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Os investimentos em
melhorias na saúde de Ja-
boticabal continuam. Além
das obras do Ciaf VIII
que estão bem adiantadas,
a Prefeitura iniciou a ter-
raplanagem do Ciaf IX, no
Parque dos Ipês.

Serão investidos aproxi-
madamente R$ 600 mil. “Es-
tamos investindo para garan-
tir melhoras significativas na
saúde do jaboticabalense.
Além dos dois novos Ciafs,
trabalhamos para concluir as
obras da UPA e na compra
dos equipamentos necessá-
rios.  Essas melhorias darão
um salto de qualidade no
atendimento prestado na

Começam obras do Ciaf IX
Equipes trabalham na terraplanagem do terreno

rede pública de saúde”, afir-
ma o prefeito, Raul Girio.

A nova unidade básica de
saúde fica no Parque dos
Ipês, próximo ao CEVER.
O prédio de mais de seis-

centos metros quadrados
vai atender a população do
Recanto do Barreiro, Par-
que dos Laranjais, Morada
Nova, Vila Moreli e bair-
ros próximos.

Na tarde da última segunda-
feira (2), Jaboticabal recebeu
um novo microônibus doado
pelo Governo do Estado de São
Paulo. O veículo, com 24 luga-
res e adaptado para cadeiran-

Jaboticabal recebe novo ônibus escolar
Veículo já está na cidade e será utilizado no transporte de estudantes dos ensinos fundamental e médio

tes, será utilizado no transpor-
te de alunos da rede pública
de ensino.

“Entregamos 38 veículos para
diversas cidades da região. Esses
veículos fazem parte de uma série

de melhorias que o Governo do
Estado vem promovendo na edu-
cação”, afirma o Governador, Ge-
raldo Alckmin

O Prefeito, Raul Girio, ressal-
ta o trabalho realizado em parce-

ria com o Governo Estadual. “Ja-
boticabal vem sendo beneficia-
da com vários recursos e graças
à eles, estamos realizando inves-
timentos em diversas áreas.
Agradeço o empenho e o com-

panheirismo do Governador Ge-
raldo Alkmin”.

O Secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, César Esper,
destacou a importância da chega-
da de um novo veículo. “Já rece-

bemos quatro microônibus que
atendem diariamente os nossos
alunos. Garantimos segurança e
conforto para todos que precisam
do transporte para chegar até a
escola”.

Lealdade se conquista com

perseverança e respeito

Equilíbrio e bom humor é um

privilégio dos mansos e pacíficos

Gratidão é para quem se espelha

na humildade e na caridade
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

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

Somos espíritos e vivemos no
plano material, quando estamos
num corpo reencarnado. E no pla-
no espiritual, quando desencarna-
mos. Existe vida  quando partimos
no além túmulo. O espírito não
morre, é eterno. O planeta terra é
habitado por nós, de dores e so-
frimentos, predominando a igno-
rância, na luta pela sobrevivência,
da cultura de conhecimentos que
abrirão novos caminhos para o
progresso. A felicidade é uma con-
quista, exigindo de nós muita
transformação. Quem não vem
pelo amor,  virá pela dor. Fora da
caridade não há salvação. Temos
que nascer de novo. Novas vidas
estão programadas para  encarna-
dos e que possamos evoluir.

      A cegueira espiritual atrasa
a evolução. O tempo passa e leva
os acontecimentos que se proces-
sam com altos e baixos, com dores
e alegrias, com luzes e trevas. A
renúncia, diante dos problemas, é
o remédio para que estejamos em
paz.

Somente seremos os semeado-
res da semente do amor, quando o
remédio restabelece o equilíbrio
que necessitamos para sermos fe-
lizes, onde os afins se atraem na
conquista do direito de podermos
realizar dentro de nós a reforma

“Cultivei no convívio samaritano
um amigo muito especial, que transcen-
de os encontros terrestres. Falar com
ele é como falar à minha própria alma.

Esse amigo atravessava uma etapa
muito dura com um atendimento singu-
lar. Ele estava atendendo uma pessoa
muda e, quando podíamos, falávamos a
respeito, e nessas oportunidades ele re-
passava seus atendimentos buscando os
possíveis erros a fim de melhorar a qua-
lidade de sua doação.

Certa noite, atendo a mesma pes-
soa. O coração disparou.

Eu já havia experimentado a dificul-
dade  de atender a um mudo físico e
repeti a experiência. A partir daí ele
voltou a ligar nos meus plantões.

