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A Prefeitura de Jaboticabal atin-
giu excelentes índices de cobertu-
ra vacinal na sua última campanha.
A Secretaria Municipal de Saúde
imunizou 94% das meninas de 11
a 13 anos, contra o Papiloma Vírus
Humano (HPV). As doses foram
aplicadas dentro das escolas.

O prefeito Raul Girio agradeceu a
participação de toda a sociedade.
“No Brasil apenas 73,65% das ado-
lescentes foram vacinadas. Os pais
de Jaboticabal entenderam que a pre-
venção deve começar cedo. Essa

Jaboticabal imuniza 94% contra HPV
Meta era de 80%; Estado de SP atinge 90,53%

conscientização foi fundamental para
alcançarmos um índice tão satisfató-
rio. A família entrou nesta luta contra
o câncer de colo do útero”, elogia.

Jaboticabal também ficou aci-
ma da meta estadual, de 90,53%.
“Foi um trabalho em equipe. Con-
tamos com o empenho de direto-
res e coordenadores, que abriram
as portas de todas as escolas para
a campanha. O curso de enferma-
gem da Faculdade São Luis tam-
bém teve um papel fundamental.
Agradeço a coordenadora da Vi-

gilância Epidemiológica, Maura
Guedes Barreto”, concluiu

Cada adolescente deverá tomar
três doses para completar a prote-
ção, sendo que a segunda seis
meses depois e a terceira cinco
anos após a primeira dose.

A vacina contra HPV tem eficá-
cia comprovada para proteger

mulheres que ainda não iniciaram
a vida sexual e, por isso, não tive-
ram nenhum contato com o vírus.
Hoje, é utilizada como estratégia
de saúde pública em 51 países. A
sua segurança é reforçada pelo
Conselho Consultivo Global sobre
Segurança de Vacinas da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

HPV - É um vírus transmitido
pelo contato direto com pele ou
mucosas infectadas por meio de
relação sexual. Também pode ser
transmitido da mãe para filho no
momento do parto. Estimativa da
Organização Mundial da Saúde
aponta que 290 milhões de mulhe-
res no mundo são portadoras da

doença, sendo 32% infectadas
pelos tipos 16 e 18. O Ministério
da Saúde orienta que mulheres na
faixa etária dos 25 aos 64 anos fa-
çam o exame preventivo, o Papa-
nicolau, anualmente. A vacina não
substitui a realização do exame
preventivo e nem o uso do preser-
vativo nas relações sexuais.

Enganarás uns poucos, mas a vida

ensinará, através de trajeto

repugnante

Felicidade é uma forma simples e

autêntica de respeito e consideração

Plantamos a descrença, colhemos

o infortúnio

Cada adolescente deverá tomar três doses para completar a proteção, sendo que a segunda seis meses depois e a terceira cinco anos após a primeira dose.
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P/ HELDER F. SIMURRO

PROCURA-SE
Tio Idelfonso Laurentino e a esposa Tica
Ele é filho de Jacinta Ferreira Rabelo e ela Filha de Pedro Amaro. Eles

moravam na cidade de Manaira/PB há mais de 35 anos.
A família só sabe que estão residindo aqui em Jaboticabal.
O José Rodrigues Mariz (conhecido como Zé de Jacinta), está doente e quer

reencontrar o irmão.

Fones de Contato: José Rodrigues: 011-3731-4593
Cida (11)3783-4507, (11)3224-4483 ou (11)99455-2365

Por  Monsenhor Jonas Abib

Não acredito que qualquer pes-
soa completamente viva não tenha
se sentido DESENCORAJADA. Esta
palavra  é definida como privação de
Coragem, de Esperança ou de Confian-
ça. Frases como estas: “Não vale a
pena”, “Não posso”, “Eu desisto”, “Fra-
cassei”, são  muito comuns. Nenhum
de nós  é estranho ao sentido de
Impotência. Geralmente porque sen-
timo-nos Desapontados ou Presos a uma
armadilha, ou por termos perdido o senso
de direção e a Esperança do Futuro. Essa
falta de Coragem é um atributo muito
humano. Não devemos nos censurar  por

REFLEXÃO  –  AÇÃO  INTERIOR
senti-la. Mas é importante saber que,
sejam quais forem as Circunstâncias que
nos levarem a esse ponto, elas Não São
Insuperáveis.

O Mundo está repleto de possibili-
dades, ainda há  Esperança. As pessoas
mais felizes e mais bem sucedidas po-
dem nos contar do Tempo em que se
questionaram, aos  seus  Valores e às
suas  Capacidades. Mas jamais perde-
ram a Capacidade de ter Esperança.

Esta é a história de um homem
que grande parte de  nós conhece-
mos: duas vezes ele fracassou nos
negócios. Candidatou-se à Legis-
latura Estadual e para o Congresso
e duas vezes fracassou. Foi derro-
tado duas vezes nas votações para o
Senado. Trabalhou arduamente
para se tornar presidente dos  Es-
tados Unidos, sem sucesso. A mu-
lher que ele amava morreu mui-
to jovem. Finalmente, ele sofreu
um colapso nervoso. Em meio a
tudo isso ele possuía a Força e o
Autocontrole para superar a Ad-
versidade, continuar a Vida e se
tornar finalmente Presidente.

Seu nome, naturalmente, é
Abraão Lincoln. Essa mensagem
é inspiradora. Mas não somos
Abraão Lincoln. Contudo, muito
se pode aprender com seu exem-
plo e os exemplos de outros que
conseguiram Sobreviver.

Porque  alguma coisa saiu errada não
significa que seja o fim do mundo. Na
verdade, pode ser o desafio que precisá-
vamos para nos alertar para nossa  For-
ça. O dilema verdadeiro é o Sentimento
de que não temos para onde nos virar,
nenhum lugar para ir, ninguém para nos
ajudar.

O importante é lembrar que cada  pro-
blema tem Várias  Soluções. Não somos
perfeitos e cometemos erros, mas tudo
chega ao fim. Armados com essa Certe-
za, estaremos a meio Caminho da Solu-
ção.

Lembro-me de um aluno, classifica-
do como abaixo da média. Tinha pro-
blemas de comportamento e um desem-
penho escolar deficiente. Chegava atra-
sado às aulas, e sempre com uma descul-
pa pouco comum: um pardal caíra no
chão e ele teve de colocá-lo no ninho;

tinha acontecido um acidente com cin-
co carros na frente da sua casa e ele
teve de ir chamar a ambulância.

Aparentemente todas as calamida-
des e ocorrências estranhas eram res-
ponsáveis por seus atrasos, especial-
mente a caminho da Escola. Certa ma-
nhã foi pedido que ele fizesse uma Re-
dação detalhando o que ocorrera naque-
le dia. Ele fez uma Redação com várias
páginas. Na verdade era uma fascinante
obra de ficção. Foi fácil perceber o que
distinguia este aluno dos outros –  era
um contador de histórias nato.

Antes do fim do ano já tinha escrito
histórias sobre os mais variados assun-
tos. Começou a  se interessar por ideias
e procurava se  interessar e se inspirar
em outros Escritores. Lia avidamente
e estava muito interessado nos estudos.
Até começou a chegar na hora, para as
aulas.

MUITAS VEZES DAMOS  MUI-
TA  IMPORTÂNCIA EM OBJETOS
E PADRÕES ESPECÍFICOS.  ISSO
MUITAS  VEZES  CRIA O TÉDIO E
A  APATIA, QUE MATAM  E EN-
FRAQUECEM A  INSPIRAÇÃO E A
CRIATIVIDADE.

Texto inspirado em livro de Leo
Buscglia –  José Fernando Stigliano  –

Todos os anos, nesta mesma época,
a maioria das pessoas só pensam em
grandes Ovos de Páscoa e muito choco-
late. Não que isto seja errado, porque na
verdade é muito bom. Quem que não
gostaria de comer um bom pedaço de
chocolate? As crianças se divertem
muito nesta época, de tantas novidades
que tem no mercado e muitos adultos
também. Mas a Páscoa não é somente
de chocolate, ela trás muitas outras coi-
sas importantes, principalmente o co-
nhecimento do Nosso Senhor e Salva-

FELIZ PÁSCOA!
dor Jesus Cristo, que foi morto e no
terceiro dia Ele ressuscitou para glória
de Deus Pai. A primeira Páscoa aconte-
ceu no Egito, quando o Senhor disse para
Moisés e a Arão: diga para todo o povo
israelita o seguinte: no dia dez deste mês
cada pai de família escolherá um car-
neirinho ou um cabrito para a sua famí-
lia, isto é, um animal para cada casa. Se
a família for pequena demais para co-
mer o animal inteiro, então o dono da
casa e o seu vizinho mais próximo co-
merão juntos, repartindo-o de acordo
com o número de pessoas e a quantida-
de que cada um puder comer. O animal
deverá ser sem defeito e de um ano,
vocês vão matar o animal e pegar um
pouco do sangue e o passarão nos ba-
tentes dos lados e de cima das portas das
casas onde os animais vão ser comidos.
Nesta noite a carne deverá ser assada na
brasa e comida com pães sem fermento
e com ervas amargas. A carne não deve-
rá ser comida crua, nem cozida; o ani-
mal inteiro, incluindo a cabeça, as per-
nas e os miúdos, será assado na brasa.
Não deixem nada para o dia seguinte e
queimem o que sobrar. Já vestidos, cal-
çados e segurando o bastão, comam de-
pressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus
o Senhor. Nessa noite Eu passarei pela
terra do Egito e matarei todos os pri-

