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A Comissão Organizadora da
Festa do Quitute e ExpoFeira de
Arte e Artesanato realizou nesta
semana, uma reunião para apresen-
tar os membros das subcomissões
e a data do evento.

“A Festa do Quitute faz parte
da história de Jaboticabal, marcan-
do uma data importante - o aniver-
sário de nossa cidade. Sabemos
de nossa responsabilidade em fa-
zer um grande evento, e, para isso
trabalhamos para definir os deta-
lhes desse grande encontro da fa-
mília jaboticabalense”, afirma o
prefeito, Raul Girio.

A Festa da Solidariedade acon-
tece na Estação de Eventos Cora
Coralina entre 15 e 20 de julho. “A
data foi definida de acordo com o
calendário da Copa do Mundo.
Com a final prevista para o dia 13
de julho, não corremos risco de ter
a festa ao mesmo tempo que os
jogos”,afirma o presidente da Co-
missão Organizadora, Sérgio Naka-
gi.

Uma das mais tradicionais fes-
ta da região, a Festa do Quitute e
ExpoFeira de Arte Artesanato,
além de homenagear Jaboticabal
por seus 186 anos, também exalta
a força de sua gente por meio da
agricultura, comércio e industria.

Com o tema “Terra de História,
cultivada na força de nossa gen-
te”, a Comissão Organizadora tra-
balha para garantir a estrutura e
atrações que marcam a realização
do evento.

Reuniões com entidades já fo-
ram realizadas para definir os pra-
tos e locais das barracas. “O foco
sempre será o trabalho de nossas
entidades. Para isso, a Prefeitura
não mede esforços para garantir
toda estrutura necessária. Já esta-
mos organizando a grade de sho-
ws e a expectativa é que um bom
público prestigie os seis dias de
festa”, finaliza Nakagi.

Definido: Festa do Quitute será de 15 a 20 de julho
Evento marca os 186 anos da cidade de Jaboticabal

O Fundo Social de Solidarieda-
de realizou, na noite de segunda-
feira (31), a cerimônia de formatu-
ra da segunda turma do Polo Re-
gional Escola da Beleza. Após dois
meses de aulas profissionalizan-
tes, as 34 participantes receberam

Fundo Social realiza formatura para segunda turma do Polo da Beleza
certificados e estão aptas para
exercer a profissão.

Para a presidente do Fundo
Social, Cidinha Girio, a emoção é
grande. “Fico realizada a cada for-
matura. Nosso intuito é oferecer
qualificação e motivar nossos alu-

nos. Temos conseguido graças ao
empenho da equipe e de cada par-
ticipante.”

“Os professores são muito bem
capacitados e preparados. Minha
professora foi uma das melhores
que tive até hoje”, confirmou Lu-

ciana Costa dos Santos Balbino,
formanda no curso de Manicure e
Pedicure.

Os depoimentos das alunas
também provam que os cursos tem
superado as expectativas. “Além
de conhecer as técnicas de traba-

lho, aprendi uma profissão e vi o
quanto sou capaz”, pontuou Már-
cia Cristina Barbosa, formanda no
curso de Depilação e Design de
Sobrancelhas. Sua colega de tur-
ma Berenice Dias da Silva Tamine
completou: “Aprendi muito. Ago-

ra quero trabalhar e ganhar o meu
dinheiro.”

Uma nova turma inicia as aulas
ainda este mês. “Estamos com
número bastante alto de inscritos,
mas teremos outras turmas ao lon-
go do ano”, finaliza Cidinha.

A Prefeitura de Jaboticabal con-
tinua investindo na qualidade do
ensino público municipal. Nesta
semana, alunos do ensino infantil
e fundamental receberam os kits
de material didático do Sistema
Uno, idênticas às utilizadas na rede
particular.

O material unifica o ensino, pro-
porcionando o mesmo ensino ao
aluno do centro ou dos bairros. “É
uma forma de todos terem acesso a
um mesmo conteúdo didático, mas
é essencial que o professor vá além
dos livros. Cada bairro, cada esco-
la tem sua história. Os alunos são
diferentes e deve ser valorizado. O
sistema apostilado, igual ao das
escolas particulares, é um avanço
e isso é fantástico. Um ponta pé
para uma aula deliciosa”, comenta
o prefeito Raul Girio – professor por
mais de 30 anos.

Prefeitura entrega mais
de 7 mil kits de apostilas

A iniciativa beneficia mais de
7.200 estudantes da rede. Cada alu-
no recebe, em média, doze ou seis
cadernos de atividades/apostilas –
ensino fundamental e ensino infan-
til, respectivamente. O material será
utilizado por todo o ano letivo.

Treinamento - Os professores
estão passando por novo treina-
mento, para ampliar a qualidade
do ensino com as apostilas em
sala de aula. São mais de 400 pro-
fissionais, incluindo professo-
res, educadores e diretores de es-
colas. Os encontros acontece-
ram até sexta-feira (04), na EMEB
Coronel Vaz. “Buscamos traba-
lhar com o lúdico, principalmen-
te na educação infantil. “É nas
brincadeiras e na interação soci-
al, que as crianças mais apren-
dem”, finaliza o secretário de
Educação, César Esper.

Mede-se a personalidade de

uma pessoa pelas sua ações

Quem desequilibra a confiança

ganha a desesperança

Quem mente perde as caracte-

rísticas do caráter e

personalidade

Prefeito Raul Girio e Primeira Dama Cidinha Girio ladeados  por funcionários e  formandos da segunda turma do Polo Regional Escola da Beleza

Participantes receberam certificados e estão aptas para exercer a profissão Conclusão do curso e entrega oficial de diplomas

A Festa da Solidariedade acontece na Estação de Eventos Cora Coralina entre 15 e 20 de julho

Tradicional Festa do Quitute e ExpoFeira de Arte e Artesanato Iniciativa beneficia mais de 7.200 estudantes
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

Por João Goulart, agosto de 1964
Faz hoje dez anos que a Nação, trau-

matizada, assistiu ao supremo sacrifício
de Getúlio Vargas. Nunca deixei de me
dirigir a todos vós, neste dia, que está
definitivamente incorporado à nossa
história, marcando, no Brasil republi-
cano, o instante heróico do saudoso es-
tadista que empenhou a própria vida para
conter as terríveis forças do obscuran-
tismo e para que pudéssemos prosseguir
na dura caminhada da libertação do nosso
povo e da nossa Pátria. É, pois, a luta
do povo pela liberdade e pela conquista
das reformas estruturais profundas e cris-
tãs da sociedade brasileira que, mais uma
vez, conduz ao encontro dos vossos
anseios e das vossas mais aflitas espe-
ranças.

Deixo, assim, no exílio em que me
acho, o silêncio a que me havia impos-
to para voltar à intimidade honrada dos
vossos lares, muitos já violados, dos
vossos sindicatos, oprimidos; das vos-
sas associações, atingidas pelo ódio da
reação, com uma palavra de advertên-
cia, mas, sobretudo, de fé inquebrantá-
vel no destino do nosso país. Esta pala-
vra já não parte do Presidente da Repú-
blica. Não vos posso, também, dirigi-la
da praça pública, onde tantas vezes nos
encontramos. Dominam a Nação o ar-
bítrio e a opressão.

A reconquista das liberdades demo-
cráticas deve constituir o ponto básico
e irrenunciável da nossa luta, a luta co-
rajosa do povo brasileiro para a eman-
cipação definitiva do Brasil. Duas vezes
preferi o sacrifício pessoal de poderes
constitucionais à guerra civil e ao san-
gue derramado da Nação. Duas vezes
evitei a luta entre irmãos. Só Deus sabe
quanto me custou a deliberação a que
me impus e pude impor a milhões de
patriotas.

Em 1961, tolerei as maquinações da
prepotência e consenti na limitação de
poderes que a Constituição me confe-
ria, para, depois, restaurá-los democra-
ticamente, pela livre e esmagadora de-
liberação da vontade popular. Nunca
recorri à violência. Os tanques, os fuzis
e as espadas jamais, historicamente,

50 ANOS DO GOLPE MILITAR...
conseguiram substituir, por muito tem-
po, a força do direito e da justiça. A
função que a Constituição lhes impõe é
a defesa da soberania do país e de suas
instituições e nunca a tutela do pensa-
mento do povo, para suprimir e esma-
gar suas liberdades, como pretendem
alguns chefes militares.

Este ano, depois de recusar-me à re-
núncia que nunca admiti, resolvi, pelo
conhecimento real da situação militar,
não consentir no massacre do povo.
Não só porque contrariava minha for-
mação cristã e liberal, mas porque eu
sabia que o povo estava desarmado. Eu
sabia que a subversão, fartamente de-
nunciada e muito bem paga, na profu-
são de rádios, jornais e televisão, era o
preparo da mentira do perigo comunis-
ta, que iria constituir o ponto de partida
para concretização da quartelada, a fim
de que, assim, pudessem esmagar as jus-
tas aspirações populares que o meu Go-
verno defendia. Baniram, ditatorialmen-
te, o direito de defesa; humilharam a
consciência jurídica nacional; suprimi-
ram o poder dos tribunais legítimos.
Invadiram universidades, queimaram
bibliotecas; não respeitaram sequer as
mesmas igrejas onde antes desfilavam
as contas de seus rosários. Trabalhado-
res, estudantes, jornalistas, profissionais
liberais, artistas, homens e mulheres são
presos pelo único crime da opinião pú-
blica, da palavra ou das ideias. Cassam
centenas de mandatos populares. Por-
ventura são trapos de papel os compro-
missos internacionais que assumimos na
Declaração Universal dos Direitos do
Homem e na Carta organizatória das
Nações Unidas?

Pessoalmente, tudo posso suportar,
como parcela do meu destino na luta da
emancipação do povo brasileiro. O que
não posso é calar diante dos sofrimen-
tos impostos a milhares de patrícios
inocentes e do esmagamento das nossas
mais caras tradições republicanas. Hoje,
lançam contra mim toda a sorte de ca-
lúnias. Sei que continuarão a injuriar-
me. Mas o julgamento que respeito e
que alguns temem é o do povo brasilei-
ro. É possível que haja cometido erros
no meu Governo. Erros da contingên-
cia humana. Mas tudo fiz para identifi-
car-me com os sentimentos do povo e
da Nação e posso afirmar que assegurei
a todos os brasileiros, inclusive a meus
adversários, o exercício mais amplo das
liberdades constitucionais. Deus não fal-
tará com seu apoio à energia do povo
para a reconquista de suas liberdades.
Ninguém impedirá o povo de construir
o desenvolvimento nacional e dirigir o
seu próprio destino.