Meu amigo e eu estávamos atenden-
do a mesma pessoa. Falávamos muito
sobre isso. Nós queríamos e buscáva-
mos a perfeição. Ela necessitava de nós
por inteiro, ela precisava do melhor de

Nunca devemos dar lugar a nada
que não seja bom. Muitas pessoas dão
lugar à ira, o ódio, a mágoa, o ressenti-
mento e etc. Essas coisas só fazem
mal e acabam levando as pessoas cada
vez mais para o fundo do poço. Deus
não criou o ser humano para viver
cheio de coisas ruins, muito pelo con-
trário, Deus os criou para viver cheio
de amor, de paz e de felicidade. O
Apóstolo Paulo, escrevendo para os
Efésios disse: não deis lugar ao diabo,
ou seja, oportunidade para tentar vo-
cês. Porque ele entra aonde não é con-
vidado e acaba destruindo tudo, deve-
mos tampar todas as brechas, para que
o inimigo não entre por elas. Quantas
pessoas que não estão vivendo no so-

GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

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

Meus queridos irmãos e irmãs.
Eis-me aqui novamente fruto da de-

dicação deste nosso irmão que inter-
medeia os pensamentos que me são
atinentes e assim se fazem chegar aos
seres espirituais encarnados viventes
na face do Planeta Terra.

Estou deveras emocionado em mais
uma vez manifestar minha satisfação
por tão especial momento, pois as
agruras experimentadas neste período
de recessão, é deveras digno dos mais

SÍNTESE  PARA  OBTENÇÃO  DE  NOVOS  ESCLARECIMENTOS  A  CERCA  DA  EXISTÊNCIA  DO
PORQUÊ  DAS  AGRURAS  E  SOFRIMENTOS  ÀS  QUAIS  TODOS  ESTAMOS  SUJEITOS

calorosos elogios a todos os persona-
gens que dele participaram e ainda par-
ticiparão.

Digo todos, sim, meus irmãos, por-
que todos saem ganhando face às agru-
ras pelas quais se envolvem e experi-
mentam. Não há perdedores. Todos
são ganhadores, pois o que parece ser
uma centelha de incerteza, em verda-
de eu vos digo, é uma experiência cujo
fruto é a obtenção de um absoluto e
novo aprimoramento da capacidade de
percepção quanto a “andar” pelo
Mundo do Nosso Pai Criador, que são
os Universos, cada vez mais com os
sentidos aguçados dentro da linha per-
pendicular que é a extensão do Pensa-
mento Supremo, cuja essência é o
AMOR PURO AO PRÓXIMO lite-
ralmente.

Nada é mais SUPREMO DO QUE
A EMANAÇÃO DA SUPREMA
ENERGIA DO AMOR ABSOLUTO.
São pois, dentro deste diapasão, que
todos os seres criados pelo PAI CE-
LESTIAL se movimentam e se con-
duzem (vivem) dentro de suas carac-
terísticas físicas ou astrais, simulta-
neamente aos seus respectivos “mo-

dus vivendi”, em suas infinitas for-
mas universais.

De um modo ou de outro, portan-
to, TODAS as manifestações do nos-
so comportamento estão ligadas sem-
pre ao Ideal Supremo: o AMOR. Em
que pese as dores e sofrimentos, isto
é, que soframos ou que façamos (cons-
cientemente ou não) o nosso próximo
sofrer, mesmo sendo estes atos prati-
cados em circunstancias vibratórias
contrárias às vibrações do Puro Amor.

Em suma:
CADA CRIATURA DESCEN-

DENTE DO PAI CELESTIAL PRE-
CISA SE AJUSTAR CONVENIEN-

TEMENTE DENTRO DA FAIXA
VIBRATÓRIA DO PURO AMOR.

Portanto, para se alcançar Sublime
Objetivo, é claro que as vibrações se
situam em faixas vibratórios cuja in-
tensidade deve ser ajustada paulatina-
mente, átomo por átomo, molécula
por molécula, até que a Constituição
da Consciência Cósmica esteja com-
pleta, isto é, todos os átomos e molé-
culas vibrando numa mesma intensi-
dade, sendo que no decorrer desses
ajustes é necessário operarem-se a in-
corporação de outros tipos de átomos
e moléculas que ainda não se faziam
parte integrante primordialmente des-
sa Consciência Cósmica.