mogênitos, tanto das pessoas como dos
animais. E castigarei todos os deuses do
Egito. Eu Sou o Senhor. O sangue nos
batentes das portas será um sinal para
marcar as casas onde vocês moram.
Quando Eu estiver castigando o Egito,
Eu verei o sangue e então passarei por
vocês sem parar, para que não sejam
destruídos por essa praga. Comemora
esse dia como festa ao Senhor, para lem-
brar que Eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e
os seus descendentes devem comemo-
rar a Festa da Páscoa para sempre. (Que
significa Libertação) (Êxodo 12. 1 aos
14). Os filhos de Israel saíram do Egito
celebrando a primeira Páscoa, isto é No
Antigo Testamento. No Novo Testa-
mento, Jesus celebrou a última Páscoa.
Antes de Jesus ser preso e condenado à
morte, Ele chamou seus doze discípulos
para celebrar a última Páscoa e a Santa
Ceia. E eles perguntaram: Mestre, onde
quer que a gente prepare a comida da
Páscoa? Jesus disse: Ide à cidade, a um
certo homem e dizei-lhe: O Mestre diz:
O meu tempo está próximo; em tua casa
celebrarei a Páscoa com os meus discí-
pulos. Eles foram e prepararam a Pás-
coa. Enquanto estavam comendo, Jesus
pegou o pão e deu graças a Deus. Depois
partiu o pão e o deu aos seus discípulos
dizendo: Peguem e comam, isto é o meu
corpo, que é partido por vós, fazei isto
em memória de Mim. Em seguida, pe-

gou o cálice de vinho (Suco de uva) e
agradeceu a Deus. Depois passou o cáli-
ce aos seus discípulos, dizendo: Bebam
todos vocês, porque isto é o meu san-
gue, que é derramado em favor de mui-
tos, para o perdão dos pecados, o san-
gue que garante a aliança feita por Deus
com o seu povo. Eu afirmo a vocês, que
nunca mais beberei deste vinho até o
dia em que beber com vocês um vinho
novo no Reino do Meu Pai. Então eles
cantaram canções de Louvor e foram
para o Monte das Oliveiras (Mateus 26).
Que celebração maravilhosa! Hoje nós
devemos celebrar a Páscoa com muita
alegria e convidar os amigos, parentes e
vizinhos e contar como os filhos de Is-
rael celebraram a primeira Páscoa na terra
do Egito. E não podemos deixar de falar
que Jesus também celebrou a última Pás-
coa com os seus discípulos, porque Jesus
era o verdadeiro cordeiro que foi sacrifi-
cado, e no domingo de Páscoa, Jesus res-
suscitou “Glória Deus!” Jesus está vivo!
Só esperando você convidá-lo para cele-
brar este dia tão Especial, que nunca mais
será esquecido. Uma feliz Páscoa, na pre-
sença de Deus Pai. Esta é a minha ora-
ção em nome de Jesus. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra. Na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.comFacebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

É às vezes muito difícil compreen-
dermos que a morte não existe. Nossa
evolução tem limites para entendermos
que o ESPÍRITO no ato se separa do
corpo, continuando sua trajetória, de
acordo com seu entendimento, e o cor-
po se desfaz com aproveitamento pe-
los encarregados especializados do pla-
no espiritual, num trabalho que requer
muito conhecimento, sabedoria da cul-
tura espiritual, tudo é muito delicado. O
ESPÍRITO retorna ao plano da vida
espiritual, recebendo atendimentos dos
mentores ligados ao plano e dos famili-
ares ligados pela afinidade, onde passa a
receber instruções num estágio de recu-
peração de forças, para dar continuida-
de à sua vida, que está agora num plano
diferente de quando estava no corpo.
Muita coisa muda, tudo depende da evo-
lução de cada um, dos conhecimentos
adquiridos na passagem pelo plano ma-
terial, PLANETA TERRA, DE PRO-
VAS E EXPIAÇOES. E em outros mun-
dos, para serem virtuais lugares em fase
de evolução temporária. A vida é uma
realidade e não de ilusões. Todo o UNI-
VERSO está sujeito a leis comuns e na-
turais. Não podemos fazer mau uso do
livre arbítrio, porque contraria as leis
de DEUS. Temos que levar em consi-

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO
deração que a desencarnação nos leva
a uma passagem para o mundo espiri-
tual. Todos os atos  da vida diária pre-
cisam ser estudados com critério e pla-
nificado, para se entender, que as de-
sencarnações são fases de transição,
apoiados pelas leis que nos levam a
entender que existe a volta do espírito
ao corpo. A desencarnação antes do
tempo representa um descuido na
EVOLUÇÃO. Precisamos voltar a en-
carnar o quanto antes, mas a volta de-
pende de uma série de razões, pedidos e
oportunidades imediatas, para efeito de
resgates e pagamentos de dividas, bem
como a falta de respeito às atribuições,
obrigações e deveres a serem cumpri-
dos

A MORTE (DESENCARNE), TRAZ
MUITAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS
IGNORANTES. SÃO AQUELES QUE
DESCONHECEM OS ENSINAMEN-
TOS DITADOS PELA DOUTRINA
ESPÍRITA, QUE É´UMA CIÊNCIA,
FILOSOFIA E RELIGIÃO, DENTRO
DA CODIFICAÇÃO DE ALLAN KAR-
DEC, QUE VEIO TRAZER UMA LUZ
PARA NOS ILUMINAR.

O CAMINHO DA PORTA ESTREI-
TA:

São compromissos assumidos que
precisam ser delineados e executados,
baseados nas LEIS DE DEUS, a serem
cumpridas, mas que nós encontramos
muitas dificuldades de realizarmos, pelo
nosso baixo nível de intelectualidade e
moral, dentro do mundo que rege a
EVOLUÇÃO.

SOMOS DEUSES DE NOSSAS
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS FAL-
TAS E JUIZES DE NOSSOS ERROS.
VIVEMOS HOJE,  PORQUE ON-
TEM PASSOU. DESENCARNA-
MOS, MAS NASCEREMOS PARA O
FUTURO, QUE SERÁ A SALVAÇÃO
DAQUELES QUE ACREDITAM EM
DEUS.Passava das 18hs 45min da terça –

feira, 29 de setembro de 1992, quando
anunciou o voto 336 – mínimo exigido
para confirmar a abertura do processo
de impeachment de Fernando Collor de
Mello pelo senado.

Parado, o país acompanhava com
transmissão ao vivo por rádio e TV. Ao
final da sessão da Câmara, o placar foi
ainda mais vergonhoso para Collor: dos
503 deputados, 441 votaram a favor do
impeachment, 38 votaram contra, hou-
ve 23 ausências e uma abstenção. Três

COMO  TERMINOU  A  ESPERANÇA  DOS  BRASILEIROS:  O  CAÇADOR  DE  MARAJÁS

dias depois, o senador Dirceu Carneiro
seguiu até o Palácio do Planalto e en-
tregou a Collor um mandato de citação.
Alí o presidente foi informado de que
estava sendo intimado a se defender
pelos crimes de responsabilidade que
havia cometido no cargo. Ele leu assi-
nou (F. Collor), colocou a hora
(10h20min), local e data (Palácio do
Planalto, 2 de outubro de 1992).Man-
tendo a altivez inerente, chamou a pri-
meira dama Rosane Collor, e seguiu em
direção ao helicóptero que o levaria à
sua residência particular, a Casa da Din-
da. Até a aeronave, ele percorreu, ele
percorreu míseros 100 metros sob gri-
tos de “revista ele” feitos por um grupo
de pessoas. O vice-presidente, Itamar
Franco, assumiu interinamente, até que
terminasse o julgamento no senado.
Collor aguardou até 29 de dezembro,
dia em que as senadoras votariam seu
impeachment, para renunciar. O sena-
do cassou, no dia seguinte, os direitos
políticos de Collor por oito anos.

O deprimente fim na Presidência

começou em maio, quando seu irmão
Pedro Collor disse à revista Veja que
“PC Farias é o testa de ferro de Fernan-
do”. Pedro confirmava o que todos já
sabiam ou suspeitavam: a imensa Teia
de corrupção dentro do governo. As de-
clarações do irmão levaram à criação
de uma CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar o chamado
Esquema PC Farias. Jorge Bornhausen,
na época presidente do PFL e secretá-
rio de governo, disse que “a CPI não vai
dar em nada”. O ex presidente, Fernan-
do Henrique Cardoso, também mostra-
va ceticismo”: Impeachment é como
bomba atômica: existe, mas não é para
ser usada”. Erraram. A CPI levantou ca-
sos de desvio de verbas até de Rosane
Collor quando esteve à frente da LBA
(Legião Brasileira de Assistência), que
teria bancado uma festa de 15.000 dó-
lares à base de champanhe e lagosta com
dinheiro destinado a obras assistenciais.

Os trabalhos da Comissão chegaram
ao cálculo de que 230 milhões de dóla-
res haviam sido surrupiados pela turma

de PC Farias, valor que o presidente da
CPI, senador Amir Lando, estimou como
sendo 30% do total. Ou seja, para ele, a
roubalheira era de 760 milhões de dóla-
res.

Os parlamentares montaram um
dossiê com cinco itens principais: 1)
PC Farias era acusado de obter recursos
ilícitos  por meio de tráfico de influên-
cia e de ter repassado parte do butim à
secretaria particular e a  familiares de
Collor); 2) Um Fiat Elba de Collor ha-
via sido comprado com um cheque ad-
ministrativo de um dos fantasmas de
PC, José Carlos Bonfim; 3) O aparta-
mento de Collor em Maceió teve as re-
formas pagas por PC e outros de seus
fantasmas; 4) a reforma (de mau gosto)
dos jardins da Casa da Dinda, de 2,5
milhões de dólares, também foi banca-
da por meio de cheques dos fantasmas
de PC; 5) o  presidente mentiu ao afir-
mam em rede de TV que não tinha suas
despesas pessoais pagas por PC. Esta é
a história do caçador de marajás, que foi
caçado...

Você não pode ficar na "coluna do meio",
satisfazendo-se em ser simplesmente bom.
Por ser morno – nem frio, nem quente –
Deus quer vomitar você. Então, grite para
o Senhor, fale que você voltará, peça à Ele
que tenha misericórdia, e não o vomite!

Sabe, meus irmãos, é muito mais fá-
cil quem está nos piores caminhos arre-
pender-se, do que os mornos, os mais
ou menos, os "igrejeiros" que não chei-
ram nem fedem. Volte para o Senhor!