Tudo fiz por um Governo democrá-

tico e justo, no qual se processassem,
pacificamente, com a colaboração dos
órgãos legislativos, as transformações
essenciais da sociedade brasileira; quis
um Governo que incorporasse à família
nacional, com acesso aos benefícios da
civilização do nosso tempo, os milhões
de patrícios humildes do campo e as áreas
marginalizadas da população urbana;
empenhei-me por um Governo que ex-
primisse os anseios legítimos dos traba-
lhadores, dos camponeses, dos estudan-
tes, dos intelectuais, dos empresários,
dos agricultores, do homem anônimo
da rua para, todos juntos, travarmos a
difícil luta contra a miséria, a doença, o
analfabetismo, o desemprego e a fome.
Sobre mim recaiu, então, todo o ódio
dos interesses contrariados.

Promovi o reatamento de relações
diplomáticas com as nações do mundo
e assumi a responsabilidade de alargar
nossos mercados, no interesse único da
economia do país e do bem-estar do
nosso povo. Executei uma política ex-
terna independente. Condenamos o co-
lonialismo, sob qualquer disfarce, defen-
dendo os princípios da não-interven-
ção e da autodeterminação dos povos.
Nunca transigi com a dignidade do meu
país e o respeito à sua soberania. Hoje,
representantes estrangeiros interferem
publicamente nos assuntos internos do
país ou conhecidas organizações mone-
tárias internacionais fixam, unilateral-
mente, condições humilhantes, em clá-
usulas de negociações, para ajudas ilusó-
rias que, internamente, agravam o so-
frimento do nosso povo e, externamen-
te, aviltam os preços dos nossos princi-
pais produtos de exportação. E já se
fala na execução de acordos que abrirão
o caminho legal para a instalação, em
nosso território, de importantes bases
militares, sob o controle e o comando
de outras nações.

Decretei, brasileiros, a regulamen-
tação da lei de disciplina do capital es-
trangeiro. Decretei o monopólio da
importação do petróleo e a encampa-
ção das refinarias particulares. Decretei
a desapropriação de terras, objeto de
especulação do latifúndio improdutivo.
Decretei a implantação da empresa bra-
sileira de telecomunicações. Lutei pela
Eletrobrás. Decretei a limitação dos alu-
guéis, dos preços dos remédios, dos cal-
çados, das matrículas escolares, dos li-
vros didáticos. Hoje, os aumentos in-
controlados do custo das utilidades in-
dispensáveis à vida do povo atingem
limites insuportáveis.

Promovi, por todos os meios, cam-
panha intensiva de educação popular,
para suprimir o analfabetismo em nos-
sa Pátria. Estimulei os investimentos

que promovessem maiores oportunida-
des de trabalho. Quis vencimentos dig-
nos para todos os servidores públicos,
civis e militares. Assegurei aos traba-
lhadores do campo o direito legal de
organizarem seus sindicatos e defendi o
salário real de todos os brasileiros, que
deve acompanhar a elevação do custo
de vida, respeitando a liberdade consti-
tucional dos seus movimentos reivindi-
catórios legítimos.

Bati-me pelas reformas de base, para
que o Congresso as votasse democráti-
ca e pacificamente. Muitas vezes pedi a
colaboração de suas lideranças partidá-
rias. Nada foi possível obter. Mas nin-
guém se engane. As reformas estrutu-
rais, que tudo empenhei por alcançar,
rigorosamente dentro do processo cons-
titucional, nenhuma força conseguirá
detê-las e nada impedirá a sua consecu-
ção. Neste dia, brasileiros, longe de to-
dos, o pensamento voltado para a me-
mória de Getúlio Vargas, que tombou
sacrificado pelas mesmas forças que hoje
investem contra mim, reflito sobre as
permanentes verdades que o admirável
estadista denunciou em sua Carta-Tes-
tamento, e anima-se a confiança que
tenho no futuro do meu país. Não pos-
so concebê-lo presa da intolerância, da
tirania, da ilegalidade, que são atitudes
repudiadas pelos sentimentos genero-
sos de nossa gente.

Sem ressentimentos na alma, sem
ódios, sem qualquer ambição pessoal,
conclamo todos os meus patrícios, to-
dos os verdadeiros democratas, a famí-
lia brasileira, enfim, para a tarefa de
restauração da legalidade democrática,
do poder civil e da dignidade das nossas
instituições republicanas. Queremos um
Brasil livre, onde não haja lugar para
qualquer espécie de regime ditatorial,
com uma ordem fundada no respeito à
pessoa humana, no culto aos valores
morais, espirituais e religiosos do nosso
povo. Queremos um Brasil justo, pro-
gressista, capaz de assegurar confiança
ao trabalho e à ação de todos os brasi-
leiros. Queremos um Brasil fiel às ori-
gens de sua formação cristã e de sua
cultura, libertado da opressão, da igno-
rância, da penúria, do atraso, do medo,
da insegurança.

Deus guiará o povo brasileiro para
os objetivos patrióticos de nossa luta.

O EGOÍSMO E A PREPOTÊNCIA
DA NOSSA ELITE EMPRESARIAL  E
MILITAR, NOS IMPUSERAM  21
ANOS  DE DITADURA , IGNORÂN-
CIA  E ATRASO:  POLÍTICO, CUL-
TURAL E INTELECTUAL...

SERÁ QUE NÓS QUEREMOS OU-
TRA DITADURA – DE DIREITA OU
ESQUERDA – EM NOSSO POBRE
BRASIL?

REFLEXÃO SOBRE TEXTO DO
PRESIDENTE JOÃO GOULART –

Quem foi Davi?  Davi. Amado (?).
O segundo e o mais ilustre dos reis de
Israel e também um homem segundo o
coração de Deus. Era filho caçula de
Jessé, bisneto de Rute, e nasceu em Be-
lém, Davi, em sua mocidade, foi pastor,
ocupação que nos países orientais era
geralmente exercida pelos escravos,
pelas mulheres ou pelos íntimos da fa-
mília. Apesar disso, ele foi ungido por
Samuel para ser rei de Israel. Como era
hábil tocador de harpa, foi chamado por
Saul com o fim de suavizar a melancolia
do infeliz monarca (I Samuel 16). A fama

A BONDADE DE DAVI
que Davi adquiriu pelo fato de ter ven-
cido o gigante Golias, levou-o a casar-
se com Mical, filha do rei, como tam-
bém foi à causa dos maliciosos ciúmes
que Saul sentia do jovem guerreiro. To-
davia, o rei nomeou Davi capitão de sua
guarda real, posição somente inferior à
de Abner, o general do exército, e à de
Jônatas, o provável herdeiro do trono.
Davi e Jônatas vieram a ser grandes e
dedicados amigos, mas a louca inveja e
os maus intentos do rei Saul arrastaram,
por fim, Davi para o exílio. Ele, pri-
meiramente, buscou ajuda no sacerdote
Aimeleque, mas depois se refugiou na
corte de Aquis, o filisteu monarca de
Gate, e, livrou-se, ao fingir-se de louco
(I Samuel 19-21). Davi, após retirar-se
de Gate, escondeu-se na caverna de Adu-
lão, mas depois, foi para uma fortaleza
perto de En-Gedi. Aqui um grupo de
homens dedicados, que de boa vontade
compartilhavam os perigos que Davi
enfrentava, ajuntou-se à ele. Porque Saul
sempre tentou matar a Davi, mas Davi
sempre dizia: nunca tocarei no ungido
do Senhor e realmente ele não o fez.
Quando Davi soube que o rei Saul e seu
filho Jônatas haviam morrido na bata-
lha. Ele rasgou a suas vestes, como tam-
bém todos os homens que estavam com
ele. E prantearam, e choraram, e jejua-

ram até a tarde por Saul, e por Jônatas,
seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela
casa de Israel, porque tinham caído à
espada. (II Samuel 1. 11-12). Davi ti-
nha um coração bondoso para com to-
dos, ele não se alegrava com a injustiça.
Quando ele cometia um pecado imedia-
tamente se arrependia, nunca culpava
ninguém pelo seu erro. Passando algum
tempo, Davi perguntou se havia alguém
da casa de Saul, para que ele pudesse
fazer bem por amor de Jônatas. Então
disse: ainda há um que é filho de Jôna-
tas, seu nome é Mefibosete, ele tinha
cinco anos de idade quando seu pai foi
morto. Ao ter conhecimento dos tris-
tes acontecimentos, sua ama fugiu
apressadamente com o menino no colo
e, na correria, tropeçou, o fazendo fi-
car aleijado dos dois pés. Então disse o
rei: onde ele está? Eis que está em casa
de Maquir, em Lo-Debar. Davi mandou
buscá-lo. Mefibosete estava esquecido
nesta cidade. Quando a carruagem do
rei foi buscá-lo, ele nem acreditou, mas
ficou tão feliz por ter sido lembrado
principalmente pelo rei. Davi devolveu
todas as terras que pertenceu à sua fa-
mília e tratou Mefibosete com toda a
benevolência de Deus e todos os dias ele
comia na mesa com o rei, foi tratado
como filho do rei. Nunca pense que você

está sozinho, Deus nunca se esquece de
ninguém, Deus sempre está com você,
desde que você o coloque em primeiro
lugar na sua vida. Davi tinha um cora-
ção inteiro na presença de Deus e sem-
pre dizia: o Senhor é a minha força e a
minha fortaleza e Nele confiarei por
toda a minha vida. Faça como Davi,
sirva a Deus com um coração inteiro e
seja bondoso para com todos, mesmo
que este não mereça nada, mostre amor,
bondade e misericórdia. Tenho certeza
que Deus há de se alegrar muito com
você, e no final Ele vai lhe dar uma boa
recompensa, por você ter obedecido aos
seus mandamentos de amar o próximo
como a ti mesmo. Seja uma benção na
vida dos outros. O neto de Saul não es-
perava esta grande bondade do rei Davi,
porque seu avô não fez nada por mere-
cer, mas a amizade de Jônatas, seu pai,
fez toda a diferença na vida dele. A bí-
blia diz: um plantou, o outro regou, mas
Deus é quem dá o crescimento. (I Co-
ríntios 3.6). Agora é a sua vez de fazer a
diferença. Que Deus te ajude e te forta-
leça, te abençoe em nome de Jesus. Esta
é a minha oração. Ouça o nosso progra-
ma A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim
às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmil.com
www catedraldopovodedeus.com

O que buscamos através dos tempos
nas encarnações. São conquistas que
buscamos com muito trabalho e um es-
tudo aprimorado para  nos libertarmos
da ignorância. É a vida eterna do ESPI-
RITO, que volta ao corpo por muitas
vidas, para resgates e pagamentos de
dívidas contraídas no passado, com ações
e reações, deveras, negativas, dentro da
LEI DE CAUSA E EFEITO. KARMA:
somos agentes e regentes do relaciona-
mento dentro da família, que buscamos
a paz e a união. São qualidades dentro
do bem, da caridade e da pratica do amor
perante os encarnados e desencarnados.
Tudo passa dentro dos planos e Leis de
DEUS. São novos tempos, novas opor-
tunidades que aparecem dentro das ne-
cessidades e aberturas para acertos de
contas e débitos contraídos  no relacio-
namento, entre os que viveram juntos,
para sentirem que a paz e o entendi-
mento gera realizações felizes e vitori-
osas.