Isto significa que uma Consciência
Cósmica Plena de seus atributos do
Puro Amor e de Interação Absoluta
com DEUS Nosso PAI+MÃE CE-
LESTIAL, não está logo após sua cri-
ação no ventre materno cósmico, dis-
posta e completamente Perfeita em sua
Constituição CONSCIÊNCIAL, mas
sim, através de “AJUSTES” que vão
se processando paulatinamente, as
quais são nada mais nada menos do
que as agruras e vicissitudes porque
passa em suas vidas de formas infini-
tas e que servem para adequar suas
vibrações ao “SENTIDO” do Nosso
PAI+MÃE CRIADOR VITAL, e
também, pela incorporação ao longo
dessa jornada de novos elementos Si-
derais, que se somam e engrossam a
fileira dessa mesma Consciência Cós-
mica, que só assim realmente, se tor-
nará o PURO AMOR, QUE É A ES-
SÊNCIA DE DEUS.

Após esta singela SÍNTESE PARA
OBTENÇÃO DE NOVOS ESCLA-
RECIMENTOS A CERCA DA EXIS-
TÊNCIA DO PORQUÊ DAS AGRU-
RAS ÀS QUAIS TODOS, digo e repi-

to, TODOS NÓS ESTAMOS SUJEI-
TOS, POIS QUE É A ÚNICA MA-
NEIRA DE “ENTENDERMOS” UM
DIA, A RAZÃO DIRETA DO “SEN-
TIR” DE “PER SI” O QUE É O
“AMOR ABSOLUTO”, jamais deve-
mos esmorecer, mas sim, caminharmos
sempre em direção ao nosso DEUS
PAI+MÃE CRIADOR VITAL.

As agruras se dissiparão quando
tivermos adquirido o “SENTIR AB-
SOLUTO DE SER AMOR PERFEI-
TO CÓSMICO CELESTIAL”.

Assim, vos integro, nesta mensa-
gem, pedindo agora, junto às emana-
ções do Mais Puro Amor que exala de
Nosso Criador, ensejando que essas
vibrações incorporem-se em suas
“Consciências Existenciais”.

Salve o Nosso PAI,
E sigamos sempre as Leis Divinas
Que são Elas a nos sustentar na

Grande Jornada Sideral.
Eu vos abençoo e acreditem, pois

AQUELE QUE ACREDITAR EM
MIM, EU COM ELE ESTAREI.

Tenham Certeza.
JESUS DE NAZARETH.

Psicografologia:  José Augusto de
Paula – Núcleo Ascensional “Amor
ao Próximo” - 15/04/2.001.

j.Augusto
LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE

MESTRES ASCENSOS
“Enquanto vocês não conhecerem

seu poder interno, não saberão o quan-
to são fortes, corajosos e determina-
dos. Estas mesmas pessoas que hoje
os auxiliam, um dia deram seu passo
de coragem, confiaram na ajuda divina
e em seu poder interno e conheceram
sua divindade e suas qualidades intrín-
secas”.  – Os Pleiadianos.

NÃO DEIS LUGAR
frimento, porque deixou uma peque-
na semente de mágoa entrar no seu
coração e no final acabou virando um
tremendo ódio. É preciso tomar mui-
to cuidado, principalmente com as pa-
lavras que sai da nossa boca, elas têm
um poder muito grande sobre cada um
nós. Por exemplo: o inimigo lança na
mente da pessoa, um pensamente ne-
gativo, dizendo que ela nunca mais vai
ser feliz e que ela nasceu sem sorte e
que nada vai dar certa na vida dela.
Por mais que ela tente e se esforça e
tenha muito bom ânimo, sem pensar
duas vezes, ela vai confessar o fracas-
so. Porque a nossa boca sempre con-
fessa a derrota, sem que nós perce-
bêssemos que aquele pensamento ne-
gativo é do inimigo, tentando nós fa-
zer desistir da nossa caminhada com
Cristo. Nunca deis lugar ao inimigo,
todas as vezes que ele tentar colocar
um pensamente negativo na sua men-
te, comece a dizer: posso todas as coi-
sas em Cristo que me fortalece, sou
um vencedor em Nome de Jesus, a vi-
tória já é minha. Porque se você acei-
tar todo o que o inimigo fala, você
nunca vai ter sucesso na vida. Paulo
nunca deu lugar ao inimigo na sua vida,
mesmo sofrendo todos os tipos de
perseguições e sendo açoitado. Ele não
deixou nenhum tipo de pensamento
negativo dominá-lo. Certo dia, Paulo
e Silas, indo para o lugar de oração,