Volte para o Senhor!
Sabe por que falta paz? Porque falta Deus.

Quando você se voltar para Deus, verá que
a agitação interior vai desaparecer, porque
o Senhor preencheu seu coração. Só Deus
preenche o coração da criatura humana.

Volte, porque o Pai está esperando
por você! Não fique com desculpas, dei-
xe Deus pegá-lo pela mão. Ele derra-
mou o Sangue d'Ele sobre você.

Diga então: "Jesus, eu O aceito como
meu Salvador. Eu me agarro à Sua mão.
Agarre-me, Senhor, e tire-me dessa si-
tuação. Arranque-me e traga-me para
pertinho do Seu coração".

Saiba que os anjos, que cantaram gló-
rias, estão cantando maior glória, por-
que você aceitou o Senhor. Só falta,
agora, o "selo", e a própria Palavra nos
fala que Ele nos selou com Seu Espírito.
O Pai quer preencher você com o Espí-
rito Santo. Você precisa ser como um
"pneu" cheio do ar do Espírito de Deus.
Muitos, no decorrer da vida, esvaziam-
se, mas você voltou! Então, o Pai quer,
agora, encher você com Seu Espírito
Santo, porque você é filho, Ele o enche
do Espírito, que clama: 'Aba – ó Pai!'

Porque você pediu e o Pai lhe deu o
Espírito Santo, que é a maior bênção. O
Pai já derramou sobre você o seu Espí-
rito Santo.

Seu irmão,

CONFEDERAÇÃO  DA  AGRICULTURA  E  PECUÁRIA  DO  BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais

de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-Lei nº
1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao
princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os produtores
rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com empregados ou não, e/ou empreendem, a qualquer
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos
do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o
Decreto-Lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser
efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de
vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa
e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repas-
sadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, com amparo no que estabelece o artigo 17
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo, do Convênio celebrado entre a CNA e a
SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda,
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem domicílio, até
5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela
internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o
lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento
da guia, por escrito, enviada pela CNA, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto
de Salvo (CNA), Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações poderá ser
realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura e / ou Pecuária do Estado, podendo,
ainda, ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural
é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de
Agricultura e / ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,11 de abril de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

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!

Outro ponto importante é sobre a
desaceleração da viagem cósmica em-
preendida pelo Astro Higienizador (tam-
bém chamado de Planeta X ou Nibiru),
em sua trajetória pelo espaço sideral, a
qual atualmente está sendo feita em sen-
tido helicoidal. Devemos assinalar que
assim está sendo executada pela razão
de ser o movimento, uma constante
neste universo e, como a trajetória do
mesmo compreende o direcionamento
de um para o outro lado do espaço-tem-
po deste universo, para se acomodar
num sistema solar propício, objetivan-
do a sua evolução planetária, seria im-
praticável simplesmente estacionar no
espaço, uma vez que em sua viagem pelo
cosmos, sua trajetória foi interrompida
momentaneamente e, diferentemente
de um trem quando pára numa estação,
mas, igualmente para recolher novos
passageiros, é que necessária seja essa
trajetória momentânea efetuada em sen-
tido helicoidal, o que possibilita nesse
ínterim que sejam efetuados os trans-
portes dos esquerdistas do Cristo, que é
o Logus Planetário, para que suas tris-
tes sinas sejam cumpridas.

Por outro lado, todos aqueles
espíritos esquerdistas que se acham en-
carnados, ou seja, vivendo em corpo
físico pelo solo terreno, os quais estão
classificados entre os esquerdistas de

JESUS, e que também vão ser translada-
dos para o Astro Higienizador (Planeta
X), obviamente necessitam estarem
destituídos da vestimenta de carne e,
exatamente para que não haja um de-
sencarne em massa, mas sim em blocos
– não obstante ser de maneira acelera-
da, uma vez que o tempo urge enquanto
o Astro Higienizador vem “descendo”
em sua trajetória helicoidal, é que se
verificam todas as mortes que ocorrem
em número elevado, do modo lancinan-
te já mencionado, acrescentando-se
aquelas motivadas pelas dissidências
políticas ou religiosas, pelas epidemias,
doenças “sem cura”, pela fome,  pelos
acidentes fatais que acontecem nos
meios de transporte, bem como tam-
bém, pelos terremotos, vulcões, tem-
pestades e todas as demais formas de
desagravo da natureza ferida pela incú-
ria dos homens em seus inconvenientes
e desrespeitosos gestos e atitudes às Leis
da Vida em seculares tempos, ações es-
sas, de sobejo conhecimento de todos,
cujo numero é cada vez mais elevado.
Isto significa e ensejamos esclarecer que
assim se faz necessário e premente,
embora sejam casos decorrentes do com-
partilhamento aos desígnios das Leis
Cármicas, para que se cumpra o proces-
so de limpeza do Planeta Terra de todas
as criaturas que não conseguiram en-
tender e seguir os preceitos da ORDEM
CRÍSTICA, por ócio, displicência, ne-
gligencia ou opção, já que estavam e
sempre estarão circunscritos à Lei do
Livre Arbítrio.

Convém salientar com relação
à trajetória do Astro Higienizador, de
que vai chegar um momento inevitável
em que o astro atingirá um ponto tal,
onde o atrito das suas camadas etéreas
com as camadas etéreas dos planetas do
sistema solar, mais ainda, em contato
com as camadas etéreas do Planeta Ter-
ra, provocará pela intensidade desse
encosto “atrital”, uma ruptura astrali-
na frequencial de temporaneidade atí-
pica, e será exatamente aí que o Plane-
ta Higienizador será visto pelos habi-
tantes deste Planeta, uma vez que a
ocorrência desse fenômeno sideral de-
corre das vibrações de ambos quando,
quase que analogamente, oscilarão na

mesma frequência, decorrendo nesse
exato momento, a apresentação do
mesmo aos olhos da população que vive
na dimensão frequencial terrena.

Havemos também de aferir que
sua trajetória, a partir desse momento,
tomará um impulso contíguo à sua tra-
jetória original, afastando-se assim pau-
latinamente também, deste Planeta Ter-
ra, até que o mesmo se estabeleça em
órbita de um sistema planetário instado
nos pródromos cósmicos que o acolhe-
rá de modo a permitir sua estabilidade
orbital, para oferecer condições de de-
senvolvimento à uma nova civilização
composta por todos os irmãos deporta-
dos deste Planeta Terra e de outros
mundos afins, aspirados em sua trajetó-
ria viandante, espíritos esses que foram
como que exsudados em sua peregrina-
ção cósmica, ou seja, os irmãos que até
então olvidaram os ensinamentos do
AMOR AO PRÓXIMO, foram sendo
atraídos de seus planetas em que perlus-
traram e terminaram mais um ciclo de
vida, devido à atração magnética de idên-
ticos teores e afinidades, exercida tanto
do campo etérico-astral reinante nele
planeta, quanto dessas pessoas, e assim,
instaladas já estarão fazendo parte des-
se globo planetário primitivo em plena
junção vibratória, no qual desenvolve-
rão novo ciclo de vida, obviamente,
porém, caracterizada ainda pela Lei do
Mais Forte.

Daí então será iniciada uma
etapa delimitada por um ciclo comple-
to, para todos esses irmãos, juntamente
com os seres primitivos, nativos que
são do próprio planeta, os quais se en-
contram em estado de pleno afloramen-
to consciêncial, cuja jornada é uma nova
oportunidade no intuito de se aprimo-
rarem no modo de “verem” as coisas do
Universo de DEUS, até que atinjam a
maioridade do Conhecimento mínimo
necessário para poderem alçar novos
voos rumo ao Mais Alto, tal qual os
irmãos desde Planeta Terra - que não
são necessariamente os escolhidos por
JESUS, diga-se de passagem,  mas sim,
pelos próprios méritos de cada qual que
do “Seu” lado estiveram ou procuraram
ficar, irmãos estes que, diferentemente
daqueles que comporão a civilização do

Astro Higienizador, já estão em condi-
ções de iniciar um novo ciclo superior,
pois encontraram e poderão embrenhar-
se  pelo caminho que é a nova perspec-
tiva de vida regida conforme os precei-
tos da ORDEM CRÍSTICA, que é a base
fundamental da Lei do Amor ao Próxi-
mo, tomando a estrada cuja direção
compreende a  JORNADA DE VOLTA
AO PAI CELESTIAL.

E, assim, fica o que expomos,
de modo que possam entender um pou-
quinho mais acerca do PROCESSO da
Separação do TRIGO do JOIO (ou dos
BONS e dos MAUS), que já se está ope-
rando sob o comando do Nosso Amado
Mestre e Senhor JESUS, Governador do
Planeta Terra, o que confirma suas pa-
lavras biblicamente registradas, de que
decorridos dois milênios aproximada-
mente após a sua vinda, ocorreriam
neste planeta os trabalhos de LIMPE-
ZA, HIGIENIZAÇÃO e RECONSTRU-
ÇÃO FÍSICA E ASTRAL, tanto do
ORBE quanto dos ESPÍRITOS, o que
realmente já está em plena execução,
portanto, não de modo “ex-abrupto”,
mas paulatinamente.

Portanto, não é que tal e tal
coisa “vai acontecer”, POIS TUDO JÁ
ESTÁ ACONTECENDO daquilo que foi
previsto e consta nas Escrituras Sagra-
das, principalmente e através do último
livro: o Apocalipse. Assunto este, aliás,
em que tivemos a oportunidade de tra-
zer ao conhecimento do povo encarna-
do e vivente na superfície física deste
Planeta em tempos passados, com mai-
ores detalhes, muito embora o tenha-
mos feito, por necessidade, pelo meca-
nismo da ocultação enigmática.

É por isso que agora, com profundo
amor, transmito essas Essências de Luz
a todos os bondosos irmãos que a esta
mensagem tiverem conhecimento.

