcancei um sapato na mesa e jo-
guei na maldita.

Agora, estou escrevendo este e-mail,
pedindo aos amigos que receberem uma
cópia do filme, que o enviem de volta
para mim. Eu pago o reembolso

Seu carisma
atrai cada vez
mais pessoas
que a admi-
ram. Felicida-
des, e que essa
nova fase seja
de muito su-
cesso Liliana
Saurin. Para-
béns pelo NI-
VER ocorrido
no último dia
11 de março.

A estudante de moda Luiza (23), foi
aluna no Moura Lacerda e Anglo Jabo-
ticabal. Em 2012 embarcou para fora
do país. O que foi fazer por lá? Estudar
bastante e se preparar para se tornar
uma grande profissional no mundo da
moda. Carolina Herrera’s Trump Show
já foi um de seus trabalhos. Luiza Cle-
mente passou pela Califórnia, Nova
York e Londres, onde aprendeu a  do-

Luiza Clemente
minar  perfeitamente o inglês.

Atualmente vive em Miami USA
e cursa Fashion Merchandesign na Mi-
ami International University of Arte
& Design.

Feliz! Essa é a palavra que define
esta fase de Luiza.

Colhemos o que plantamos e ela
colherá bons frutos!

Parabéns e muito sucesso Luiza!

Parabéns Cláudia Morello pelo Niver transcorrido no último dia
11 de março. Familiares e amigos a felicitam.

Mais uma data maravilhosa chegou e você comemorou junto com
as companheiras da Casa da Amizade, no último dia 11 de março.
Parabéns Elzi Ap. P. Ferreira.

Uma alegria de viver que é contagiante, de mãe para filha, encan-
tadoras, com um temperamento ótimo, são mesmo na base da paz e
amor. Gostam muito de ver o mundo através de lentes cor de rosa.
Sabem que existe o lado feio, escuro e mau, mas optam por pintá-lo
de uma forma mais bonita. Dia 16 de março, uma nova fase começa
para a mãe Andréa Macri e no dia 17 o da filha Carolayne Macri. O
esposo Marcelo Macri e nós os amigos, desejamos um feliz, aniver-
sários para ambas e dizer que são super importantes em nossas vi-
das! Parabéns!

Felipe Cecato
Soares comple-
tará  mais um
NIVER no pró-
ximo dia 17 de
março. Recebe-
rá os cumpri-
mentos da mãe
Patrícia, dos
irmãos Ma-
theus e Maysa,
familiares e
amigos.

Parabéns!

Dia 20
de março,
Adriana
B a s s i
c o m p l e -
tará mais
um ani-
versário,
ao lado de
familiares
e amigos.
P a r a -
béns!

Bodas de Estanho ou Zinco

Completará mais um ano de vida, no dia 16 de março.
Receberá carinhos dos amigos e todos os familiares. Pa-
rabéns e muitas felicidades!

Marília Fabiano Roncato Sagula

Desejamos, no
dia 18 de março,
parabéns e mui-
tas felicidades
para Antonio
R a y m u n d o ,
mais conhecido
por Toninho.
Felicidades da
família e ami-
gos.

Noel, o Mensageiro da Paz, diz:
Procura-se uma Espanha

Valente!



A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 15 DE MARÇO DE 2.014

PODER JUDICIARIO-JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL-SP
   ERRATA DE EDITAL DE LEILÃO  01/2014 :

NO EDITAL DE LEILÃO  01/2014, PUBLICADO EM 01/03/2014,
ONDE SE LÊ:

O pregão será realizado no endereço mencionado acima oca-
sião em que poderá ocorrer alienação pelo melhor lance, se não
sobrevier adjudicação ou remissão.

AS PROPOSTAS PODERÃO SER ENCAMINHADAS, INCLU-
SIVE, POR MEIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO E-MAIL DA
VARA (saj.1vt.jaboticabal@trt15.jus.br) ou pelo sistema E-DOC,
bem como através do e-mail do leiloeiro
(contato@mskleiloesjudiciais.com.br) até a assinatura do auto de
arrematação, sem prejuízo de outras deliberações deste Juízo.

LEIA-SE APENAS:

O pregão será realizado no endereço mencionado acima oca-
sião em que poderá ocorrer alienação pelo melhor lance, se não
sobrevier adjudicação ou remissão.