veio ao encontro deles uma escrava.
Essa moça estava dominada por um
espírito imundo que a fazia adivinhar
(espírito de adivinhação) o futuro. E
os seus donos ganhavam muito dinhei-
ro com as adivinhações que ela fazia.
E a moça começou a seguir Paulo e
Silas, gritando assim: esses homens são
servos do Deus Altíssimo e anunciam
como vocês podem ser salvos! Ela fez
isso por muitos dias. Por fim Paulo se
aborreceu, e virou-se para ela e orde-
nou ao espírito imundo: Pelo poder
do nome de Jesus Cristo, eu ordeno
espírito imundo, saia desta moça! E,
no mesmo instante, o espírito de adi-
vinhação saiu. Quando os donos da
moça viram que não iam poder mais
ganhar dinheiro com as adivinhações
dela, agarram Paulo e Silas e os arras-
taram até a praça pública, diante das
autoridades. Eles os apresentaram a
essas autoridades romanas e disseram:
estes homens são Judeus e estão pro-
vocando desordem na nossa cidade.
Estão ensinando costumes que são
contra a nossa Lei. Nós, que somos
romanos, não podemos aceitar esses
costumes. Aí uma multidão se ajun-
tou para atacar Paulo e Silas. As auto-
ridades mandaram que tirassem as
roupas deles e os surrassem com va-
ras. Depois de baterem muito neles,
as autoridades jogaram os dois na pri-
são e deram ordem ao carcereiro para

guardá-los com toda a segurança. De-
pois de receber essa ordem, o carce-
reiro os jogou numa cela que ficava no
fundo da prisão e prendeu os pés deles
entre dois blocos de madeira. Mais ou
menos à meia-noite, Paulo e Silas esta-
vam orando e cantando hinos a Deus, e
os outros presos escutavam. De repen-
te, o chão tremeu tanto, que abalou os
alicerces da prisão. Naquele instante,
todas as portas se abriram, e a corren-
tes que prendiam os presos se arreben-
taram. O carcereiro acordou e viu as
portas abertas, pensou que os presos
haviam fugido. Puxou a espada e ia se
matar. Paulo gritou bem alto: não faça
isso! Todos nós estamos aqui. Quando
ele viu que todos estavam ali, ele se
ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e
Silas e disse: senhores, o que devo fa-
zer para ser salvo? Crê no Senhor Je-
sus Cristo e tu e tua casa será salvos.
(Atos 16.16 aos 31). Paulo e Silas não
deram lugar para o inimigo e não tive-
ram medo. Mandaram o espírito imun-
do embora, foram parar na prisão e lou-
varam a Deus e tiveram uma grande
vitória. Faça como eles, glorifiquem a
Deus no meio das dificuldades e das
lutas e você vai ter uma grande vitória.
Esta é a minha oração. Ouça o nosso
Programa: A Verdade da Palavra. Diári-
amente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

REFLEXÃO  -  A  MUDA
nós. Era um apelo muito forte.

A cada semana eu voltava para casa
pensando no mundo daquela criatura que
perdera a voz num acidente, e muito
mais que isso, perdera a independência,
tornara-se um ser mutilado e buscava
no CVV um pouco de compreensão,
carinho, atenção. Alguns meses se pas-
saram.

Em certo plantão atendo ao telefo-
ne, reconheci os toques e uma voz qua-
se infantil e rouca que me diz:

“Táta!”
Eu não podia entender nada, dei um

pulo dentro de mim mesma. Chorei...
Ela voltara a falar! Sua mãe pegou o
telefone e falou-me emocionada da im-
portância que o CVV tinha para aquela
moça, explicou-me que os médicos ti-
nham lhe tirado a esperança e que Táta
era o nome carinhoso da enfermeira que,
como nós, acreditava nela, e com mui-
to treino e dedicação a fez falar nova-
mente.

Voltei para casa naquela noite tão
feliz que não conseguia dormir, não
podia ligar para meu amigo, pois iria
atropelar o seu momento de emoção
com ela. Liguei para uma amiga e dividi
a felicidade.

Agradeci a Deus por ela e por ter
estado lá.

Os atendimentos evoluíam porque
mesmo que precariamente ela podia fa-
lar e a doação de amizade, aos poucos,

ficava mais completa. Ela me dizia das
suas expectativas, de sua vida antes do
acidente, de suas dificuldades, e oscilava
entre a tristeza profunda e a alegria de
falar novamente. Com o passar do tem-
po as palavras ficavam mais claras e eu
acreditava profundamente que a Vida iria
vencer e que ela ainda seria feliz!”

“Em outro plantão alguém me liga,
em prantos, reconheci a voz, era de uma
outra amiga a quem eu atendia de vez
em quando; e pela mais incrível de to-
das as coincidências era também enfer-
meira da garota.