Deste velho conhecido de todos,
NOSTRADAMUS.
Psicografologia extemporânea:  José

Augusto de  Paula – 25/10/2.002
Transdecodificação de Vibrações

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

TRES ASCENSOS
ACEITAÇÃO, PERMISSÃO E

CONSCIENTIZAÇÃO DESTA VER-
DADE.

Você, meu caro, que está lendo isto,
é uma Face Divina do UM.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

NO LIMIAR  DO  APOCALIPSE (PARTE 2/2)
DITADO  POR  NOSTRADAMUS
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RIO 2
Sessão: 19:00. Censura: LIVRE
Sinopse: Blu (Jesse Eisenberg) vive

feliz no Rio de Janeiro ao lado da
companheira Jade (Anne Hathaway)
e seus três filhotes, Carla (Rachel
Crow), Bia (Amandla Stenberg) e Ti-
ago (Pierce Gagnon). Seus donos,
Linda (Leslie Mann) e Túlio (Rodri-
go Santoro), estão agora na floresta
amazônica, fazendo novas pesquisas.
Por acaso eles encontram a pena de
uma ararinha azul, o que pode signifi-
car que Blu e sua família não sejam os
últimos da espécie. Após vê-los em
uma reportagem na TV, Jade insiste
para que eles partam para a Amazô-
nia. Blu inicialmente reluta, mas aca-
ba aceitando a ideia. Assim, toda a
família parte em uma viagem pelo
interior do Brasil rumo à floresta
amazônica sem imaginar que, logo ao
chegar, encontrarão um velho inimi-
go: Nigel (Jemaine Clement).

CAPITÃO AMÉRICA 2
Sessão: 21:00. Censura:
Sinopse: Após os eventos de Os

Vingadores - The Avengers, Steve Ro-
gers (Chris Evans) continua em sua
aliança com Nick Fury (Samuel L. Ja-
ckson) e a SHIELD para lutar pela jus-
tiça, ao mesmo tempo em que se adapta
ao mundo moderno. Em parceria com
Natasha Romanoff (Scarlett Johans-
son), também conhecida como Viúva
Negra, precisa derrotar um poderoso e
misterioso inimigo que ameaça os Es-
tados Unidos e fez da cidade de Wa-
shington sua base de operações.

P/ Maria Cappatto

Só os egoístas são felizes! É impos-
sível ser feliz estando ciente de tantas
injustiças. É impossível ser feliz, es-
tando ciente que milhões de crianças
estão com fome. É impossível ser feliz
estando ciente que milhares, talvez
milhões de jovens em todo o mundo,
estão se transformando em trapos hu-

SÓ OS EGOÍSTAS SÃO FELIZES

manos por causa do crack e de outras
drogas. Como ser feliz sabendo que cri-
anças são usadas para fazer sexo?
Como ser feliz sabendo que mulheres
continuam a ser estupradas e espanca-
das? Como ser feliz sabendo que “ho-
mens” de poder econômico excelente
desviam para os seus cofres, o dinheiro
que se destina à saúde, educação e segu-
rança dos mais pobres, das crianças in-
defesas e desprotegidas. Como ser fe-
liz, ciente da omissão e conformismo
de uma “espiritualidade” covarde que
atribui toda esta crueldade à vontade
de Deus ou a karma e a resgate? Tantas
mensagens e tantos livros e tantas re-
zas, numa total alienação do que está
acontecendo de verdade no mundo à
nossa volta! Tantas tragédias ACON-
TECENDO enquanto se reza, enquan-
to se ora. E os que oram agradecem a
Deus pelos bens que Ele lhes dá. E aos
que não tem, por que Deus não dá? Sim-
ples, porque Deus não dá nada a nin-
guém! Porque Deus não privilegia nin-

guém! Nada cai do céu, só chuva! Aque-
les que não têm, não tem porque os que
têm demais lhes negam o direito de ter,
por puro egoísmo! O que sobra nos ban-
cos, falta na boca dos que padecem de
fome. É só por isso. Deus não tem nada
a ver com a riqueza ou a pobreza na
Terra. Elas foram criadas pelo homem
e não por Deus. É por isso que os pobres
rezam, rezam e nada acontece. O “uni-
verso não conspira a favor dos pobres”,
porque isso é uma idiotice inventada
para acalmar as consciências pesadas e
egoístas dos que têm de sobra e não que-
rem compartilhar de jeito nenhum, atra-
vés de direitos e oportunidades sociais
que lhes são negados, e não de esmolas.

Quanta injustiça para com Deus e
em nome de Deus!’’

Quanta  hipocrisia pensando só em
se dar bem.

Quantas mentiras só para puxar o
tapete de uma pessoa, pelo simples fato
dessa pessoa ser mais generosa, mais
amorosa... então denigrem sua imagem

por não sentirem a mesma coisa, o
AMOR e a dedicação que o outro sen-
te...

Quanto EGO só para convencer que
ele é melhor que o outro, mas e a Deus
será que conseguimos enganar? Claro
que não... e no mundo atual em que vi-
vemos se dá bem mesmo só os egoístas,
mentirosos, infames e caluniadores!!!
Mas por quanto tempo conseguiram
usar máscaras? Pobres enganadores de
si mesmos...

E a Deus será que  pensam enganar?
Triste utopia!

Pensemos nisso, e procuremos não
nos deixar contaminar pelo EGO-
CENTRISMO que nos torna cegos e
egoístas...  num mundo onde se dá
bem quem  melhor pratica o veneno
do  Mal.  Vamos ser o BEM, porque o
BEM sempre  vencerá, pois o Bem é
DEUS... e ele  sempre triunfará. Pres-
te atenção, o  mundo gira, e na volta
que o mundo dá,  podemos rodar.
Depende de mim,de  você e de todos
nós. TORNARMOS O  NOSSO MUN-
DO MAIS HUMANO E  MUITO
MELHOR.

O curso técnico de Serviços Ju-
rídicos da ETEC Jaboticabal (Es-
cola Técnica Paulista), em parce-
ria com a Prefeitura de Jabotica-
bal, promove o I Encontro Jurídi-
co, que acontece no Cine Munici-
pal, de 22 a 24 de abril, às 19h30. O
evento reunirá alunos, advogados
e autoridades de diversas áreas
jurídicas.

O prefeito Raul Girio elogiou a
iniciativa dos estudantes. “A vi-
vência de advogados experientes
é importante para na formação e
amadurecimento dos nossos jo-
vens. A palestra de autoridades,
como o juiz de direito trará, com

ETEC promove encontro
Jurídico no Teatro Municipal

Ingresso será 1 litro de leite
certeza, uma visão diferenciada
sobre os direitos da criança e ado-
lescente”.

No dia 22, o advogado João Vi-
cente Leme dos Santos discutirá
sobre a oratória. Na quarta-feira
(23) Elias de Souza Bahia aborda-
rá sobre os desafios dos escritóri-
os de advocacia na era digital e,
na quinta-feira (24), o juiz Dr. Ale-
xandre Gonzaga Baptista dos San-
tos finaliza o encontro discutindo
sobre o princípio constitucional da
proteção integral e a defesa, pro-
moção e controle social do Siste-
ma de Garantia de Direitos da Cri-
ança e dos Adolescentes.

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

E também o faz feliz e sadio! Qual a
qualidade de seus pensamentos? No que
você esta pensando? Você sabia que o
que você pensa é determinante para
proporcionar felicidade e qualidade de
vida?

Recentemente, estudo realizado no
Departamento de Sociedade, Desenvol-

vimento Humano e Saúde da Facul-

dade de Saúde Pública da Universida-

de Harvard, descobriram que fatores
como otimismo, qualidade de vida e fe-
licidade estão associados ao menor ris-
co de AVC (acidente vascular cerebral),
sem contar com fatores como idade,
status socioeconômico, peso e se é fu-
mante. Quer dizer, os pensamentos tam-
bém afetam a saúde.

Pensamentos de ansiedade, além de
arritmias ou disritmias, trazem a insô-
nia e a solidão.

É bem verdade, que pensamentos de
medo e desastres, originam o que co-
nhecemos como “pânico”.

Pensamento de insegurança prepara
a mente para o nascimento dos ciúmes.

O que você pensa, é o que te faz infeliz. E até doente!

Você pode concordar comigo que a
grande maioria das coisas em que supo-
mos em nossos pensamentos que vão
acontecer ou estão acontecendo, nunca
acontecerão. Ou seja, a maioria das pre-
ocupações que são geradas a partir de
um pensamento, seja de dúvida, medo,
insatisfação, jamais acontecerá. Quan-
to sofrimento a preocupação causa!

O pensamento, inofensivo de pen-
sar em emagrecer, pode crescer e fazer
alguém adquirir anorexia. Olha no es-
pelho, seu corpo esta magro, mas os
pensamentos sussurram; “você esta gor-
da”. E o suicídio onde nasce? Nos pen-
samentos. E não é pelo pensamento que
nasce o adultério?

O pensamento negativo pode por si
só nos fazer desmoronar e ter proble-
mas sérios, por que o pensamento ruim
nos faz parar, ou seja, ficamos estagna-
dos, o pensamento negativo paralisa,
amizades, casamentos, a fé, a vida pro-
fissional, ou seja, a maioria das coisas
ruins que vivemos e fazemos estão liga-
das aos nossos pensamentos.

Estes pensamentos nos paralisam e
isso já é destrutivo. Porém o pior é quan-
do, além disso, estes pensamentos nos
fazem tomar atitudes que pioram a situ-
ação. O pensamento de ciúmes, que gera
a violência. O pensamento de dúvida,
que gera a perda de oportunidades. O
pensamento de fracasso, que gera o rom-
pimento social. O pensamento de medo,
que gera a paralisia de investimento
pessoal. Em fim, são inúmeros exem-
plos.

Os pensamentos positivos, por si só,
altera nosso humor, de mal para bom,
mesmo que a situação que vivemos não
proporcione o bom humor. Porém só
bons pensamentos não nos fazem al-
cançar metas e mudar nossa vida, é ne-

cessário mais que isso. É preciso o pen-
samento positivo se tornar atitude, ato,
obra, trabalho.