Jaboticabal 11 de março de 2014 – terça-feira. Eu, Gilberto Ricar-
do Scatolin, Diretor de Secretaria Substituto, digitei, imprimi, con-
feri e encaminhei. (as.) -  Dr. Ismar Cabral Menezes - Juiz do Traba-
lho.

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1163/11. 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 CEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILlÁRIOS LTDA. contra CASSIO ROGÉRIO JOVENTINO,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF. 184.473.108-17, com endereço
na cidade de Severina/SP, na Rua Maestro José S. de Faria, nº 25,
alegando, em síntese, que o requerido adquiriu através do Instru-
mento Particular de Compromisso de Venda e Compra datado em
14/12/2009, um lote de terreno designado como lote 629 da quadra
26 com área de 224,88 metros quadrados, localizado no Loteamen-
to denominado Jardim Morada Nova, na cidade de Jaboticabal/SP.
Ocorre que o devedor vinha pagando as parcelas normalmente,
sendo que de uns meses para cá, não vem cumprindo com o paga-
mento das parcelas vencidas no período de outubro/2010 a julho/
2011 totalizando uma dívida de R$.1.967,34 atualizada até o mês de
agosto de 2011. Assim, é expedido o presente edital para que fi-
quem cientificados eventuais terceiros que pretendam transacio-
nar com o requerido, do presente pedido de protesto contra aliena-
ção de bens. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de
futuro ninguém venha alegar ignorância; é expedido o presente
edital que será afixado e publicado na forma da lei. Jaboticabal, 03
de setembro de 2013. Eu, Ana Cristina C. Navarro, Escrevente Téc-
nico Judiciário, digitei.

CARMEN  SILVIA  ALVES  - JUÍZA  DE  DIREITO

LEILÃO
CARROS E MOTOS

38ª CIRETRAN DE JABOTICABAL/SP
SERÃO LEILOADOS NO PRÓXIMO DIA 01/04/2014 ÀS 10:00 HO-

RAS, NA RUA PHILOMENO BOTTINO, 100 (PATIO FREI GALVÃO)/SP
APROXIMADAMENTE 233 VEÍCULOS (CARROS E MOTOS), ENTRE
OS QUAIS: 206, BIZ, BIZ 125, BRASILIA, C100, C100 BIZ, C100 DRE-
AM, CB 300, CBX 200, CBX 250, CELTA, CG, CG 125, CG 150, CHEVET-
TE, CLIO, CORCEL, CRYPTON, CY 50 JOG, DT 180, DT 200, ELE-
GANT 50, EN 125, ESCORT, ESCORT SUCATA, FACTOR, FIAT 147,
FIORINO, FUSCA, GOL, HUNTER, INTRUDER 125, JAGUAR, KOMBI,
LANDER, MAX 125, ML 125, MOBYL, MONZA, NX 150, NX-4 FAL-
CON, NXR 125, NXR 150, OMEGA, OPALA, PALIO, PARATI, PASSAT,
POP 100, QUANTUM, RANGER XLT, RD, RD 135, SANTANA, SAVEI-
RO, SIENA, SPEED 150, STILO, STRADA, STX 200, TIPO, UNO, VEC-
TRA, WEB 100, YAMAHA, YBR, YBR 125, YBR 125E, YBR 125K.
TODOS OS VEÍCULOS SERÃO VENDIDOS SEM DIREITO  A DOCU-
MENTO (SUCATA). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100% À VISTA +
5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL. MIRIAM FRANÇA, JU-
CESP 864. INFORMAÇÕES 19-3855-3233 / 19-9235-8315 / 19-9179-
7660 / 19-8124-7979

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias,

terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.
Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais todos os meus

caminhos para que eu possa atingir a felicidade, Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar,
esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes
de minha vida, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou
a tentação material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus
irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (C.A.A.)

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE JABOTICABAL,  através de seu representante legal, e nos termos do
Artigo 100 do Estatuto Social da Entidade Sindical, pelo presente EDITAL,
faz saber aos seus ASSOCIADOS, que encontra-se devidamente inscrita
para concorrer a eleição sindical da Entidade, a ser realizada  nos dias 08 e 09
de Maio de 2.014, uma chapa enumerada de um, cuja composição se faz
presente:

DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente: MARIA ELVIRA ARMENTANO
Secretaria Geral : SUELI APARECIDA ALCIDES
Secretaria de Finanças: CARLA BERCHIERI MERLINO
Sec. De Patrimônio, Org e Informática: MARIA CHRISTINA CÉLICO