TUDO PODE SE MODIFICAR
Quando encontramos o caminho

certo, na direção da luz, iluminada da
prece, feita com o coração, na pureza
do amor que  é  uma fonte que  brilha
nos anais da inteligência, fortalecida
pela fé, esperança e caridade. Sonhos
aparecem para vivermos as transfor-
mações, que se operam nas condições

FELICIDADE  É  UMA  CONQUISTA
que aparecem com os relacionamentos,
criados para juntos viverem e se purifi-
carem, nos encontros, com as provas
que nasceram dentro do modo de agi-
rem e pensarem. Vivemos num mundo
de acordo com a EVOLUÇÃO do ESPÍ-
RITO, para vencermos uma difícil ba-
talha, que é a reforma íntima. Os acer-
tos aparecem, com as lutas travadas, no
convívio do lar, do relacionamento com
o mundo profano, que muitas vezes so-
mos contrários às coisas sagradas, luta-
mos pela igualdade de pensamentos, idéi-
as e modos de agirmos diante das ques-
tões religiosas.

PRECISAMOS ENCONTRAR SO-
LUÇÕES

Para isso, precisamos estudar, adquirir
conhecimentos, uma matéria ilustrati-
va das soluções positivas, dos caminhos
que nos elevam a um entendimento, que
nos levam a sermos realizadores dos tra-
balhos, a curto e longo prazo, para vi-
vermos em busca da fartura de sonhos,
realizados, de iluminadas  vidas, de pla-
nos que alcançam êxitos, na vivência
com os encarnados e desencarnados. A
pureza nos leva a um entendimento, que
abre novos horizontes, para um racio-
cínio lógico e  natural, que brilha como
estrelas, num céu em noite de luar, cla-
reando os mundos, com igualdade de
evolução, de determinações, que trazem
novas diretrizes, proposições elevadas,
de luzes, que  vencem as trevas, a  igno-
rância, que traz a infelicidade.

VENCEMOS AS TREVAS
Com o amor e o perdão, ligados à

humildade, que transformam os  pontos
que estão ligados às trevas, os mundos
que existem dentro do UNIVERSO, cri-
ado por DEUS E ILUMINADO POR
JESUS. Temos que vencer  nossas fa-
lhas e ações, que muito comprometem,
para crescermos espiritualmente, em
vários aspectos, onde exige muito es-
forço, dedicação, muita vontade de acer-
tar, agindo, se relacionando com o mun-
do de opiniões contrárias às leis de
DEUS.  EM TUDO... ETAPAS A VEN-
CERMOS.

Filme da Columbia Tristar, com Tom
Hanks e Denzel Washington.

Ninguém queria aceitar o seu caso...
Até que encontrou um homem disposto
a desafiar o sistema.

Andrew Beckett (Tom Hanks) um
jovem e promissor advogado, recebe um
corte em sua carreira quando é demitido
da prestigiada empresa de advocacia
para qual trabalha.

A alegação é que seu trabalho não é
satisfatório. Andrew sabe que a verda-
deira razão é o fato dele ter AIDS. De-
terminado a defender sua dignidade e
reputação profissional, Andrew contra-
ta o advogado Joe Miller ( Denzel Wa-
shington) para processar seus antigos
patrões por sua  demissão injusta. Inici-
almente Joe está relutante em aceitar o
caso. Apesar de ter crescido conhecen-
do as dores do preconceito, ele nunca
antes tinha encarado seus próprios pre-
conceitos contra a homossexualidade e
a AIDS...até agora. Estes dois homens
iniciam, uma luta histórica e emocio-
nalmente contra a intolerância e a ig-
norância da sociedade.

Um homem está lutando por sua re-
putação, sua vida e por justiça. O outro
está lutando para enfrentar seus medos
e preconceitos, bem como os da socie-
dade. E ambos estão lutando por algo
com uma importância, única...

FILADÉLFIA
Pela primeira vez em mais de 5 anos,

a incidência de Aids entre homens e
mulheres brasileiras na faixa dos 15 aos
19 anos se igualou. Dados de uma nova
pesquisa divulgada pelo ministério da
Saúde em 16 de setembro de 1998 pre-
viram que, por volta de 2002, o núme-
ro de mulheres infectadas pelo vírus HIV
irá ultrapassar o número de homens.
Como aconteceu em praticamente todo
mundo, o Brasil registrou uma variação
nos chamados grupos de risco. De iní-
cio, as doenças ligadas à Aids eram en-
contradas somente em homossexuais do
sexo masculino. Depois, viciados em
drogas injetáveis, quase que ao mesmo
tempo que bissexuais e hemofílicos e,
por último, heterossexuais. O primeiro
caso da Aids no Brasil foi registrado em
1980, quando a doença ainda não esta-
va identificada e sequer tinha este nome.
Em 1984, 133 casos foram registrados;
em  1985, quando a doença passou a ser
tratada pela mídia com mais seriedade e
foram iniciadas as primeiras campanhas
de prevenção, ainda localizadas entre
os chamados grupos de risco, foram 554
casos. A partir de então o número de
infectados pelo vírus HIV, causador da
doença, quase que duplicou ano a ano.

Segundo dados de 1997, a propor-
ção é de  10,4 infectados para cada
1000.000 brasileiros. As campanhas
para prevenção da doença estão mais
voltadas, atualmente, para jovens e
mulheres. Como o período médio de
incubação da doença é de 10 anos, e
cerca de 40% dos casos são registrados
em pessoas entre 25 e 34 anos. É quan-
do muitos jovens estão descobrindo a
sexualidade sem o apoio ou o conheci-
mento sobre a transmissão da doença.
Para muitos adolescentes, ainda valem
os velhos conselhos chavões de “isso
não vai acontecer comigo” e “se meu
parceiro é jovem e tem pouca experi-

ência, é  provavelmente, saudável”. A
inversão da pirâmide de contaminação
de um maior número de homens para
um equilíbrio entre os dois sexos, foi
gradativa e esperada pelos cientistas. As
principais razões para tal mudança es-
tão no caráter machista da sociedade
brasileira, sobretudo entre os jovens com
escolaridade mais baixa. Requisitos de
ONGs e centros de estudos detectaram
que o homem não associa o preservati-
vo como um bem para sua própria saú-
de. Muitos só usam se a mulher  pede.
Para elas, há o medo de se perder o
parceiro em caso de insistência pelo uso
da camisinha”. O homem é quem dá as
regras, a mulher tem dificuldades para
pedir ou até mesmo para falar sobre o
uso do preservativo. Ela tem muitos
medos. O homem, por sua vez, não abre
espaço para discussão. Eles acham que
não tem de usar e pronto, disse Silvia
Regia Yano, coordenadora nacional de
uma pesquisa feita pelo Sesi e pelo Mi-
nistério da Saúde. De acordo com dados
do ministério divulgados em 1998, en-
tre os casos dos doentes que informa-
ram e escolaridade, 61% cursaram até o
1º grau, 21% cursaram até o 2º grau,
13% tem curso universitário de 5% são

analfabetos. Geograficamente, são as
cidades litorâneas que possuem as mai-
ores concentrações da doença.

Preservativo; ainda é o único meio
de evitar a doença.

Rock Hudson, o 1º mártir da Aids,
ele se chamava Roy Scherer Jr. Mas ga-
nhou o nome artístico de Rock Hudson
por ser forte como uma pedra, grande
como o rio Hudson, 1,90 m em 90 kg.
Um dos galãs mais admirados da década
de 50, Rock Hudson foi a primeira per-
sonalidade mundial a assumir a Aids. No
mesmo dia em que morreu, 2 de outubro
de 1985, o Congresso norte-americano
aprovou a liberação de uma verba de
189 milhões de dólares para pesquisas
sobre a doença. Foi também através dele
que a atriz Elizabeth Taylor, com quem
atuou em  Assim Caminha a Humanida-
de, iniciou sua militância sobre Aids.
Rock Hudson nasceu em novembro de
1925 numa família pobre. Em 37 anos
de carreira, atuou em 66 filmes e oito
séries de TV. Seu melhor filme foi, Con-
fidências à Meia Noite (1959), sua par-
ceira em várias comédias românticas,
foi a atriz Doris Day. Contraiu a doença
em 1983, morreu em 2 de outubro de
1985.

Nas coisas mais difíceis da vida, o
Espírito Santo sopra o amor. É um amor
sofrido, dolorido, amor de cruz, de mar-
tírio. Seu filho está nas drogas? Isso é
doloroso demais, é um martírio. Seu
marido está bebendo? Isso é terrível!
Você deve dizer que não aguenta mais...

Meu irmão, minha irmã, sozinhos
não aguentamos mesmo! Mas é pelo

Tenha gestos de amor e seja transformado
Espírito que vocês conseguirão vencer
essa batalha. É com o amor da cruz que
vocês terão gestos e sinais concretos de
amor. Talvez não seja marido ou filho,
mas o seu superior, seu colega, o seu ir-
mão religioso ou de grupo de oração que
o faz sofrer. A nossa primeira reação é a
impaciência. Falamos disso para todos,
murmuramos, criticamos e acabamos
cheios de ódio. Sozinhos não mudamos
isso, só com a força do Espírito Santo.

Quando perdoamos, amamos, e isso
nos traz uma grande paz, a qual o mun-
do não conhece e, talvez, você também
não a conheça também. Que você exale
o perfume do amor e do perdão.