Então eu sempre prego que os nos-
sos maus pensamentos, o mal está tra-
balhando, como diz o dito popular;
“mente vazia, oficina do diabo”, assim
como nos bons pensamentos, Deus está
trabalhando, por que tudo o que é bom
vem de Deus.

Mas como deixar de ter maus pensa-
mentos e começar a ter bons pensa-
mentos? Muitos acham que não podem
controlar os seus pensamentos, e é bem
verdade por que nossa mente não pára
de pensar, mas Paulo escreveu; Quanto
ao mais, irmãos, tudo o que é verda-
deiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se
há alguma virtude, e se há algum lou-
vor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Ou
seja, podemos forçar a ter bons pensa-
mentos. Mas, como podemos ter bons
pensamentos, se vemos, ouvimos, to-
camos e vivemos no meio de pessoas e
ambientes que estimulam os maus pen-
samentos? Violência, pornografia, dis-
cussões, injustiças, noticiários violen-
tos, novelas expressas de traição e ódio.
Você quer mudar seus pensamentos?
Então se ocupe com coisas sadias, mes-
mo que seja difícil mudar seu meio soci-
al, como a família, por exemplo, você
pode mudar o canal da televisão, o que
vê na internet, o que lê nas revistas, e
jornais, o que conversa com seus ami-
gos. Nossa mente é como uma batedei-
ra, a batedeira bate o que se coloca den-
tro e nossa mente pensa o que coloca-
mos dentro dela. Comece a encher sua
cabeça de coisas positivas, boas, verda-
deiras, inocentes, inteligentes, reais,
bonitas. Faça algo bom para alguém,

procure ser melhor para você e para as
pessoas que estão à sua volta, que você
ama, e seus pensamentos terão qualida-
de e sua vida terá qualidade.

Posso lhe dizer, não existe nada nes-
te mundo melhor do que a Palavra de
Deus para colocar seus pensamentos em
ordem.

Se está com medo, ela diz: o verda-
deiro amor lança fora o medo. 1 Jo
4.18. Se está ansioso, ela diz: Lançan-
do sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós. 1 Pe-
dro 5:7. Se está chorando ela diz: O
choro pode durar uma noite, mas a
alegria vem pela manhã. Salmos
30:5. Sobre o casamento, está escrito.
Sobre a morte, está escrito. Sobre as
mágoas está escrito. Sobre a preocupa-
ção, Jesus disse: “não vos preocupeis”.
Em fim a palavra de Deus é o que pre-
cisamos para esclarecer e tornar pen-
samentos negativos em positivos, e
fazer pensamentos positivos, tornar-
se de pensamentos em grandes obras e
mudanças.

Onde nasce o fracasso e a vitória?
Na nossa mente! Através de nossos pen-
samentos! Como está escrito: Sobre
tudo o que se deve guardar, guarda o
teu coração, porque dele procedem às
fontes da vida.

Então meu querido leitor, para aque-
les que querem jorrar de si mesmos vida,
devem guardar seu coração, e guarda-
mos o coração quando, nos protegemos
dos maus pensamentos, e nos protege-
mos dos maus pensamentos quando,
enchemos nossa mente de tudo aquilo
que é bom, sadio e da Palavra de Deus.

Assuntos como este, diáriamente em
www.radiogazetafm.com.br ou pelo rá-
dio GAZETA FM 107,9, das 8 às 9 da
manhã, de segunda a sexta.

Obrigado pela leitura.
Se você quiser comentar, envie um e

mail para: alesidewind@hotmail.com

A Prefeitura de Jaboticabal investe
na formação de seus profissionais. Ser-
vidores da Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio Ambi-
ente (SAAMA) participaram do Curso
de Arborização Urbana, promovido pela
Plant Care - Saúde de Plantas, especi-
alizada em manejo integrado de árvo-
res, palmeiras e áreas verdes. O evento
aconteceu em Campinas (SP), nos dias
8 e 9 de abril.

O engenheiro agrônomo Joaquim
Teotônio Cavalcanti Neto, Arborista
Certificado – BR 003A International
Society of Arboriculture, abordou diver-
sos assuntos, tecnicamente detalhados,
com o objetivo de atender a demanda
para a qualificação de pessoal técnico e
de operações para o manejo das árvores
de sistemas viários, praças, entre outras
áreas de urbano.

“Foi uma experiência incrível. O
conteúdo foi baseado no material da ISA
(International Society of Arboricultu-
re), adaptado para nosso dia a dia nas
cidades. Abordou nossos desafios, o pla-
nejamento e a arborização urbana, além
de conhecimentos importantes para o
programa Município Verde Azul”, in-
forma Julia Geseira, engenheira agrô-
noma da SAAMA.

O curso abordou temas como arbo-
rismo municipal, biologia da árvore, di-
agnóstico de árvores de risco e manejo
de problemas, conceitos e técnicas de
podas e segurança do trabalho

Funcionários da SAAMA participam de curso de arborização urbana

Alunos da EMEB Milton Mat-
tos Braga aprenderam mais sobre
o bulling de maneira diferente. Por
meio da contação de histórias, es-
tagiárias da Faculdade São Luís,
trabalharam o tema “O coelhinho
que não gostava de estudar”.

Cerca de 120 crianças da 1ª e 2ª
séries foram recebidas na biblioteca
da escola, onde um cenário especial
foi montado. “O projeto foi muito
bem aceito pelos alunos que parti-
ciparam das atividades . Agradeço
o empenho das estagiárias envolvi-
das no projeto”, afirma a Diretora
da EMEB, Luci Ana Toste de Faria.

Próximas ações – O objetivo é
continuar desenvolvendo ações en-
tre os alunos da EMEB Milton Mat-
tos Braga. Nos próximos meses, será
implantado o recreio dirigido, onde se-
rão desenvolvidas várias atividades
e a roda de leitura em sala de aula.

Educadores usam a Páscoa para ensinar sobre bulling
Projeto foi realizado na EMEB Milton Mattos Braga
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SETE DIAS COM
MARYLIN ***

Belo filme. Embora não se im-
porte muito em se aprofundar nos
personagens, claro que Marilyn
Monroe e Sir Laurence Olivier
nem precisariam, mas gostaria de
conhecer melhor o personagem
de Eddie Redmayne, Colin Clark.
É uma produção interessante,
com uma história adaptada jus-
tamente do livro homônimo de
Clark, bem amarrada, com uma
direção de arte bacana e ótimas
atuações. Não conheço bem os
trejeitos de Olivier, mas Branagh
está muito bem no papel. Judi
Dench sempre competente. O
próprio Redmayne nos passa um
garoto ingenuo e assustado, com
todo aquele glamour e inveja que
cercava a Hollywood dos anos
50 e 60. Mas obviamente que o
show fica por conta realmente de
Michelle Willians, que já há al-
gum tempo, vem demonstrando
um talento impressionante, em
cada papel que interpreta. Ela
compõe a Marilyn que todos co-
nhecemos, problemática, ao

mesmo tempo angelical, cheia
de dúvidas sobre si mesma e vi-
ciada em calmantes e bebidas.
Um trabalho soberbo que, com
toda justiça, foi lembrando en-
tre as atrizes indicadas ao Os-
car. Uma atriz que, chegou para
ficar, e, tenho certeza, em um fu-
turo próximo subirá ao palco do
Oscar para receber o seu care-
ca dourado.

Lançamentos
DIVERGENTE
COPA  DE  ELITE
JULIO  SUMIU
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GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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O modelo Thiganá Bueno, 27, tem uma beleza que se aproxi-
ma aos vampiros do filme Crepúsculo. 1.84 de altura, pele alva e
misterioso olhar. Faz parte do casting CRC Models Ribeirão
Preto. Há 05 anos Thiganá vem estampando diversos trabalhos,
entre eles, o mais atual foi um comercial para o Shopping
Iguatemi.Vamos torcer para que ele alcance novos ares!

Agradecimento: Bauhaus Brasil
Monique Borges
Cesar Augusto (CRC Models)

“Que tuas lágrimas de dor sejam lá-
grimas de resignação!” (Santo Padre Pio
de Pietrelcina)

................................................................................
Os medos nada mais são do que esta-

dos mentais. E o nosso estado mental
está sujeito a controle e direção.

....................................................................
Você sabia...
Diversos fatores prejudicam a

absorção do cálcio. Entre eles, estão
café e refrigerante, fumo/nicotina, die-
ta não balanceada e problemas na tire-
óide.

.......................................................................................
Feliz Páscoa, leitores queridos!
.............................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkk!
Dicionário da Mulher
ALIANÇA: Garantia financeira.
AMANTE: Homem que faz tudo

aquilo que o marido nunca faz.
AMOR IMPOSSÍVEL: Um preten-

dente pobre.

BATOM: Poderosa arma feminina
que deixa marcas fatais.

BOLSA: Membro essencial no fun-
cionamento do corpo feminino.

CANSAÇO: Vontade de ficar sozi-
nha.

CARTEIRA: Principal órgão mas-
culino.

CONFIANÇA: Ação incompatível
com os homens.

DOR-DE-CABEÇA: Falta de von-
tade de transar.

EXTRAVASAR: Galinhar.
FALTA DE ATENÇÃO: Falta de pre-

sentes.
FRACASSO: Perder um homem para

uma mulher mais magra.
GRAVIDEZ: Investimento a longo

prazo.
MAQUIAGEM: Realce da beleza

natural e disfarce de feiúra original.
MEIA-CALÇA: Camada de acaba-

mento das pernas.
NAMORADO: Desculpa usada para

despistar homens indesejados.
PÍLULA: Medicamento usado no

momento certo e suspenso no momen-
to oportuno.

PROBLEMAS CONJUGAIS: Ausên-
cia de orgasmo.

SATISFAÇÃO: Verbete desconheci-
do no dicionário feminino.

SEIOS: Sinônimo de maçaneta, pois
também abrem muitas portas.