PINTO
Sec. De Imprensa e Comunicação: PAULO CESAR  CORREIA
Sec. de Assuntos Jurídicos: REGINALDO CESAR APARECIDO
Sec. de For. Sind e Est. S. Econômicos: MARIZA APARECIDA ROCHA

PENTEADO

SUPLENTES – DIRETORIA EXECUTIVA
ANDERSON BATISTA MACHADO

CICERO CARDOSO DA SILVA
GERALDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA

JOSE CARLOS CAPELOTO
LUIZ ANTONIO SANTANA
MARCIAL PINTO DA SILVA

SUELI CRISTINA  POLACHINI BATISTA

CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
ANDRESSA APARECIDA AFFONSO

LUIZ CARLOS LAURINDO
OSWALDO LARA

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES
NEIDE BARBOSA MATTOS

WAGNER DONIZETE TOMAZELI

CONSELHO DE REPRESENTANTES – EFETIVOS
JOSE EDUARDO SENEM

JOSÉ LUIS DA SILVA

CONSELHO DE REPRESENTANTES – SUPLENTES
MARIA ELVIRA ARMENTANO
FIDELCINO JOSE FERREIRA

DELEGADOS DO SEPREM – EFETIVOS
ESTER GARDINALLI PAGOTO

MARCOS BENEDITO PEREIRA DE CASTRO
MARIA APARECIDA ZOBOLI

RITA CÁSSIA BRANCO MIRANDA
VITOR ANTONIO GESSI

DELEGADOS DO SEPREM  -  SUPLENTES
ANGELA MARIA NATAL

BENEDITO MARCHI
JONAS JOSE DE CARVALHO

MARIA ELISA ROCHA PANIAGUA

DELEGADOS DO SAAEJ – EFETIVOS
ANTONIO SERGIO MARTINS

RENILTO APARECIDO PINTO

DELEGADOS DO SAAEJ – SUPLENTES
AGUINALDO BATISTA  SANTIAGO JUNIOR

DELEGADOS SECRETARIA EDUCAÇÃO – EFETIVOS
ANDRÉIA CRISTINA CARNEVALLI

FABIANA ANDREA PIZARDO
JACIRA DE SOUZA SILVA

MARIA ISABEL CORNÉLIO
PATRÍCIA ELISABETE DE LIMA

PEDRO ORLANDO ZANNI SANCHES

DELEGADOS SECRETARIA EDUCAÇÃO – SUPLENTES
LISIANE BARBIERI

MARIA APARECIDA DA SILVA
MARIA DO CARMO  MARIOTTO ALVES DE SOUZA

RICARDO RAVASIO

DELEGADOS SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL – EFETI-
V O S

ARIOVALDO DE OLIVEIRA
NICOLINO FILARDI JUNIOR

ROSANGELA CRISTINA DE AZEVEDO
SONIA MARIA LOPES

DELEGADOS SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL – SU-
PLENTES

APARECIDA DE JESUS BENETASSO
ELAINE TERESINHA ROCHA

DELEGADOS DA SECRETARIA DE OBRAS – EFETIVOS
APARECIDO PEREIRA

JOÃO CARLOS BUENO RAMOS
JOÃO HENRIQUE SIQUEIRA CAMPI

JOÃO MIGUEL LEITE DA SILVA
JUSCELINO FERNANDES DOS SANTOS

DELEGADOS DA SECRETARIA DE OBRAS – SUPLENTES
JOÃO RODRIGUES

JOSE RONALDO DE OLIVEIRA
ODAIR GUILHERME PEREIRA

Para que ninguém alegue ignorância, vai o presente Edital publicado  na
Imprensa local e afixado nos demais locais de costumes, abrindo-se prazo para
impugnação de candidaturas, que deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data da publicação da relação nominal da chapa registrada, de
conformidade com o Artigo 105 do Estatuto Social da Entidade Sindical.

Registre-se, Publique-se e  Cumpra-se.
Jaboticabal, 12 de Março de 2.014.

CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral

A escritora jaboticalense,
Elaine Aparecida Belchior
de Mattos, lançou, em
2013, o seu primeiro livro
de poesias. Um sonho cul-
tivado desde a infância. In-
titulado “Amor Eterno
Amor”, a obra é uma com-
pilação de 120 poesias es-
critas desde que a escrito-
ra tinha 12 anos. O livro
possui uma linguagem sim-
ples, objetiva e direta. Até
o momento, já foram ven-
didos mais de 300 exem-
plares. Sucesso!