Que eu não solte cólera, mas o resti-
nho do amor que há em mim. Esse é o
segredo da santidade!

Você vai perceber que essa paz vai
produzir alegria em sua vida, fazendo
com que você seja alegre, mesmo ao
carregar a sua cruz. Eu sei que há cruzes
que você carrega há anos, e que você
tem sido um verdadeiro herói, mas, sem
perceber, talvez tenha perdido a chan-
ce de ser santo.

Ame! O Espírito Santo é amor! Te-
nha gestos de amor e seja transformado.

Seu irmão,

Vestibulinho Etec do 2° Semestre de 2014 - iniciam-se dia 10/04 e
vai até às 15h do dia 07/05. A inscrição é feita exclusivamente pelo
site vestibulinhoetec.com.br  ou quem preferir pode ir pessoalmen-
te no prédio da Etec na EE Aurélio Arrôbas Martins (Estadão) das
19h às 22h. Para o 2° semestre estão sendo oferecidas 35 vagas
para o Curso Técnico em Administração. Maiores informações no
site vestibulinhoetec.com.br  ou ligar 16-3204-3900 das 19h às 22h.

Prece Milagrosa
Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso, peço a

Deus que ilumine meu caminho, concedendo-me a graça que tanto
desejo (fazer o pedido). Mande publicar e observe o que acontecerá
no quarto dia. (M. C.)

O JOGO ENTRE A SERPENTE E O GAVIÃO
Por: Noel o Mensageiro da Paz



Lista com jogadores convocados para a seleção da Rússia - Goleiros: Aleksandr Belenov, Anton Shunin, Igor
Akinfeev, Sergey Ryzhikov - 33 - Rubin Kazan, Vladimir Gabulov e Yuri Lodygin

Defesa: Aleksandr Anyukov, Aleksei Berezutski, Aleksei Kozlov, Andrey Yeshchenko, Anzhi Makhachkala,
Arseniy Logasho, Dmitri Kombarov, Georgi Schennikov, Igor Smolnikov, Zenit Saint Petersburg, Kirill Nababkin,
Renat Yanbayev, Sergei Ignashevich, Vasili Berezutski, Vitali Dyakov, Rostov, Vladimir Granat e Yevgeni Makeev

Meio campo: Alan Dzagoev, Aleksandr Ryazantsev, Aleksandr Samedov, Aleksei Ionov, Denis Glushakov.
Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Magomed Ozdoyev, Oleg Ivanov, Oleg Shatov, Pavel Mamayev, Roman Shirokov,
Viktor Fayzulin, Vladimir Bystrov e Yuri Zhirkov.

Atacante: Aleksandr Kerzhakov, Aleksandr Kokorin, Artyom Dzyuba, Denis Cheryshev, Fyodor Smolov, Igor
Lebedenko, Maksim Grigoryev - 23 - Lokomotiv Moscow. Técnico - Fabio Capello.

Camarões Volker Finke, Eyong Enoh, Carlos Kameni, Landry N’Guemo, Guy Rolland N’dy Assembé,
Joel Matip, Charles-Hubert Itandje, Raoul Cédric Loe, Sammy Ndjock, Jacques Zoua, Jacques Zoua,
Benoit Assou-Ekotto, N. N’Koulou, Allan Nyom, H. Bedimo, Aurélien Chedjou Fongang, G. Bong,
Stéphane M’Bia, Defensor, M. Bagnack, Dany Nounkeu, Alex Song, Samuel Eto’o, Edgar Salli, Jean-
Armel Kana-Biyik, Eric Maxim Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, Pierre Achille Webo, Mohama-
dou Idrissou, B. Moukandjo, F. Olinga, Aboubakar Oumarou, Jean II Makoun.

INGLATERRA: Goleiros: Fraser Forster, Ben Foster, Joe Hart  e John Ruddy.
Defensores: Leighton Baines, Gary Cahill , Steven Caulker , Ashley Cole , Glen Johnson, Luke Shaw

, Chris Smalling e Kyle Walker.
Meias: Ross Barkley, Michael Carrick , Tom Cleverley , Steven Gerrard, Jordan Henderson , Adam

Lallana , Frank Lampard , James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Andros Townsend e Jack Wilshere
Atacantes: Jermain Defoe, Rickie Lambert, Jay Rodriguez, Wayne Rooney, Daniel Sturridge , Rahe-

em Sterling e Danny Welbeck.

Jogadores da seleção da Coréia do Sul
Goleiros: Jung Sung-Ryong, Kim Jin-Hyeon, Kim Seung-Gyu, Kim Yong-Dae, Kim Young-Kwang e Lee Bum-

Young - 24 - Busan IPark.
Defesa: Choi Chul-Soon, Hong Jeong-Ho, Hwang Seok-Ho, Jang Hyun-Soo, Jung In-Whan, Kang Min-Soo,

Kim Chang-Soo, Kim Chi-Woo, Kim Jin-Su, Kim Kee-Hee, Kim Min-Woo, Kim Young-Gwon, Kwak Tae-Hwi, Lee
Yong, Oh Beom-Seok, Park Joo-Ho, Park Won-Jae, Shin Kwang-Hoon e Yun Suk-Young.

Meio campo: Baek Sung-Dong, Cho Chan-Ho, Cho Young-Cheol, Ha Dae-Sung, Han Kook-Young, Hwang
Jin-Sung, Ki Sung-Yueng, Kim Bo-Kyung, Kim Hyeung-Bum, Kim Jae-Sung, Kim Nam-Il, Kim Tae-Hwan, Ko
Mu-Yeol, Ko Yo-Han, Koh Myong-Jin, Lee Chung-Yong, Lee Myung-Joo, Lee Seung-Ki, Lim Sang-Hyub, Park
Jong-Woo, Yeom Ki-Hun e Yun Il-Lok.

Atacante: Cho Dong-Gun, Ji Dong-Won, Kim Dong-Sub, Kim Shin-Wook, Koo Ja-Cheol, Lee Dong-Gook, Lee
Keun-Ho, Park Chu-Young, Seo Dong-Hyun e Son Heung-Min.

Técnico - Hong Myung-Bo.

Seleção dos Estados Unidos. Treinador: Jürgen Klinsmann.
Principais jogadores: Landon Donovan, Jozy Altidore, Clint Dempsey, Maurice Edu, DaMarcus

Beasley, Carlos Bocanegra e Sacha Kljestan.

COPA DO BRASIL 2014

Lista com jogadores convocados para a seleção do Chile para a disputa de amistosos recentes e de jogos das
eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Goleiros: Cláudio Bravo, Cristopher Toselli, Johnny Herrera, Miguel Pinto e Paulo Garcés
Defesa: Agustín Parra, Albert Acevedo, Cristian Alvárez, Cristián Suárez, Enzo Andía, Eugenio Mena, Gary

Medel, Gonzalo Jara, Hans Martínez, José Rojas, Marcos González, Maurício Isla, Osvaldo González, Pablo
Contreras e Paulo Magalhaes - 23 - Universidad de Chile

Meio campo: Andrés Robles, Arturo Vidal, Boris Sagredo, Braulio Leal, Bryan Rabello, Carlos Carmona, Char-
les Aránguiz, Cristian Cuevas, David Pizarro, Edson Puch, Felipe Gutiérrez, Felipe Seymour, Fernando Meneses,
Francisco Silva, Jorge Valdívia, José Pedro Fuenzalida, Lorenzo Reyes, Luis Pedro Figueroa, Manuel Iturra,
Marcelo Díaz, Matías Fernández, Michael Ríos, Misael Dávila, Rodrigo Millar, Sebastián Martínez, Yerson Opazo

Atacantes: Alexis Sánchez, Ángelo Henríquez, Carlos Muñoz, César Cortés, Eduardo Vargas, Esteban Paredes,
Fabián Orellana, Felipe Flores, Humberto Suazo, Jean Beausejour, Junior Fernandes, Manuel Villalobos, Mark
González, Mauricio Pinilla, Nicolás Castillo, Patricio Rubio, Sebastián Pinto e Sebastián Ubilla.

Técnico - Jorge Sampaoli.

Atual seleção da Argélia. Treinador: Vahid Halilhodzic.
Principais jogadores: Madjid Bougherra, Djamel Mesbah, Medhi Lacen, Rafik Dje-

bbour e Islam Slimani.

Atual seleção da Bélgica:  Mignolet, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Witsel,
 Fellaini, Bruyne, Defour, Hazard e Lukaku.
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Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

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

P/ Maria Cappatto

APOCALIPSE - EVENTOS DAS TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS

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!
SÃO ESTES OS ITENS MAIS IM-

PORTANTES QUE TEMOS A OBSER-
VAR, ANALIZAR, MENTALISAR E
PRATICAR DAQUI POR DIANTE,
DIANTE DOS ACONTECIMENTOS
TELÚRICOS (VERTICALIZAÇÃO
DA TERRA) E A PASSAGEM PELO
SISTEMA SOLAR DO PLANETA X ou
NIBIRU.

1 - Que estamos em plena FASE DE
TRANSIÇÃO DE CICLO PLANETÁ-
RIO, cuja frequência de 3D (Terceira
Dimensão) está se elevando para a 5ª
DIMENSÃO figurativamente delinea-
do astronomicamente pelo fim do perí-
odo de Peixes e início do período da
regência de Aquário.

2 - Que a REFORMA PLANETÁ-
RIA é um fato, consubstanciado nos
Processos das Transformações Globais
e preditas no Apocalipse, fundeadas na
Verticalização do Planeta e do Espírito.

3 - Que a UNIFICAÇÃO RELIGI-
OSA, POLÍTICA E CIENTIFICA é o
ponto pacífico para o entendimento
desta humanidade quanto à realidade
cósmica para a sua ascensão espiritual.

4 - Que o ESPERANTO é o idioma
a ser adotado pela Humanidade, pois foi
elaborado pelos Mentores Superiores do
Conhecimento Maior e é o mecanismo
de comunicação com teor elevado de
vibrações para absorção energética e
extinção das fronteiras.

5 - Que as doenças e sofrimentos

são decorrentes do DESEQUILÍBRIO
MENTAL. Portanto, não existem do-
enças, mas sim “DOENTES”.

6 - Que é sumamente necessário ad-
quirir o novo hábito da CAPTAÇÃO
MENTAL DE ENERGIAS CÓSMI-
CAS para Limpeza, Higienização e
Energização, acrescentando este prato
com as demais refeições do dia (almoço
e janta) para a sustentação da organiza-
ção orgânica (corpos: mental /astral /
emocional / físico).