TALVEZ: Sim.
TERAPIA DE GRUPO: Shopping

com as amigas.
VALORIZAÇÃO PESSOAL: Flores

no dia seguinte.

Dia 23 de abril é
dia de festa. João
Gonçalves  Pito,
nosso amigo e cola-
borador, escreve
suas cronicas sema-
nalmente, completa-
rá mais um aniver-
sário, junto da espo-
sa Arianes e dos fi-
lhos Janine, Rogé-
rio e Carolina, além
de familiares. Para-
béns e muitas Feli-
cidades!

Quem comemo-
rará mais um ano
de vida  é Daiane
Pereira Galatti,
no dia 20/04. Fa-
miliares, amigos
da Associação dos
Funcionários Pú-
blicos e toda  fa-
mília, a cumpri-
mentam pelo NI-
VER.

A Psicóloga
Andelita Pe-
reira comemo-
rará mais um
NIVER, no
próximo dia
22 de abril. Os
pais Pereira/
Silvia e o irmão
Rudy, desejam
muitas Felici-
dades, Saúde e
Amor.

Parabéns!

Quem vai comemorar idade nova no dia 23 de abril é
DENIS TOZZI. Receberá os parabéns da esposa, filhos e
dos amigos de trilha “Carecas Racing”. Parabéns!

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

dra 15 – lote 17.
Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou (16) 98124-9757,

(16) 3242-8148 Juliana

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.

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

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

DIA 21 E  ABRIL É ANIVERSÁRIO DA  ANALÚ PI-
MENTA. Parabéns!

Artur Stigliano Silva - No dia 18 de abril de 2009 nascia mais uma
estrelinha prá deixar nossas vidas mais iluminadas. Obrigado Papai do Céu
por esse menino tão especial, de jeitinho doce, meigo e educado.  Feliz
Aniversário Artur! Te amamos muito! Dos seus pais: Fernanda e Lúcio Car-
los; seu irmão Ian;  seus avós Fernando Stigliano e Cecília.

Parabéns professor João Roberto, por mais uma ano de
vida, que comemorará no próximo dia 20. Receba os para-
béns de todos os amigos e familiares.

Diogo Roncato Sagula, parabéns pelo aniversário a trans-
correr no dia 23. Muita Saúde e Paz. É o que deseja sua
família e todos os amigos!

Dia 23 de abril, Gustavo Malago comemorará mais
um ano de vida. Parabéns e muito Sucesso!

Crédito Pessoal
Para, quitação de dívidas, Investimentos, Capital de giro etc,

mesmo com restrições.
Ex: 7,000.00 em 59x  160.00.
      14,000.00 em 59x  295.00.
      25,000.00 em 120x 345.00.

Consulte-nos sobre mais valores. (11)3713-2534
(16)99303-6150(claro) ou (16)99621-9745(vivo)

RECAPAGEM  PNEU  FORTE  LTDA-EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 52001398, válida até
14/04/2017 para serviço de pneus  (recauchutagem, recondiciona-
mento, etc.), à Rua Diógenes Roma, nº 530, Jardim das Rosas, Jabo-
ticabal - SP.



Os alunos da EMEB Paulo Freire
participaram de uma programação di-
ferente na última quarta-feira (9).
Profissionais do Ciaf VII, em parce-
ria com uma nutricionista da rede pú-
blica de saúde, ministraram ativida-
des sobre a importância da alimenta-
ção saudável.

Por meio de dinâmicas, os alunos
conheceram mais sobre o consumo de
frutas, verduras e legumes. “Os profis-
sionais envolvidos no projeto realiza-
ram palestra e trabalharam os concei-
tos de alimentação saudável por meio

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social ampliou o Programa
Emergencial de Auxílio-Desemprego,
conhecido popularmente como Fren-
te de Trabalho. A iniciativa aumenta o
emprego temporário de três para seis
meses, além de oferecer cursos de qua-
lificação gratuitamente. A nova turma
segue até outubro.

Cerca de 75 novas pessoas auxiliam
nas atividades de serviços gerais da Pre-
feitura Municipal. “É um projeto soci-
al, que permite ao munícipe se reorga-
nizar enquanto está desempregado.
Agora são seis meses de salário garan-
tido, além de cestas básicas”, explica a
secretária da pasta, Eliete Travaini, que
completa: “todos irão trabalhar na var-
rição, carpinagem e limpeza dos espa-

Prefeitura amplia Frente de Trabalho para seis meses
Nova turma iniciou as atividades nesta semana

ços públicos – nas secretarias de Saú-
de, Educação, Obras, Agricultura e de-
mais espaços públicos”.

O Programa Emergencial de Auxí-
lio-Desemprego oferece diversas va-
gas todos os anos. Cada turma presta
serviços e recebe salários de R$ 724.
Não é permitida a participação de
quem já frequentou o projeto nos últi-
mos dois anos.

Seleção - Podem participar da se-
leção qualquer pessoa desempregada
e que não seja beneficiada pelo segu-
ro-desemprego ou qualquer outro pro-
grama assistencial equivalente. É ve-
tada a participação de mais de um be-
neficiário por família. Os interessados
devem residir no município por, pelo
menos, dois anos.

Projeto leva informações sobre
alimentação saudável

Profissionais da Secretaria de Saúde orientaram os

alunos utilizando dinâmicas e muita informação

de atividades lúdicas. Parabenizo a to-
dos os  envolvidos pelo empenho em
levar essas informações aos alunos, que
serão multiplicadores desse conceitos
junto aos seus familiares”, afirma a Se-
cretária de Saúde, Renata Assirati.

O Secretário de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, César Esper, aprova a
parceria entre as secretarias. “Levar esses
projetos para dentro das escolas muni-
cipais é fundamental para apresentar
novos conceitos para os alunos. Tratar
da alimentação é garantir uma geração
mais saudável”

A EMURJA (Empresa Municipal de
Urbanização de Jaboticabal), realiza
entre 05 e 20 de maio, uma campanha
de atualização cadastral e negociação
de débitos dos mutuários do Jardim Pe-
trassi, em Córrego Rico.

Os interessados devem procurar a
autarquia na Rua Mimi Alemagna, 37,
Centro. “Informamos os mutuários

Jardim Petrassi: EMURJA
promove atualização cadastral
Autarquia está informando os mutuários

por meio de correspondência

sobre os prazos por correspondên-
cia. A equipe da EMURJA está prepa-
rada para responder eventuais dúvi-
das e colaborar para a solução das
pendências dos mutuários de Córrego
Rico”, afirma a Presidente da Emur-
ja, Ruchele Coan.

O telefone de contato da EMURJA
é (16) 3202-9993.

A Secretaria Municipal de Saúde de
Jaboticabal já trabalha na nova campa-
nha de vacinação. O Ministério da Saú-
de quer imunizar 80% do público-alvo
da campanha (49,6 milhões de pesso-
as), contra gripe comum e o vírus influ-
enza A (H1N1), a gripe suína. A iniciati-
va começa no dia 22 de abril e segue até
o dia 9 de maio.

A campanha “Vacinação contra a
gripe: você não pode faltar” pertence
ao Programa Nacional de Imunizações
(PNI) do Ministério da Saúde. A novi-
dade deste ano é a ampliação da faixa
etária para crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos. “O Ministério da
Saúde ampliou a faixa etária pensando
nas crianças que frequentam creches e
escolas, que estão expostas aos riscos
de transmissão. É fundamental que a

Campanha contra gripe começa na terça-feira (22)
Doses estão disponíveis nos CIAFs; 26 de abril será Dia D

população que se encontra no grupo
prioritário procure um dos nossos CIA-
Fs no sábado, dia 26”, convoca a coor-
denadora da Vigilância Epidemiológica,
Maura Guedes Barretos.

Os acamados devem agendar a vaci-
nação em domicílio. “Uma equipe da
Secretaria de Saúde irá até a casa de cada
paciente. A família deve solicitar pelos
telefones (16) 3203-8545 [Vigilância

Epidemiológica], (16) 3203-2310
[Centro de Saúde] ou (16) 3209-1550
[Secretaria de Saúde]”, explica Maura.

Em todo o País, serão 65 mil postos
de vacinação. O público-alvo, neste ano,
também engloba idosos, indígenas, pre-
sidiários, pacientes com comorbidades,
mediante indicação médica, e profissi-
onais que trabalham nas unidades que
oferecem a vacina.

Inscrição para vestibulinho da
ETEC prossegue até 7 de maio
Interessados devem preencher formulário no site oficial do vestibulinho

Os interessados em participar do processo seletivo para o 2° Semestre de
2014 da ETEC – Escola Técnica Paulista tem até 07 de maio para efetuar a
inscrição no site www.vestibulinhofatec.com.br.

Serão oferecidas 35 vagas para o Curso Técnico em Administração. As aulas
acontecem no período noturno.

O secretário da Educação, César Esper, ressalta a qualidade dos cursos ofere-
cidos pela ETEC. “Os cursos técnicos estão em evidência, e a ETEC é referên-
cia nessa área. Tornar-se aluno dessa instituição é garantir grandes chances de
ingressar no mercado de trabalho”.

A inscrição é feita exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. Quem
não tiver acesso à internet, pode se dirigir ao prédio da ETEC, localizado na EE
Aurélio Arrobas Martins (Estadão), das 19h às 22h.

Mais informações no site vestibulinhoetec.com.br ou pelo telefone (16)
3204-3900 (das 19h às 22h).

Jaboticabal recebe o projeto “Leia
Mais, Seja Mais”. Promovido pela
Companhia Livros na Cidade em par-
ceria com a Prefeitura e Departamen-
to de Cultura.

A feira oferece livros com preços
populares. Os stands foram monta-
dos na Praça 9 de Julho e funcionam
entre 9h e 22h. “É uma grande opor-
tunidade para os amantes da leitura
adquirirem livros com preços entre R$
5 e R$ 30. Além dos bons preços, o
Projeto “Leia Mais, Seja Mais”, ofe-
rece uma grande diversidade de títu-
los”, afirma o Diretor de Cultura, Abel
Zeviani.