DEFENSIVE - INDÚSTRIA, COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA,  torna público que recebeu da  CETESB a
Renovação da  Licença de Operação nº 52001373, válida até 07/03/
2018  para depósito e/ou comércio atacadista de produtos químicos
na Avenida  Jaime Ribeiro nº 409 A, Vila Industrial, Jaboticabal - SP.

AS AVENTURAS DE PEABO-
DY & SHERMAN

Sessão: 19:00 // Sábado e Domin-
go também às 17:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Sherman é um garoto inu-

sitado: ele tem como grande parceiro
o cachorro Mr. Peabody, que com seu
QI altíssimo inventa uma máquina do
tempo. Depois que ela é roubada, os
dois terão que viajar no tempo para
impedir que a história da humanidade
seja alterada

A MENINA QUE ROUBAVA
LIVROS

Sessão: 21:00 - Censura: 10 Anos
Sinopse: A pequena Liesel Memin-

ger (Sophie Nélisse) é uma ladra de
livros que enfrenta duras provas du-
rante a Segunda Guerra Mundial. A mãe
comunista é perseguida pelo nazismo
e envia Liesel e o irmão para o subúr-
bio pobre de uma cidade alemã, onde
um casal (Geoffrey Rush e Emily
Watson) se dispõe a adotá-los por di-
nheiro.

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

Duas guias da Tropa Sênior
do Grupo Escoteiro Carcarás de
Jaboticabal tiveram uma ideia
ecologicamente correta. O pro-
jeto proposto pelas escoteiras
Isabella e Fabrícia ao senhor pre-
feito Raul Girio, é fazer um bici-
cletário com pneus usados e bar-
ras de ferro, e implantá-lo no
Paço Municipal. Com o apoio
do grupo Pró-Mobilidade Urba-
na , durante uma reunião no ga-
binete do prefeito, dia 19 de fe-
vereiro, o qual a escoteira Isa-
bella faz parte, o projeto foi
apresentado e elogiado, além de
aprovado duas semanas depois.
Segundo documento de despa-
cho do projeto, haverá uma reu-
nião para tratar do local de im-
plantação do bicicletário.

“Estamos muito ansiosas,
pois este projeto será de mui-
to valor, não só para o muni-
cípio, pois não gerará custos
nenhum a ele, mas também
pelo fato de ser um trabalho
que garantirá a nós duas a
IMMA, Insígnia Mundial do
Meio Ambiente, um distintivo
muito cobiçado pelos escotei-
ros, já que é voltado ao meio
ambiente.”- diz Isabella.

Além das expectativas das
guias de montar o bicicletário
no Paço Municipal, o senhor

PROJETO ECOLOGICAMENTE CORRETO

prefeito autorizou a montagem de dois bicicle-
tários, sendo o outro confeccionado no CEA,
Centro de Educação Ambiental, onde ocorrem
as atividades do G.E. Carcarás.



DECRETO LEGISLATIVO Nº 611, DE 05 DE MARÇO DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber
que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 05 de março de 2014, aprovou e nos termos
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui a Medalha Comemorativa dos 50 anos do Campus de Jaboticabal da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

Autor: Carlos Eduardo Pedroso Fenerich

Art. 1º. Fica instituída por este Decreto-Legislativo, a Medalha Comemorativa dos 50 anos do Cam-
pus de Jaboticabal da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) a ser comemo-
rado em 03 de maio de 2016.

Art. 2º. A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 50 (cinquenta) medalhas que serão
entregues a igual número de pessoas indicadas por comissão especialmente constituída por ato da
presidência deste Poder Legislativo.

Parágrafo único - A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 5 (cinco) membros
a saber:

a) o vereador autor deste Decreto-Legislativo que a presidirá;
b) um vereador escolhido pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal;
c) três representantes do Campus de Jaboticabal da Universidade Estadual paulista “Julio de Mes-

quita Filho”, indicados por sua douta Congregação.
Art. 3º. A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no ano de 2016 preferencial-

mente em local próprio da homenageada em data a ser designada pelo presidente da Câmara Municipal
de Jaboticabal.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto-Legislativo correrão por conta de verba
própria consignada no orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 05 de março de 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal,
aos 05 de março de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 246/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 27/2014)