7 - Que a conduta de nossos atos e
atitudes no exercício diário da vida deve
ter por parâmetro os PRECEITOS DA
ORDEM CRÍSTICA descritos, parabo-
lizados e exemplificados nas Escrituras
Sagradas e cujo extrato concentrado está
contido no ORÁCULO MANTRÂNI-
CO MEDITATÓRIO NECTAR DIVI-
NO, disponível no site:
www.aterceiravisao.com.br

8- Que a medicina precisa tomar ci-
ência de que o sistema HOMEOPÁTI-
CO é o método natural de cura, de cuja
essência emana a energia vital, sendo o
método sensato e eficaz para amenizar
as doenças.

9- Que a SUSTENTABILIDADE
DO ECOSSISTEMA é a maneira racio-
nal de convivência com os reinos mi-
neral, vegetal, animal, humano e
dévico, fator preponderante para a vida
planetária.

10 - Que a NOVA ONDA DE VIDA
REGIDA PELO SISTEMA DO AMOR

AO PRÓXIMO, TENDO POR ÉGIDE
AS LEIS SUPREMAS DA COOPERA-
ÇÃO E DOAÇÃO, significa viver e ter
bem-estar físico, psíquico e social.

Os que não se adaptarem à nova re-
alidade ou que desdenharem da realidade
cósmica em nosso Planeta Terra (Mãe
Gaia) com referencia aos itens acima
mencionados, serão transferidos para o
Planeta X, ou Nibiru, chamado também
de Planeta Higienizador, Absinto ou
Hercólubus em sua passagem pelas cer-
canias do Sistema Solar.

Fiquem atentos: a qualquer momento
esse enorme astro será visível a olho nu.

É ONDE COMEÇA O GRANDE
CHOQUE MENTAL EM MEIO AOS
CATACLISMOS E O CLAMOR AO
MAIS ALTO SE FARÁ OUVIR EM
MEIO AO “RANGER DE DENTES”.

j.Augusto
LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE MES-

TRES ASCENSOS
“É necessário ter fé porque o movi-

mento que ocorre na Terra é o movi-
mento de energias negativas sendo li-
bertadas e energia positiva sendo anco-
rada”.

“Seu mundo encontra-se em um pro-
cesso de libertação de energias densas e
renovação de frequências mais eleva-
das”.

”Vivencie isto, desejando o melhor
para todos”.

-Os Arcturianos.

Onde está você com seus pensamen-
tos nesse momento?

Será que está presente na conversa
com os amigos, ou está longe, viajando

COMUNICAÇÃO  DE  ENCERRAMENTO  DE  ATIVIDADE  E
FECHAMENTO  DA  FILIAL  LOCALIZADA  NA  CIDADE  DE

GUARIBA-SP

GAFOR S/A, atual denominação social de GAFOR Ltda., comu-
nica a todos os interessados o ENCERRAMENTO de suas ativida-
des na cidade de Guariba, Estado de São Paulo, bem como o FE-
CHAMENTO da sua filial localizada na Rodovia Brigadeiro Faria
Lima, km 222, sala 07, Usina Bonfim, CEP 14840-000. Toda e qual-
quer comunicação, notificação, citação, ou outra correspondência
direcionada para a GAFOR S.A deve ser remetida para o endereço
de sua sede/matriz, localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, Avenida das Nações Unidas, 10989 - 3º andar - CEP
04578-000. Atenciosamente, GAFOR S/A.

ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mú-
tuo dos Médicos de Jaboticabal – Copermed de Jaboticabal, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os asso-
ciados, que nesta data são em número de 248 (duzentos e quarenta
e oito) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, situada
na Via de Acesso Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP,
por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 24 DE ABRIL
DE 2014 , obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o
Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda
convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos
associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a pre-
sença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os
seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de

2013, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo de So-
bras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;

2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Pagamento de Juros ao Capital;
4. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e

da Cédula de Presença dos membros do conselho de Administração
e Fiscal;

5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social – FATES

6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);

Jaboticabal/SP, 05 de abril de 2014

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

NOTA: 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 disposi-
ção dos associados na sede da cooperativa.

A religião é uma grande força que
ainda gera a cultura, a política, a educa-
ção e o dinheiro de uma grande parte do
mundo. É o motivo de guerras e mortes
e você há de concordar comigo, é o
motivo de fazer muita gente não acre-
ditar em Deus, pelos inúmeros casos
envolvendo dinheiro e pedofilia, ou seja,
escândalos de diversas formas.

A Bíblia, que é a raiz da maioria das
religiões do Brasil, é bem clara quando
explica: se alguém entre vós cuida ser
religioso, e não refreia a sua língua, an-
tes engana o seu coração, a religião des-
se é vã. A religião pura e imaculada para

VOCÊ É RELIGIOSO?
com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos
e as viúvas nas suas tribulações, e guar-
dar-se da corrupção do mundo.Tiago
1:26-27

Então aqui vemos o que é religião, e
está bem diferente do que a maioria das
pessoas acreditam que seja. Longe de
mim, de ser legalista ou questionar  ins-
tituições centenárias e idôneas, por que
a religiosidade falsa, está em todas as
denominações, por que na verdade, não
é a denominação, mas sim, as pessoas
que integram a sociedade que são “fal-
sos religiosos”.

Jesus nos ensinou sobre isso, ele dis-
se em Mateus capitulo 13, que entre as
boas pessoas, sempre vai existir as más
pessoas.

Mas na verdade, vemos que quando
a instituição está liderada por “falsos”,
então vemos que as pessoas que tem
boa intenção de seguir a Deus, acabam
sendo em vez de resgatadas para Deus,
condenadas em nome de Deus.

Não foi assim com a mulher que foi
pega em adultério? João 8. As pessoas
religiosas foram prontas a culpá-la e
apedrejá-la. Porém, Jesus a perdoou e a
livrou da morte.

Jesus também culpava os falsos reli-
giosos, por que eles, com suas ordenan-
ças, colocavam duras regras para as pes-
soas, mas eles mesmos não as faziam.

E não foi Jesus quem enfrentava os
“falsos religiosos”? Ele curava as pes-
soas, em um dia “religioso” que não
poderia curar, e foi repreendido por isso
pelos “falsos religiosos”. Lucas 13.

E quem foi que armou um plano para
matar Jesus? Foi os falsos religiosos.
Marcos 14.55.

Então, meu querido leitor, você pode
usar sua inteligência e notar que Jesus é
bem diferente da religião que aprende-
mos na nossa cultura.

E por isso, hoje existem tantas pes-
soas frustradas dentro das igrejas, perto
da “religiosidade”, mas longe de Deus.
Talvez você seja assim!

Jesus disse que Ele veio, não para
acabar de destruir quem está parcialmen-
te destruído, mas para restaurar. Lucas
9.52-55. E vemos que hoje os “falsos
religiosos” não se preocupam em resga-
tar os que estão meio perdidos, mas es-
tão a fim de se livrar deles, por que não
se “enquadram” à sua “doutrina”.

Será que não é por isso que os ho-
mossexuais são tão contra a religião?

Será que não é por isso que tantas
pessoas se sentem culpadas quando pen-
sam em Deus? Tantos problemáticos,
frustrados que são excluídos das deno-
minações religiosas? Quanta gente, sem
propósito, sem exemplo. Mas existem
os sinceros, sim existe os que não pro-
curam seguir dogmas, estes formam a
Igreja Do Senhor Jesus.

Jesus, participava com os excluídos
deste mundo.

Permitia que as prostitutas beijasse
ele. Lucas 7.38. Comia com odiados pela
sociedade. Marcos 2.16. Dormia na casa
de pessoas mal faladas na sociedade. E
em tudo isso, os “falsos religiosos” se
sentiam incomodados por Ele, e o jul-
gavam.

Costumo dizer assim: um dia, se você
encontrar uma igreja perfeita, não en-
tre nela, por que então a sua presença a
fará imperfeita.

Olha meu amigo, eu lhe convido a
ser você uma pessoa de Deus, e procu-
rar a verdade. A verdade está na Igreja
Do Senhor Jesus, mas não nas pessoas
religiosas.

Está nos sinceros, e lembre-se: talvez
uma pessoa que seja um bom exemplo
hoje, amanhã pode ser um mau exemplo.

Não se incomode com os religiosos,
mas se você tem vontade de se chegar
mais perto de Deus, ore à Ele agora,
pedindo ajuda, e saiba, com certeza, Ele
quer se revelar a você, sem intermediá-
rios, só você e Ele.

Tenho um horário na rádio GAZE-
TA FM, de segunda a sexta, das 8 às 9 da
manhã e você pode me ouvir falando
sobre assuntos como esse, pela 107,9 e
diáriamente pela internet em
www.associacaosemeandovida.com.

Pergunte que eu respondo. Email:
alesidewind@hotmail.com

Onde está você?
por lugares distantes?

Onde está sua felicidade agora?
Será que está junto de você, ou está

longe, em objetos distantes, em pessoas
que se foram em bens materiais que você
ainda não tem?

Onde está seu sorriso agora?
Está em seu rosto, estampando a sua

alegria e confiança na vida?
Ou será que foi levado por alguém

que não está mais aqui?
Será que seu sorriso ainda depende

dos outros?
Onde está a sua vontade de viver,

agora?
Está aí mesmo dentro de você, cha-

mando-o, a cada minuto, para as opor-
tunidades, para viver os dias, ou está nas
mãos de outras pessoas, e você está per-
dido sem saber para onde ir?

Quem é o dono da sua vida, da sua
vontade e da sua motivação?

O que você precisa para ser feliz ago-
ra?

Um emprego? Será que você não
consegue procurar um pouco mais?
Quem sabe mudar os rumos? Ou procu-
rar em lugares onde você nunca havia
procurado antes?

Não coloque para si mesmo obstá-
culos demais!

Será que a felicidade está apenas na
conquista de um emprego?

Talvez você precise de um amor.
Então cultive novas amizades! Lem-

bre-se de que a amizade é a fonte do
amor verdadeiro!

Procure se aproximar mais das pes-
soas, quem sabe!

Antes de querer ser amado, ame!
Onde está seu Deus agora?
Será que você já o descobriu dentro

de você?
Será que você já o descobriu nas leis

maravilhosas que regem o universo? Na
proteção que recebemos, nas chances,
nos encontros, nas bênçãos da vida?