Para mais informações, o telefone
de contato do Departamento de Cul-
tura é (16) 3202-8323.

Projeto “Leia Mais, Seja Mais” oferece livros com preços populares

Atendimento acontece na Praça 9 de Julho
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

EDITAL
COOPERATIVA DE TRABALHO ASSESSORIA TECNICA,

EXTENSÃO  RURAL  E  MEIO  AMBIENTE- AMATER

CONVOCAÇÃO  DA  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1º, 2º e 3º Convocação
A COOPERATIVA convoca os senhores cooperados em con-

dições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social: Avenida
Paulino Braga, 751, Bairro Aparecida, Jaboticabal-SP, às 9:00 horas
do dia 30 de Abril do corrente ano, em primeira convocação, com 2/
3 (dois terços) dos seus associados, caso não seja atingido reunir-
se-á em 2ª convocação às 10:00 horas, com metade mais um dos
seus associados; não atingindo este quorum, convoca em terceira
convocação às 11:00 horas com o mínimo de 10 (dez) associados,
para tratar do seguinte:

ORDEM DO DIA
a) - prestação de contas do órgão de administração, compreen-

dendo Balanço Geral do exercício de 2013, das Contas de Sobras e
Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Diretoria,
documentos esses que estão à disposição dos associados, em sua
sede social;

b) - destinação das sobras apuradas no exercício (ou rateio das
perdas)

c) - eleição dos Membros do Conselho de Administração;
d) - deliberação sobre o plano de trabalho formulado pelo Con-

selho de Administração para o próximo exercício;
NOTA 1: São necessários os votos de maioria simples dos coo-

perados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata
o assunto item b; c; d; e.

NOTA 2: Para efeito de quórum, declara-se que o número de
cooperados em condições de votar nesta data é de 30 (trinta).

Jaboticabal, 14 de abril de 2014
Jorge Henrique Morais da Silva

Presidente

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

Recurso do transporte
universitário segue até dia 24

100% dos alunos carentes já foram beneficiados
A Secretaria Municipal de Educação informa que continua aberto o prazo

dos recursos para a isenção do transporte universitário, até o dia 24 de abril. O
próximo passo será a análise de cada processo, de 25 a 29 de abril. A divulgação
do resultado acontece no dia 30 de abril.

Jaboticabal conta com quase 1 mil universitários – todos com 50% de
desconto nas tarifas. Destes, cerca de 400 entraram com o pedido de isenção,
que foi analisado por uma equipe de assistentes sociais, que isentaram 142
estudantes carentes da cidade.

A Prefeitura investe, anualmente, R$ 1.7 milhão para garantir 50% de
desconto a todos os 996 universitários de Jaboticabal.

Os estudantes já tiveram acesso aos seus processos, de 14 a 16 de abril.

Jaboticabal será, mais uma vez, pal-
co das belas apresentações do Circuito

Sesc - Conectando lugares, circulando

ideias. As atrações culturais que encan-
tam gerações há anos são voltadas para
todas as faixas etárias. As apresenta-
ções acontecem no dia 26 de abril, a
partir das 17h, no Lago Municipal (Es-
planada do Lago, 160 – Vila Serra).

Nesta edição, a atração chegará a
102 cidades paulistas. “Jaboticabal sem-
pre recebe o evento de braços abertos.
O jaboticabalense adora o Circuito Sesc,
participa, se diverte. É um momento
lúdico para toda a família – dos bebês
aos idosos. Espero vocês no dia 26”,
convida o prefeito Raul Girio.

A programação é gratuita e reúne
vários espetáculos e intervenções artís-
ticas. Os números não deixam dúvidas
da abrangência da iniciativa. São 18
unidades do Sesc no estado de São Paulo
para realizar uma programação itine-
rante que possibilitará ao público ter
acesso a 591 apresentações, de 66 tra-
balhos de 370 artistas brasileiros e es-
trangeiros, nas áreas de música, teatro,
artes visuais, circo, dança, literatura, ar-
temídia, artes visuais e cinema. No to-
tal serão 510 horas de programação.

Projeto - A proposta do Circuito Sesc
de Artes é intervir positivamente no
cotidiano de cidades do interior e demo-
cratizar o acesso à cultura por meio de
trabalhos de qualidade em diversos seg-
mentos artísticos. Vale ressaltar que a
programação ocorre, prioritariamente,
em municípios onde o Sesc não está ins-
talado com suas unidades operacionais,
ocupando ruas e praças, fato que reforça
a ideia do espaço público ser um local de
convivência e de encontro.

Confira a programação comple-
ta para Jaboticabal:

LITERATURA
Liberte a Poesia
A intervenção convida o público a

declamar, cantar, contar e destrancar
palavras e versos engaiolados. A missão
é libertar a poesia que fica presa às pes-
soas em gaiolas que não as permitem
expressar seus pensamentos, versos e
canções.

Nessa atividade, todos são mensa-
geiros e, para que se sintam em casa, o
ambiente é envolvido pelos sons do tri-

Circuito Sesc chega a Jaboticabal no dia 26/04
ângulo, alfaia, violão e percussão, além
do canto que é compartilhado a fim de
envolver o público em clima de festejo.

Direção Artística: Susana Diniz /
Direção musical: Renato / Com: Gisélia
Lima, Noel Francisco e Susana Diniz.

CINEMA
Brinquedos Óticos
No século XIX, duas máquinas con-

tribuíram para a criação do cinema: o
zootrópio e o fenacistoscópio. Na in-
tervenção, os artistas vestidos como
personagens da época, apresentam a
funcionalidade destes aparelhos, recria-
dos pelo próprio grupo, para demons-
trar seus efeitos óticos.

Direção: Nanda Ribeiro e Mazzon
Gil / Atores-artistas: Marcela Barbosa e
Conrado Marques / Projeto dos brin-
quedos óticos: Mazzon Gil / Figurino:
Melissa Peixoto de Vargas

TEATRO
O Vendedor de Palavras
Uma grande falta de palavras no

mundo faz com que as pessoas repitam
suas falas o tempo inteiro. Milho, um
menino do interior que sonha em ir para
a capital, decide vender palavras a pre-
ço de ocasião na praça. Brincando com
a ideia de que cada palavra vale um pen-
samento, o espetáculo é um incentivo à
leitura para toda a família, com cenas
que garantem boas risadas, por meio de
recursos como máscaras, bonecos e
música ao vivo.

Dramaturgia: Rodrigo Monteiro, a
partir de crônica de Fábio Reynol / Di-
reção: Arlete Cunha / Com: Carlos Ale-
xandre, Fernanda Beppler / Figurinos:
Coca Serpa / Cenário: Carlos Alexan-
dre, Zoé Degani / Trilha Sonora Origi-
nal: Fernanda Beppler / Máscaras e bo-
neco: Paulo Fontes, Eduardo

DANÇA
Jam 1mm
Neste espetáculo focado na impro-

visação, o público é convidado a parti-
cipar de uma coreografia inspirada no
jazz, ao som de famosos hits dos anos
80 e 90.

Dançarinos e plateia poderão pro-
por seus passos para compor esse en-
contro aberto e descontraído, com a
intenção de resgatar as festas dançantes
de antigamente.

O grupo levará figurinos para o pú-

blico se caracterizar ao estilo dos dan-
çarinos de jazz.

Direção e performance: Cristian Du-
arte / Com: Alice Bonamin, Alexandre
Magno, Carolina Mendonça, Clarice
Lima, Felipe Stocco, Isis Carolina, Le-
andro Berton, Natasha Vergilio, Patrí-
cia Árabe, Maurício Flores, Rodrigo An-
dreolli e Natália Mendonça / DJ: Bruno
Levorin

CIRCO
Pelada na Rua
A proposta do espetáculo é revelar

ao mundo uma grande descoberta: o
método que irá transformar qualquer
cidadão comum em um grande fenôme-
no do futebol.

O futuro melhor jogador do mundo
está na plateia.

Além dele, do público também saem
os jogadores e outras personagens fun-
damentais, como o goleiro, o juiz, o
bandeirinha e até as traves, todos cúm-
plices da brincadeira.

Até quem não atende o chamado faz
parte, como torcida.

Assim, a brincadeira coletiva se tor-
na uma autêntica “pelada” de rua com
um objetivo: a diversão.

Concepção e atuação: Alexandre

Roit / Figurino: Luciana Bueno / Adere-
ço de futebol: Inês Sacai / Confecção do
laço: Mateus Bonassa

MÚSICA
Mundo Livre S/A (PE)
A banda pernambucana foi revelada

nacionalmente na década de 90, com a
explosão do movimento Manguebeat,
que misturou maracatu, samba, sons ele-
trônicos e guitarras pesadas e que teve
na figura de Chico Science o seu grande
ícone. Com a morte prematura de Chi-
co, o Mundo Livre passou a se destacar
como principal banda do movimento.
Atualmente o grupo liderado por Fred
Zero Quatro divulga repertório do CD
Novas Lendas da Etnia Toshi Babaa,
de 2011, com claras influências de Jor-
ge Ben Jor.

Entre as músicas mais conhecidas
estão: Constelação Carinhosa, O Velho

James Browse Já Dizia, Cabôcocopy-

left e A Fumaça do Pajé Miti Subtixxiii

com Fred Zeroquatro (vocal, cavaqui-
nho, violão e guitarra), Walter Areia
(baixo), Xef Tony (bateria), Léo D. (te-
clado e efeitos) e Pedro Santana (Per-
cussão).