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboti-
cabal – Cooperserv, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associ-
ados, que nessa data são em número de 991 (novecentos e noventa e um), em condições de votar,
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 04 de Abril de 2014, na Escola
de Arte Prof. Francisco Berlingieri Marino - Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202,
Centro, na cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em
sua sede, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo
local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 com a
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) em segunda convocação, às 17:00 com a presença
de metade mais um dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, com a presença
de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2° semestres do ano

de 2013, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de Gestão;
Balanços Gerais, levantados em 31 de dezembro de 2013; Demonstrativo de sobras ou perdas
apuradas; o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa;

2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, proposto pelos conselheiros;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Jaboticabal, 15 de março de 2014.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Diretor Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu artigo 30, as demonstrações contábeis
do exercício de 2013 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à
disposição dos associados na sede da cooperativa.

Nota II: Conselho de Administração
1. A eleição será em forma de chapa e a inscrição deverá ser feita, através de Formulário

próprio, disponível na Sede da Cooperativa, sob protocolo, no horário compreendido entre 09:00
horas e 17:00 horas, dos dias 17 a 21 de março de 2014.

2. As chapas deverão constar obrigatoriamente de 06 (seis) componentes. Os componentes das
chapas, além do preenchimento do formulário citado acima, deverão apresentar no ato da inscrição:

a) Cópia da declaração de Imposto de Renda ou da declaração de isenção (Exercício 2013 /
Ano – Calendário 2012, ou posterior);

b) Comprovante de conclusão do atual Ensino Médio, (antigo terceiro colegial);
c) Cópia do RG e CPF;
d) Cópia do comprovante de endereço no nome do candidato;
e) Certidão de Nascimento/Casamento;
3. Poderá fazer parte da chapa qualquer associado em pleno gozo de seus direitos e que preen-

cha os requisitos estabelecidos pelo Estatuto Social.
4. A seção de coleta de votos será instalada no local de realização da Assembleia, no início da

assembleia e permanecerá aberta até o final dos demais trabalhos, quando então será fixado um
período para acolher os votos dos que ainda não votaram e será dada por encerrada a seção de
votação, instalando em seguida a seção de apuração de votos.

5. Se houver a inscrição de uma única chapa, não será instalada seção de votação, podendo a
mesma ser eleita por aclamação durante a AGO.

6. Na apuração, será eleita a chapa mais votada.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente Associação Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de Jaboticabal – AREA , com sede à ,
nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ sob o n.° 48.009.054/0001-44, Inscrição Estadual
Isenta, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais,
para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, a realizar-se na séde social, situada à Av. Carlos Berchieri n.
300 – Jaboticabal/SP, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, no
dia 28 de abril de 2014 (segunda - feira); obedecendo aos se-
guintes horários e “quorum” para a sua instalação, sempre no
mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social no
parágrafo único do artigo 59, §1º: (01) em primeira convocação:
às 18:30 (dezoito horas e trinta) horas com a presença de, no
mínimo,  a maioria absoluta dos associados, ou (02) em segunda
convocação: às 19:00 (dezenove) horas, no mínimo, com 1/3 (um
terço) dos associados. 03) em ambas as hipóteses de instalação,
a Assembleia encerrar-se-á às 21:30 (vinte e uma e trinta) horas;
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1. Abertura dos trabalhos e constituição da Mesa;
2. Revisão do Estatuto Social
3. Revisão da Tabela de Honorários
4. Aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e

da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 2013, conforme
está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

Quando da instalação da Assembleia Geral e constituição
da Mesa, será votada a forma do voto, o qual poderá ser por
aclamação, nominal ou secreto, conforme deliberar a maioria dos
presentes.

Para as deliberações de alteração do Estatuto é exigido o voto
concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especial-
mente convocada para este fim, não podendo ela deliberar, em
primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou
com menos de um terço dos associados nas convocações se-
guintes.

A minuta do projeto do novo Estatuto da Associação, o resu-
mo das alterações propostas e a relação de associados encon-
tram-se disponíveis aos interessados na Secretaria da AREA e
podem ser solicitadas nas versões impressa e eletrônica.

O presente edital está sendo publicado na imprensa local
e afixado no lugar de costume na sede social.

Jaboticabal, 10 de março de 2014.