Será que você já o descobriu nas es-
trelas, nos mares, nos ventos, no perfu-
me das flores?

Onde está você agora?
No curso mais seguro da vida, tendo

sua embarcação sob controle? Ou está à
deriva? Distraído pelas ilusões que en-
crespam o oceano todos os dias?

Onde está você agora?
Buscando um sentido maior para

tudo, buscando o crescimento espiritu-
al, ou está preocupado com coisas tão
pequenas, incomodado com problemas
tão simples?

É tempo de saber onde realmente
estamos.

É tempo de repensar muitas coisas,
de dar um novo sentido a tudo, de redes-
cobrir as coisas mais simples e possí-
veis, e recriar a vida, colocando-a em
seu curso seguro.

Como nos ensinou o Mestre de Na-
zaré, onde estiver seu coração, aí estará
também o seu tesouro.

Pense nisso!

Por: Sérgio Ramos

O fato mais comentado nos últimos
dias por toda mídia tem sido o Golpe
Militar de 1964 que prosseguiu com a
Ditadura instituída neste Brasil, num cli-
ma sangrento, humilhante e desumano.

O Poder  Governamental sendo to-

GOLPE  MILITAR  E  DITADURA  NO  BRASIL: CONSTRUÇÃO  DA  DEMOCRACIA

mado por militares, toque de recolher,
Presidente da República traído, grupos
aliados e contrários em plena guerra de
ideias e ideais, falsificações, persegui-
ções, tomada de decisões arbitrárias, tudo
aconteceu.

O regime militarismo implantado em
1964 ainda passeia pelos corredores da
sociedade brasileira, inclusive em mui-
tos espaços e repartições públicas, uma
época que ainda persiste exilar compa-
nheiros, prestigiar coronéis e massacrar
inocentes, o povo.

Foram inúmeras mortes e tragédias
provocadas, o qual não seja novidade
para ninguém, mas relembrar este evento
histórico nos remete a pensar na cons-
trução de um Brasil democrático, igua-
litário, justo e humano.

Não  podemos permitir que no auge
do século XXI o sistema penitenciário,
o preço do pão para uns e da gasolina
para outros, ainda seja motivo de ex-
clusão ou inclusão.

Jamais podemos permitir que nossas

escolas sem fundamentação objetiva
continue  assumindo responsabilidades
que não são suas e deixando de desen-
volver o seu real papel na sociedade,
despertar o gosto pelo saber, formar
homens e mulheres livres e construir
mentes pensantes.

Os golpes tomaram outra forma, os
sujeitos são quase os mesmos, mudando
apenas o cenário, que ainda apresenta
um Brasil despedaçado, quando polici-
ais invadem o morro na tentativa de
conter a Ordem Social, atingir o narco-
tráfico, jovens usuários deslumbrados
pela ostentação, mas que tem matado
tantos inocentes, bala perdida ou lim-
peza urbana social.

Restos de um regime racista, discri-
minatório, machista onde a diversidade
sexual não passa com tranquilidade,
ameaçada  de extinção aquilo que é ine-
rente, portanto, natural ao ser huma-
no.

Da imprensa que manipula uma na-
ção, o centro do poder institucionaliza-

do, ora canal aberto, concessão pública,
ora noticiários pagos e encomendados
para que possíveis formadores de opi-
nião possam manobrar a consciência dos
telespectadores,  crimes julgados e  con-
denados pela mídia, sem a necessidade
de chegar ao Tribunal da Justiça.

Brasil este que ainda derrama san-
gue, desigualdades sociais gritantes e um
povo que é golpeado diuturnamente,
sempre pego de surpresa.

Aproximemos de um novo tempo,
de um regime democrático, justo, cons-
trutivo, com participação popular, de-
bate público, segmentos sociais e Poder
Público, agindo juntos para o Bem Co-
mum, o bem da coletividade.

Alcemos voo para o país que sonha-
mos, lavando com nosso trabalho e par-
ticipação ativa de nossa sociedade, o
sangue pisado do tempo, para que jun-
tos construamos o Brasil de Todos, uma
Constituição Cidadã como foi promul-
gada, banhada de direitos e deveres mo-
rais, sociais e individuais.

CONTRATA-SE
Cobrador (a) com moto própria, salário fixo + comis-

são, ajuda de custo e premiação. Interessados enviar cur-
rículo para Rua Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

ORAÇÃO  A  SANTO  EXPEDITO
Festa dia 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA

URGENTE, peça esta ajuda ao Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam
de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração - Meu Santo Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socorre-me nesta Hora de Aflição e Desespero. Interceda por mim junto
ao Nosso Senhor JESUS CRISTO. Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o
Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atenda ao
meu pedido: “Fazer o Pedido”. Ajuda-me a superar estas Horas Difíceis, proteja-me de
todos que possam me prejudicar. Proteja a Minha Família, atenda ao meu pedido com
urgência. Devolva-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei
seu nome a todos que tem fé. Muito Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o
Sinal do Cruz. (R.P.S.)

Curso de LIBRAS da APÁS
As inscrições estão abertas e podem ser feitas na APÁS - As-

sociação de Pais e Amigos de Surdos, na Rua 24 de maio nº 566.
Nível I (segunda- feira) das 19 às 21:30 com início dia 14/04.
Nível II (sexta - feira) das 19 às 21:30, com início dia 18/04.
Local do curso: Av. Capitão Francisco Borges Godoy Macota

nº 14, Recreio dos Bandeirantes.

UNENLAR
Adquira  sua porção para duas pessoas da famo-

sa bacalhoada do dia 18 de abril da UNENLAR.
Ligue  para (16) 3203-6373. Valor: R$ 50,00.

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 05 DE ABRIL DE 2.014



GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

“Repito: que as tentações de ciúme,
desespero, desencorajamento, descon-
fiança etc. são todas obras do demô-
nio.” (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

.............................................................................
No dia último dia 02 de Abril come-

morou-se o Dia Internacional de Cons-
cientização do Autismo. Estima-se que
2 milhões de brasileiros sofrem com este
mal.

É importante entender que quem é
portador, pode ter uma vida normal e
tão feliz quanto de quem não tem a sín-
drome, através da ajuda de todos na in-
tegração com a sociedade!

................................................................
Sexta-feira (4), foi celebrado o Dia

Nacional do Parkinsoniano. A doença
caracteriza-se pela associação de distúr-
bios motores, entre eles a lentidão de
movimentos, rigidez corporal, instabi-
lidade de postura, tremor, principalmen-
te em repouso, e costuma ser diferente
entre um lado e outro do corpo.

..............................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
Como Escolher o Parceiro Ideal
Como escolher a mulher ideal?
Esta pergunta é fácil de ser respon-

dida. Basta compará-la a um automó-

vel. Fazendo o check-list abaixo você
encontrara a resposta.

1 - Verifique o design.
2 - Verifique o ano.
3 - É boa de curvas e de retas?
4 - É macia?
5 - Possui air-bag duplo frontal de

grande volume? Esse air-bag tem sus-
tentação?

6 - É econômica?
7 - Faz pouco barulho?
8 - Esquenta rápido? E quando es-

quenta aí sim tem que fazer barulho.
9 - Leve para um test-drive.
Se a mulher passou em todos estes

testes, lembre-se, faça um leasing, por-
que nesse meio tempo pode surgir um
modelo melhor e mais novo.

Como escolher o homem ideal?
Para saber se é, basta compará-lo a

um automóvel. Fazendo o check-list
abaixo você encontrará a resposta.

1 - Verifique o interior (não se iluda
com o design).

2 - Verifique o ano (quanto mais
novo mais chance de ter problemas).

3 - É estável? Ou balança quando se
depara com qualquer curva?

4 - Possui os dois faróis rebaixados
(Xiiiii!)?

5 - Possui longa alavanca de cambio?
6 - Mais importante ainda: o cam-

bio tem boa durabilidade ou deforma-se
com facilidade?

7 - Movido a álcool (neeeeemmmm
pensar, minha amiga)?

8 - O motor mantém temperatura
constante? Ou esquenta rapidinho, per-
corre pequena distancia e morre logo
em seguida?

9 - Leve para um test-drive.
Se o homem passou em todos estes

testes e te agrada, lembre-se: antes de
comprá-lo alugue-o por um ou dois
meses, pois neste período você pode
surpreender-se e aí e só devolver.

No último dia 29 de março, os
alunos da Escola Paroquial São
Tarciso, que funcionou no Colé-

JUBILEU DE OURO DA ESCOLA PAROQUIAL SÃO TARCISO DE JABOTICABAL -  1964/2014
gio Santo André no período da
tarde, até 16 de julho de 1964, quan-
do foi inaugurado a Sede Social

Diocesana, funcionando no 4º an-
dar.

Os alunos  participaram da mis-

Dia 08 de Abril é comemorado o
Dia da Natação. Niguém melhor do
que dois velozes nadadores para re-
presentarem todos os atletas. Ela,
Laura Akie (12 anos), 1.69 de altura,
dona de 90 medalhas. Ele,Vinícius
Oliveira (15 anos), 1.73 de altura,
dono de 60 medalhas conquistadas
com muita garra, esforço e determi-
nação. Ambos fazem parte da equipe
COC Cardiofísico Jaboticabal. Come-
çaram na natação: ela aos 8 anos e
ele aos 10 anos de idade. Aos poucos
vem conquistando admiração e já são
nomes de grande respeito em  cam-
peonatos de toda região, tendo a emo-

UM MERGULHO PARA VITÓRIA
ção em lugar privilegiado. Sendo
acompanhados por Fábio Travaini
(graduado em educação física, pós
graduado em fisiologia do exercício e
também em treinamento personali-
zado, atualmente coordenador técni-
co da academia Cardiofísico). Vem
preparando seus alunos para muitos
campeonatos que aconteceram. Al-
guém tem dúvida de que eles volta-
ram com mais medalhas na bagagem?
Nós não! Simbolicamente entrega-
mos a medalha de ouro da semana
para esses talentos que andam dando
um show dentro das piscinas. Para-
béns!!!

Muitos anos de  vida para as gêmeas Valdirene de Fátima Neves
e Valéria Neves Miranda, que completaram idade nova no último
dia 28 de março. Os familiares e amigos desejam que esta data se
repita por muitos e muitos anos. Felicidades!