Mais informações no Departamento
de Cultura, pelo telefone (16) 3202-8323

ELEIÇÕES SINDICAIS

MESAS COLETORAS E LOCAIS DE FUNCIONAMENTO

                               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI-
COS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, em atenção às normas estatu-
tárias, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, que para as eleições que serão realizadas no Sindicato dos
Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal, nos dias 08 e 09 de  Maio
de 2.014, foi determinada a seguinte composição das mesas coletoras de
votos e distribuição de urnas, como segue:

MESA COLETORA N º 01 – FIXA: SEDE DO SINDICATO

MESA COLETORA Nº 02 – ITINERANTE: Paço Municipal; Centro
de Recreação; Secretaria Meio Ambiente; Arquivo Geral; Conselho Tutelar;
Vetores; Incubadora;  Quadra do Monaco; Ciaf”s; Creches; Escolas Munici-
pais e Estaduais:  Casa Transitória; Varejão; Casa do Menor; E.E. Joaquim
Batista; E.E Senhora Aparecida; Horta; Viveiro; Canil; Ambulatório do DST;
Cras; Praças.

MESA COLETORA Nº 03 – ITINERANTE: Garagem Municipal –
(COM); Ciaf”s; Creches; Escolas Municipais e Estaduais; Praças;  Lajota;
Transporte Educação; Cemitério; Cras; Tiro de Guerra.

MESA COLETORA Nº 04 – ITINERANTE: S.A.A.E.J. – Estação de
Tratamento de Água e Esgotos; Poços e Bombas; Estações de Captação;
Escritório.

MESA COLETORA Nº 05 – ITINERANTE: Ciaf”s; Creches; Escolas
Municipais e Estaduais; Aprocon; Praças;  Cras; Centro Odontológico;
Bombeiro; Terminal Rodoviário; Departamento Trânsito, Pinacoteca; APAE;
Córrego Rico.

MESA COLETORA Nº 06 – ITINERANTE:  Ciaf”s; Creches; Escolas
Municipais e Estaduais; Museu; Escola Artes; Secretaria Saúde; Farmácia;
Promoção Social; Biblioteca; Praças; Secretaria Educação; Mercado; Sutaco;
Seprem; Câmara; Pronto Socorro; Mini Usina; Ginásio Esportes; Centro
Saúde; Vigilância Sanitária, Junta Militar; Luzitânia.

                           Assim, para que ninguém alegue desconhecimento, ex-
pediu-se, de acordo com as normas estatutárias, o presente Edital para
conhecimento.

Registre-se e Publique-se
Jaboticabal,  15  de Abril de 2.014.

 CALUDIO APARECIDO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral



Jogadores da seleção da Bélgica: Jean-François Gillet, Koen Casteels, Simon Mignolet, Thibaut Courtois,
Thomas Kaminski, Daniel Van Buyten, Guillaume Gillet, Jan Vertonghen, Jelle Van Damme, Laurens De Bock,
Laurent Ciman, Nicolas Lombaerts, Sébastien Pocognoli, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld, Vincent Kompany,
Axel Witsel, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé, Nacer Chadli, Radja Nainggo-
lan, Steven Defour, Thomas Buffel, Thorgan Hazard, Timmy Simons, Christian Benteke, Dries Mertens, Igor de
Camargo, Ilombe Mboyo, Jelle Vossen, Kevin Miralla, Maxime Lestienne, Romelu Lukaku, Zakaria Bakkali E
Técnico - Marc Wilmots.

Jogadores da seleção da Colômbia: Camilo Vargas, David Ospina, Faryd Mondragón, Aquivaldo Mosquera,
Carlos Valdés, Cristián Zapata, Gilberto García, Héctor Quiñones, Juan Camilo Zúñiga, Luis Amaranto Perea,
Mario Yepes, Pablo Armero, Santiago Arias, Stefan Medina, Abel Aguilar, Aldo Leão Ramírez, Alexander Mejía,
Carlos Sánchez, Edwin Valencia, Elkin Soto, Fredy Guarín, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan
Guillermo Cuadrado, Macnelly Torres, Carlos Bacca, Carlos Darwin Quintero, Dorlan Pabón, Jackson Martínez,
Luis Muriel, Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez  e Técnico - José Pekerman.

Jogadores da seleção da Austrália: Adam Federici, Eugene Galekovic, Mark Birighitti, Mark Schwarzer, Ma-
thew Ryan, Mitchell Langerak, Nathan Coe, Aziz Behich, Craig Goodwin, David Carney, Dino Dulbic, Ivan
Franjic, Jade North, Jason Davidson, Lucas Neill, Luke Wilkshire, Matt Smith, Matthew Spiranovic, Michael
Marrone, Michael Thwaite, Michael Zullo, Rhys Williams, Robert Cornthwaite, Ryan McGowan, Saša Ogneno-
vski, Scott Jamieson, Trent Sainsbury, Aaron Mooy, Adam Sarota, Ben Hallora, Brett Emerton, Brett Holman, Carl
Valeri, Dario Vidosic, Erik Paartalu, Jackson Irvine, James Holland, Joshua Brillante, Mark Bresciano, Mark
Milligan, Matt McKay, Mile Jedinak, Mitch Nichols, Oliver Bozanic, Osama Malik, Richard Garcia, Rostyn
Griffiths, Ruben Zadkovich, Terry Antonis, Tom Rogic, Tommy Oar, Adam Taggart, Alex Brosque, Archie Thomp-
son, Connor Pain, Eli Babalj, Joshua Kennedy, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Nikita Rukavytsya, Robbie Kruse,
Tim Cahill, Tomi Juric e Técnico - Ange Postecoglou.

Jogadores da seleção da Bósnia e Herzegovina: Asmir Avdukic, Asmir Begovic, Ibrahim Šehic, Jasmin Fejzic,
Avdija Vršajevic, Boris Pand•a, Emir Spahic, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Mensur Mujd•a, Muhamed Bešic,
Ognjen Vranješ, Toni Šunjic, Adnan Zahirovic, Edin Višca, Elvir Rahimic, Haris Medunjanin, Ivan Sesar, Izet
Hajrovic, Miralem Pjanic, Miroslav Stevanovic, Sejad Salihovic, Senad Lulic, Senijad Ibricic, Zoran Kvr•ic, Zvje-
zdan Misimovic, Edin D•eko, Vedad Ibiševic e Técnico - Safet Susic.

Jogadores da seleção da Costa do Marfim: Abdoul Karim Cissé, Badra Ali Sangare, Boubacar Barry, Daniel
Yeboah, Sylvain Gbohouo, Arthur Boka, Benjamin Angoua, Brice Dja Djédjé, Didier Zokora, Emmanuel Eboué,
Igor Lolo, Ismaël Traoré, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Kolo Touré, Ousmane Viera, Serge Aurier, Siaka Tiéné, Sol
Bamba, Abdul Razak, Bobley Anderson, Cheick Tioté, Didier Ya Konan, Emmanuel Koné, Ismaël Diomande,
Jean-Jacques Gosso, Lossémy Karaboué, Mathis Bolly, Max Gradel, Romaric, Serey Die, Yaya Touré, Arouna Koné,
Cyriac Gohi Bi, Didier Drogba, Gerard Gohou, Gervinho, Giovanni Sio, Koelly Kevin Zougoula, Lacina Traoré,
Salomon Kalou, Seydou Doumbia, Wilfried Bony e Técnico - Sabri Lamouchi.

Jogadores da seleção da Costa Rica: Daniel Cambronero, Kevin Briceño, Keylor Navas, Leonel Moreira, Patrick
Pemberton, Bryan Oviedo, Carlos Johnson, Christopher Menese, Cristian Gamboa, Francisco Calvo, Geancarlo
Gonzalez, Jhonny Acosta, Jordan Smith, José Salvatierra, Junior Día, Michael Umaña, Óscar Duarte, Roy Miller,
Waylon Francis, Allen Guevara, Ariel Rodriguez, Celso Borges, Christian Bolaños, Diego Calvo, Esteban Grana-
dos, José Miguel Cubero, Kenny Cunningham, Mauricio Castillo, Michael Barrantes, Osvaldo Rodríguez, Pablo
Herrera, Rodney Wallace, Yeltsin Tejeda, Alejandro Aguilar, Álvaro Saborío, Bryan Ruiz, Jairo Arrieta, Joel Cam-
pbell, Jonathan McDonald, Randall Brenes, Víctor Núñez -, Yendrick Ruiz e Técnico - Jorge Luis Pinto.

Jogadores da seleção da Croácia: Antonio Je•ina, Danijel Subašic, Dario Krešic, Dominik Picak, Ivan Vargic,
Lovre Kalinic, Stipe Pletikosa, Danijel Pranjic, Darijo Srna, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Gordon Schildenfeld,
Hrvoje Milic, Igor Bubnjic, Ivan Strinic, Josip Pivaric , Josip Šimunic, Mario Maloca, Mateo Pavlovic, Šime
Vrsaljko, Vedran Corluka, Alen Halilovic, Arijan Ademi, Franko Andrijaševic, Ivan Perišic, Ivan Rakitic, Ivo
Ilicevic, Josip Radoševic, Luka Modric, Marin Tomasov, Mate Maleš, Mateo Kovacic, Milan Badelj, Niko Kranjcar,
Ognjen Vukojevic, Sammir, Ante Rebic, Eduardo, Ivica Olic, Leon Benko, Mario Mand•ukic, Mladen Petric,
Nikica Jelavic, Nikola Kalinic e Técnico - Niko Kovac.

Jogadores da seleção da Grécia: Michalis Sifakis, Orestis Karnezis, Stefanos Kapino, Yuri Lodygin, Avraam
Papadopoulos, Dimitris Siovas, Giannis Maniatis, Giorgos Tzavellas, José Holebas, Kostas Manolas, Loukas Vyn-
tra, Nikos Spyropoulos, Sokratis Fytanidis, Sokratis Papastathopoulos , Stelios Malezas, Vasilis Torosidis, Alexan-
dros Tziolis, Andreas Samaris, Charis Mavrias, Elini Dimoutsos, Giannis Fetfatzidis, Giorgos Karagounis, Kostas
Fortounis, Kostas Katsouranis, Lazaros Christodoulopoulos, Panagiotis Kone, Panagiotis Tachtsidis, Sotiris Ninis,
Dimitris Papadopoulos, Dimitris Salpingidis, Giorgos Samaras, Kostas Mitroglou, Stefanos Athanasiadis, Theofa-
nis Gekas e Técnico - Fernando Santos.
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