PEDRO ALESSANDRO IUGETTI
Presidente da Associação

Diretoria 2013/2014

E R R A T A
CONFORME PUBLICAÇÕES DO EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, PUBLI-

CADO NESTE JORNAL NOS DIAS 01/03/2014 (pág. 4) e 08/03/2014 (pág. 6), REFERENTE
AOS MUTUARIOS - CHB. 8.0313.6081016-4 – ROSANA APARECIDA DA SILVA e EDER
LEANDRO DA SILVA, FAZEMOS A SEGUINTE CORREÇÃO:

ONDE SE LÊ ... Lance Mínimo Previsto: R$ 20.548,71.
LEIA-SÊ: .... Lance Mínimo Previsto: R$ 70.000,00.
São Paulo, 15/03/2014. HELIO JOSE ABDOU – JUCESP 603. Leiloeiro Oficial

Por André Luiz Domingues

 DST é a sigla do que chamamos Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis, uma clas-
se de doenças transmitidas pela prática se-
xual desprotegida, sem o uso de preservati-
vo ou qualquer outro mecanismo de pre-
venção e proteção. Todo mundo sabe dis-
so, certo? Não. Infelizmente, muitas pes-
soas não têm a orientação necessária sobre
esse assunto tão importante.

Apesar de todo o investimento em
prevenção, as DST ainda são um sério
problema de saúde pública no Brasil.
Percebemos que as estatísticas são abs-
tratas e a conscientização de maneira
ativa, em cada município, tem trazido
melhores resultados. Em Jaboticabal, e
em muitos outros municípios, o poder
público disponibiliza preservativos de
qualidade, vacinação e, principalmen-
te, informação. As ações acontecem,
mas a escolha é do cidadão.

As DST se dividem em classes de acor-
do com seus sintomas, sendo as mais co-
muns clamídia, gonorreia, sífilis e HPV,
ou as sistêmicas, como as hepatites virais
e o HIV. Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a cada ano, estima-se
que cerca de 5,5 milhões de pessoas pos-
sam ser infectadas por algum tipo de do-
ença sexualmente transmissível.

Nesse contexto, enfrentamos outro
problema sério: a falta de diálogo e o
preconceito. Encaramos uma realidade
na qual pais ainda temem conversar com
seus filhos, casais não utilizam o preser-
vativo na hora da relação e também não
discutem sobre isso por vergonha ou
medo, causando um aumento da vulne-
rabilidade e muitos tabus. Sim, estamos
na era da liberdade que, entretanto, pre-
cisa ser utilizada com responsabilidade.

Temos hoje no Brasil um programa
de combate e prevenção às DST, como
HIV e hepatites, que é modelo para o
mundo, mas ainda esbarramos em en-
traves pessoais e sociais. Outro exem-
plo são campanhas como a Rede Cego-
nha, feita pela Secretaria de Saúde do
Estado em parceria com o Ministério
da Saúde e municípios, que busca cons-
cientizar do perigo das DST para mu-
lheres em período de gestação. Hepati-
te B, sífilis e HIV podem ser transmiti-
dos para a criança durante a gestão, no
parto ou na amamentação e, por isso, a
orientação é extremamente necessária.

Assim, embora um pouco esquecidas
e, às vezes, até um tanto quanto negli-
genciadas, as DST devem ser encaradas
sem preconceitos ou tabus, combaten-
do não só a transmissão das doenças,
mas a falta de conhecimento.
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Utilizado como área de atividades
físicas, o Parque Argeo Roma, locali-
zado ao lado do Lago Municipal, será
totalmente revitalizado. A iniciativa
conta com a participação da Prefeitu-
ra, Funep e Emurja.

O lançamento do projeto acontece
no próximo dia 22 de março, Dia Mun-
dial da Água.

O projeto prevê a recuperação da

Parceria prepara revitalização do Parque Argeo Roma
Projeto tem dois anos de duração

ciclo faixa, manutenção de bancos,
parte elétrica, lixeiras e academia. A
Funep também prevê investimentos
no paisagismo e a realização de cam-
panhas ambientais no local.

“A Funep está adotando essa área
que nos próximos dois anos, terá ma-
nutenção constante, garantindo uma
área de exercícios para a população.
Agradeço ao empenho da diretoria da

Funep em acreditar e apoiar essa
idéia”, afirma o Prefeito, Raul Girio.

A Presidente da EMURJA, Ruche-
le Coan, afirma que o objetivo é que
outras empresas adotem áreas verdes.
“A EMURJA está acompanhando o
projeto e aguarda que outras empre-
sas se interessem no projeto. Os inte-
ressados podem entrar em contato pelo
telefone (16) 3202-9993”.
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