No último dia 30 de março aniversariou Antonio Neves, mais
conhecido por Cheta. Recebeu os cumprimentos dos familiares,
amigos e em especial dos companheiros de trabalho da Farmácia
Drogaria Total. Parabéns!

sa realizada na Capela de São José,
registrando em foto e depois se-
guiram para o cemitério para pres-

tarem uma homenagem aos ami-
gos já falecidos. O Clube do Ba-
nespinha foi escolhido para fechar

com chave de ouro a confraterni-
zação do reencontro dos amigos,
com delicioso almoço.

M a r i n a
Mattos co-
memorará
no próximo
dia 11 de
abril, mais
um  NIVER,
ao lado dos
familiares e
amigos.

Parabéns!

Muitos Vivas!
Miguel Augusto
Borboni vai apa-
gar a velinha de
seu segundo
aninho de vida
no dia 8 de abril,
ao lado dos pais
Elias e Vanessa,
dos vovôs pater-
nos José Benedi-
to/Edine; Mater-
nos Luis Anto-
nio/Luciana. Pa-
rabéns e Felici-
dades!

Parabéns à Karina Ferreira, que aniversaria neste dia
05 de abril. Receba  carinhos de todos os familiares e
amigos. Parabéns pela comemoração festiva.

Maria Neves, a ZEZA, está comemorando mais um ani-
versaário hoje, dia 5 de abril. Para ela, parabéns e muitas
felicidades. E que Deus te abençoe nesta data e sempre   Bei-
jos de seus familiares.

Dia 03 de abril co-
memoramos o ani-
versário de Vitor Iva-
nir Bomfim.

“Você é um ser de
luz e especial, é a ale-
gria em nossa vida.
Um presente de
Deus. Que seu cami-
nhar seja sempre
abençoado com a pre-
sença de Deus, guian-
do seus passos e ins-
truindo suas deci-
sões, para que suas
conquistas e vitórias
sejam constantes em
seus dias”. É o dese-
jo de seu pai, tia, avós
e amigos.

Aniversa-
riante: Júlio
César Scar-
duelli, 05/
04, recebe
os cumpri-
mentos do
pai Eduar-
do, da mãe
Silvana, dos
irmãos Jo-
nas e Joyce,
familiares e
amigos.

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 05 DE ABRIL  DE 2.014



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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

RIO 2 - Sessão: 19:00 e 21:00 /
/ Sáb. e Dom. também às 15:00 e
17:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Blu (Jesse Eisen-

berg) vive feliz no Rio de Janei-
ro ao lado da companheira Jade
(Anne Hathaway) e seus três fi-
lhotes, Carla (Rachel Crow), Bia
(Amandla Stenberg) e Tiago (Pi-
erce Gagnon). Seus donos, Lin-
da (Leslie Mann) e Túlio (Ro-
drigo Santoro), estão agora na
floresta amazônica, fazendo no-
vas pesquisas. Por acaso eles

encontram a pena de uma arari-
nha azul, o que pode significar
que Blu e sua família não sejam
os últimos da espécie. Após vê-
los em uma reportagem na TV,
Jade insiste para que eles par-
tam para a Amazônia. Blu inici-
almente reluta, mas acaba acei-
tando a ideia. Assim, toda a fa-
mília parte em uma viagem pelo
interior do Brasil rumo à flores-
ta amazônica sem imaginar que,
logo ao chegar, encontrarão um
velho inimigo: Nigel (Jemaine
Clement).

Vende-se
Casa Nova, 3q., 2b. (1 suíte), sala, cozinha, área serv.,
gar. 2 carros (coberta), 253m² terr., 125m² área constr.

 Excelente Localização.
Ótimo Preço: R$ 230.000,00

contato: 991726494
Vende-se  um  carro  GOL  semi-novo

 1.0  a  Álcool  ou  Gasolina, ano  2009, cor  cinza
prata,  trava  elétrica  etc.

 Tratar  com  Wagner  ou  Maurílio  pelos  telefones:
16 -  3204-3413 - 16- 3202-1533  ou  9 9768-0617

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me, situada

em Jaboticabal – SP, na Rua João Volpe, 240, Parque 1º de Maio,
CNPJ  nº  04.308.170/0001-99, Inscrição Estadual nº 391.103.176.115,
comunica o extravio de 05 talões de NF modelo D-1 do nº 751 ao  nº
1000.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me

A CASA DOS SONHOS *

O pior filme que vi esse ano com
larga vantagem e um dos piores de
minha larga carreira como cinéfi-
lo e agora crítico. O grande misté-
rio de “A Casa Dos Sonhos’’ é en-
tender o que boas atrizes como Na-
omi Watts e a oscarizada Rachel
Weiz, além claro do competente
Daniel “James Bond’’ Craig estão
fazendo nessa bobagem confusa e
equivocada!  Sem um roteiro que
te prenda, a produção parece mais
um filme saído da cabeça de um
cineasta como Ed Wood (Jim She-
ridan inclusive exigiu que seu
nome fosse retirado dos créditos,
mas que foi prontamente negado
pelo sindicato dos diretores). Ora,
se nem o próprio diretor gostou do
resultado final, realmente algo es-
tava incorreto. Nesse caso, o algo
em questão era na verdade todo o
resultado final!  A impressão que
dá é que, a qualquer momento, os
protagonistas vão cair na risada,
tamanho os absurdos que desfilam
pela tela. Confesso que fiquei es-
perando por isso e percebi alguns
sorrisos amarelos pelos cantos da
boca de Craig em algumas cenas.

Se tudo isso deu errado, pelo me-
nos poderíamos esperar um final
surpreendente. Não é o caso, o cli-
max já citado é incrivelmente fa-
lho e absurdamente ruim, determi-
nando de uma vez por todas o erro
que foi “A Casa Dos Sonhos’’ (que
na verdade poderia ser chamado
de “A Casa Dos Pesadelos). Ótimo
para sessões de tortura!

Lançamentos
NOÉ
TOQUE DE MESTRE
CONFIA EM MIM

AUTO POSTO MARGINAL LTDA., torna público que reque-
reu à CETESB a renovação da Licença de Operação para Comér-
cio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito à Av. Maestro
Maizano, Nº 484, Nova Jaboticabal, Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS JUPITER FERRANTE
FUZZO e JULlANA URIAS DE SOUZA FUZZO  EXTRAIDO DOS
AUTOS DE ADJUDICAÇAO COMPULSÓRIA REQUERIDO POR SU-
ELY RODRIGUES ZAVITOSKI e outro(s) CONTRA OS SUCESSORES
UNIVERSAIS DE ANDRÉ FERRANTI FUZZO, FEITO Nº 836/2012 –
3ª VARA, COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.

O DOUTOR ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS,
M.M. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e Comarca de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo etc.

FAZ SABER a JUPITER FERRANTE FUZZO, RG 5303584-1 SSP/
PR, CPF 005.291.899-84, comerciário, casado com JULlANA URIAS DE
SOUZA FUZZO, RG. 5589402-7 SSP/PR, CPF 005.291.959-50, do lar,
por este Juízo e Cartório da 3a Vara se processam os termos da Ação de
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA requerido por SUELY RODRIGUES
ZAVITOSKI e outro(s) CONTRA OS SUCESSORES UNIVERSAIS DE
ANDRÉ FERRANTI FUZZO, Feito nº 836/2012- 3ª VARA, cujo o con-
teúdo da petição inicial, em síntese, é o seguinte: “Que os autores compra-
ram por contrato particular de compromisso de compra e venda e cessão de
direitos hereditários a parte ideal correspondente a 10% do imóvel residen-
cial situado na Rua São João, nºs 685/689 e 693/695, na cidade de Jabotica-
bal/SP, sob matricula nº 3.894 do CRI local, totalmente pago. Ocorre que o
Sr. André Ferranti Fuzzo, vendedor do imóvel, veio a falecer e assim não
puderam outorgar a competente escritura e também não houve a possibili-
dade de notificação extrajudicial dos cedentes JUPITER FERRANTE FU-
ZZO e sua esposa. Requerem que seja outorgada a escritura definitiva do
imóvel. E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém
possa alegar ignorância, especialmente o requerido acima mencionado, é
expedido o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual fica o Sr
JUPITER FERRANTE FUZZO e sua esposa JULlANA URIAS DE SOU-
ZA FUZZO, devidamente CITADOS, para que, querendo, apresentem
CONTESTAÇÃO dentro do prazo legal de QUINZE DIAS, contados da
publicação do Edital, sob pena de serem tidos e confessados como verda-
deiros os fatos alegados pelos requerentes, ficando os mesmos, desde já,
INTIMADOS de que somente serão intimados da decisão as partes que
estiverem devidamente representados por advogados. Dado e passado nes-
ta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 24 de agosto
de 2012. Eu, Rogério Bissolli, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subs-
crevi. Eu, Vadeci Aparecido Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e
assino. (a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS,
M.M.Juiz de Direito.

ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
Juíz de Direito

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

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

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS – Ficam con-
vocados os senhores acionistas a se reunir em  Assembleia Geral Ordinária que
se realizará no dia  28 de abril de 2014, às  10:00 horas, na sede social da
companhia, na Avenida Aristides Bellodi, n.º 100 – Jardim São Marcos, em
Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as
contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao ex. social findo em 31/12/2013; b) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixação de seus honorári-
os; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social da cia., os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6404/76, relativos ao ex. social objeto da Assembleia. Jaboticabal,
28 de março de 2014.  Ass. Dr. Paulo Miki Junior – Diretor Presidente.
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HOBBY CICLO COMERCIAL LTDA, torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia e de Instalação Nº 52000446 e requereu
a Licença de Operação para Fabricação de Peças e Acessórios para
bicicletas à Rua São João, 3.111, Distr. Industrial, Jaboticabal/SP.

MOTORISTA
Ofereço meus serviços como motorista particular. Experiência de

45 anos. Possibilidade para viajar para qualquer parte do Brasil.
Contato: (16) 99709-5388 – 99777-4807 – Benedito Augusto Pe-

reira Rufino.

SANTOS & GUADANHIM INDUSTRIAL DE PRODUTOS CE-
RÂMICOS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Operação Nº 52001351 para Fabricação de Produtos Cerâmicos
não Refratários para usos Diversos, sito à Av. Dr. José Miziara Nº
671 – Distrito Industrial José Ap. Tomé, Jaboticabal/SP

Por Daiana Carla dos Santos An-

drade

Atualmente, o bom atendimento é
fator de concorrência entre empresas,
pois o cliente quer o serviço bem reali-
zado, mas também preza por uma re-
cepção personalizada. Educação, respei-
to e confiança já são esperados e fazem
parte dos valores e procedimentos pri-
mordiais para o consumidor. As premis-
sas básicas de um atendimento adequa-
do contemplam o saber ouvir e captar o
que a pessoa deseja, identificando suas
necessidades e expectativas. Para isso,
é preciso seguir as cinco estrelas do aten-
dimento: compromisso (as equipes são
empenhadas em executar um trabalho
que faça a diferença para si, para a ins-
tituição e para o cliente); respeito (é
essencial perceber e se colocar no lugar
da pessoa, pois cada uma apresenta ca-
rências distintas que devem ser entendi-
das e valorizadas); domínio da informa-
ção (manter-se atualizado sobre a di-
versidade dos produtos e serviços ofe-
recidos); cordialidade e simpatia (hos-
pitalidade é tudo) e eficácia (o proble-
ma do cliente é nosso problema; por-
tanto, devemos buscar uma solução com
exatidão e segurança).O método conhe-

Olá, tudo bem? Posso ajudar?
cido como atendimento consultivo re-
presenta o processo de investigação das
reais necessidades do cliente, com o ob-
jetivo de atendê-lo da melhor forma
possível. Nesse processo, o atendente
funciona como um facilitador do acesso
do interessado aos produtos ou serviços,
e sua responsabilidade é orientá-lo em
sua decisão. É importante que o novo
funcionário a ser treinado tenha em seu
perfil proatividade e boa comunicação.
Há diversos treinamentos na área. No
segmento de vendas, por exemplo, o
profissional será capacitado para atuar
na pré-venda, na abordagem, na sonda-
gem e na argumentação. As etapas con-
sistem em entender as necessidades e
buscar soluções para o consumidor. A re-
cepção humanizada é outra característi-
ca a ser valorizada, pois não importa a
classe social, quem atende deve ter a sen-
sibilidade e o cuidado com as diferentes
situações e pessoas.O atendimento é a
porta de entrada, as boas-vindas de qual-
quer instituição, é o primeiro contato
com o cliente, independentemente do
que ele necessita. É preciso também que
a equipe esteja entrosada, assim sempre
passará a mesma informação.

Para as empresas a dica é valorizar
seus funcionários de atendimento e fa-
zer treinamentos rotineiros, que são
extremamente importantes. Um exem-
plo é o cliente oculto, no qual uma pes-
soa se faz passar por um cliente para
avaliar o atendimento da empresa. A
cada etapa, o funcionário obtém uma
pontuação e os melhores resultados re-
cebem premiações. A motivação no
ambiente de trabalho influencia a roti-
na dos funcionários.Você, profissional,
lembre-se, sorria. Sua sensibilidade faz
toda a diferença para a premissa do bom
atendimento; afinal, o desafio hoje não
é mais satisfazer clientes, mas contri-
buir para o seu sucesso.

Daiana Carla dos Santos Andrade faz
parte da equipe de atendimento ao cli-
ente do Senac Jaboticabal.

Estão abertas inscrições para dois
cursos livres no Senac Jaboticabal. Mas-

sagem Relaxante e Energética e No-

ções sobre Medicamentos para Atendi-

mento em Farmácias começam no dia
5 de abril, as aulas ocorrerão aos sába-
dos no período da manhã.

O curso Massagem Relaxante e

Energética tem como objetivo capaci-
tar o aluno para aplicar técnicas básicas
de massagem, compreendendo o con-
texto no qual ela acontece, seus concei-
tos, funcionamento e seus efeitos, bus-

Senac Jaboticabal está com inscrições abertas
para cursos de rápida duração

Aulas começam no dia 5 de abril

cando proporcionar equilíbrio e bem-
estar a quem a recebe.

Já em Noções sobre Medicamentos

para Atendimento em Farmácias, o
aluno terá noções básicas de atendimen-
to, além de adquirir conceitos gerais
sobre medicamentos e suas ações.

Para participar, é necessário preen-
cher os pré-requisitos de idade e escola-
ridade que podem ser conferidos no site
www.sp.senac.br/jaboticabal, pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Fazenda São Bento, no distrito de
Jaboticabal, foi feito o primeiro plan-
tio de  40 mudas de Pau-Brasil no dia 8
de janeiro. O segundo plantio ocorreu
dia 1º de abril, com 60 mudas na Fazen-
da Santo Antônio, do agricultor Murilo
Morelli, na cidade de Dobrada, e estão
previstas mais 50 mudas na cidade de
Rincão. O projeto começou a decolar
com muita garra e otimismo, desde
1992. O Pau-Brasil entrou na lista ofi-
cial de espécies da flora brasileira ame-
açadas de extinção, elaborada pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e

1 º e 2º  PLANTIO - 100 MUDAS DE PAU-BRASIL
dos Recursos Naturais Renováveis (IBA-
MA, 1992), além de ser considerada
Árvore Nacional pela Lei n. 6607 de
07/12/1978.

A agricultora e cooperada da Copla-
na, Alessandra Penariol, intermediou o
projeto entre as instituições devido à
grande necessidade da nova lei ambien-
tal, que estamos vivendo, iniciou a lide-
rança nessa união.

Alessandra ficou sabendo do projeto
de plantio através do Doutor Sérgio
Valiengo Valeri - profº titular do Deptº
de Produção Vegetal - Unesp - Câmpus

de Jaboticabal, e concluiram sobre a pos-
sibilidade de trabalharem em conjunto,
já que o mesmo dispunha de 2.000 mu-
das, veio a ideia da parceria com a coo-
perativa. Todas as formalidades conclu-
ídas, iniciou-se os plantios, começando
na própria área da agricultora, que co-
meçou há 10 anos, juntamente com o
pai, o reflorestamento dentro das exi-
gências legais, onde a Mata Ciliar está
toda reflorestada, preservada e a APP
também.

As novas mudas  de Pau-Brasil rece-
beram um lugar todo especial.

Alessandra Penariol agradece os re-
presentantes da Cooperativa:

Amauri Asselli Frizzas -Agrônomo -
Gerente Área Técnica e Ambiental;
Igor Marques Cervantes - Agrônomo -
Responsável Técnico da Central de Re-
cebimento de Embalagens; Fábio Elias
Paiva - Auxiliar de Serviço Técnico e
Ambiental; e Valdemir Jonas de Olivei-
ra - Auxiliar de Serviço Técnico e Am-
biental. Integrantes da UNESP:
Profº Drº Sergio Valiengo Valeri - Profº
Titular - Deptº de Produção Vegetal -
Unesp - Câmpus de Jaboticabal  e equipe.

HORÁRIO COMERCIAL E PROMOCIONAL
ABRIL A NOVEMBRO/2.014

Abertura e Fechamento do Comércio de Jaboticabal/SP

As entidades, Sindicato do Comércio Varejista de Jaboticabal, representado
pelo seu presidente Edson Gaglianone, Sindicato dos Empregados no Comér-
cio de Jaboticabal representado pelo seu presidente Benedito Oclávio Frizzas,
e com a participação de Renato Kamla, presidente do CDL, abaixo assinados
e representantes das empresas, no dia 26 de março de 2.014 às 18:00hrs, na
Sala de Reunião da CDL, estipularam reunidos, normas que regerão a abertura
e fechamento do comércio de Jaboticabal/SP, no período de Abril à Novembro
de 2.014.

ABRIL/2.014: dia 05, sábado, das 9:00 às 17:00 horas; dia 12, sábado, das
9:00 às 17 horas; dia 18, sexta-feira – fechado/feriado; dia 2l, segunda-feira –
fechado/feriado; dia 19 e 26, sábados, das 9:00 às 13:00horas. MAIO/2.014 –
mês – DIA DAS MÃES. Dia 01, quinta-feira – fechado/feriado; dia 09 – sexta-
feira, das 9:00 às 22:00 horas – 1 hora para jantar; dia 10, sábado, das 9:00 às
17:00 horas; dias 03, 17 e 31, sábados das 9:00 às 13: horas.

JUNHO/2.014: dia 07, sábado, das 9:00 às 17: horas; dia 11, quarta-feira,
das 9:00 às 22:00 horas – 1 hora para jantar; dia 12, quinta-feira, das 9:00 às
16:00 horas; dia 19, quinta-feira/fechado/feriado; dias 17/23 – fechamento
meia hora antes do jogo do Brasil; dias 14, 21 e 28 – sábados das 9:00 às 13:00
horas.

JULHO/2.014: dia 12, sábado, das 9:00 às 17:00 horas; dia 09, quarta-feira
– feriado estadual – trabalho normal – compensação das horas dos jogos do
Brasil - junho e julho; dia 16, quarta-feira, fechado – aniversário da cidade; dias
05, 19 e 26 – sábados da 9:00 às 13: horas.

AGOSTO/2.014 – mês – Dia dos Pais: dia 08, sexta-feira, das 9:00 às 22:00
horas – 1 hora para jantar; dia 9, sábado, das 9:00 às 17 horas; dias 02, 16, 23
e 30 – sábados, das 9:00 às 13:00 horas.

SETEMBRO/2.014: dia 06, sábado, das 9:00 às 17:00 horas; dias 13, 20 e
27, sábados, das 9:00 às 13:00 horas.

OUTUBRO /2.014 – mês Dias das Crianças e Nossa Senhora Aparecida: dia
10, sexta-feira, das 9:00 às 22:00 horas – 1 hora para jantar; dia 11, sábado,
das 9:00 às 17: horas; dias 04, 18 e 25, sábados, das 9:00 às 13:00 horas.

NOVEMBRO/2.014: dia 8, sábado, das 9:00 às 17:00 horas; dia 15, sábado
– fechado/feriado; dias 01, 22 e 29, sábados das 9:00 às 13:00 horas.

Todas as horas extras trabalhadas aos sábados, serão pagas no referido mês
trabalhado com acréscimo de 60% (sessenta por cento), conforme dissídio
coletivo.

O trabalho do dia 09 de junho/feriado estadual, irá compensar os dias dos
jogos do Brasil que ocorrerão em junho e julho em que os funcionários sairão
mais cedo.

O presente acordo será protocolado no Ministério do Trabalho e na Prefei-
tura Municipal de Jaboticabal/SP, em obediência à Lei Municipal que regula-
menta o horário de abertura e fechamento do comércio.

SINCOMÉRCIO JABOTICABAL
Edson Gaglianone – Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
Benedito Oclávio Frizzas – Presidente

CDL – JABOTICABAL
Renato José Kamla
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