Ela me relatou que há dois dias a
menina tinha tentado o suicídio, toma-
ra todos os comprimidos. Estava inter-
nada e chorando me dizia que encon-
trou em um caderninho da garota o nome
de meu amigo e o meu com o telefone e
dias de plantões. Seus escritos indica-
vam que éramos importantes para ela.

A menina estava em coma e na noi-
te anterior a enfermeira em questão sus-
surrou-lhe nossos nomes e veio o sinal
de Vida; ela constatou então que deverí-
amos ser levados até ela, mas o precon-
ceito nos barrou e ela se foi sem que ao
menos eu pudesse tocar a sua mão e
dizer-lhe o quanto a amava.

Perdi, perdi minha amiga para a Morte!
Percebi que balancei na base, questi-

onei com o meu amigo nossa atuação, a
forma que encontrei para atendê-la,
questionei a não diretividade, questio-

nei tudo!
Entristeci. Chegava em casa à noite

colocava uma música serena e invaria-
velmente ligava para meu amigo, falá-
vamos muito, nos sustentávamos  mu-
tuamente. Chorávamos juntos, estáva-
mos no mesmo trem.

A experiência foi dura, muito dura,
pois quando pensávamos que nossa ami-
ga desabrochava para a Vida, ela estava
morrendo, ela não estava feliz e foi
embora.

Percebemos que podemos oferecer
somente esse grande amor, essa feliz
Disponibilidade, que o método é coe-
rente com a nossa limitação, que fize-
mos o que estava ao nosso alcance e que
amamos tanto essas criaturas que, como
humanos, também temos o direito de
sofrer.

A fase foi longa, e hoje noto o quan-
to cresci com esse convívio, atento que
além de nossa vontade  existe o real
compromisso com a Vida ou com a
Morte, ao que nenhum de nós pode ter
acesso, pois é o segredo profundo que
pertence ao Outro.

Hoje, se ela pudesse me ouvir, eu
diria que estou emitindo muito amor para
ela, que nossa convivência me ampliou
imensamente e que sua morte me aju-
dou a compreender que não podemos
pretender ser mais que um simples e efi-
caz instrumento.

Obrigada querida!”
(Livro – CVV  Nos Caminhos  da

Amizade) -
P/ José Fernando Stigliano

A VIDA CONTINUA NO ALÉM TÚMULO
íntima, de sonhar com os olhos do
coração. O mundo criado por
DEUS, abre seus braços e nos re-
cebe, para nos agasalhar e nos re-
novar dentro dos princípios da
paz, do perdão e da humildade,
como lenitivo do amor, ligado no
tempo da esperança.

A  PORTA  LARGA  E  A  ES-
TREITA.

 Os caminhos se cruzam no
tempo da fraterna sabedoria, na
desigualdade de ações  e reações,
onde, em vez de enveredarmos
pela porta estreita da renúncia do
trabalho e da humildade, preferi-
mos a porta larga, das facilidades,
da indolência e da vaidade, que
comprime os enganos e desenga-
nos, ligados ao orgulho, egoísmo,
somados  ao desprezo às leis de
DEUS, trazendo conseqüências
graves em futuras reencarnações.

As eternas lembranças que se
acumulam nas vidas eternas do
espíritos, se multiplicam, para se
ligarem às realidades do hoje,
como uma fonte de verdades, que
precisam ser lapidadas e coloca-
das no rol dos acontecimentos,
que se desenrolam no dia a dia na
família, que trazem afinidades e
poderes, e que nos levam à evolu-
ção. Seremos felizes, nada nos fal-
tará, gozaremos  de boa saúde,  ha-
vemos de realizar tudo que dese-
jamos, para honrar e glorificar o
nome de DEUS.

As saudades nos tocam o co-
ração, nas lágrimas do desprezo,
da humilhação, onde revoltamos
e criamos dentro de nós o per-
dão. Somamos o amor, para ven-
cermos o orgulho e transformar-
mos em gloriosas realizações,
que nos fortalecem dentro da fe-
licidade, que nos levam a DEUS
e a JESUS.

Como Jesus nós temos uma ânsia
dentro de nós para colaborar com o
resgate das pessoas; e resgate exige luta
e esforço; é preciso arriscar a própria
vida.

Somos salva-vidas
Nós, que estamos com Deus, so-

mos salva-vidas, somos uma tropa de
resgate.

Talvez, você não tenha conseguido
grandes resultados com a sua família,
porque, infelizmente, não consegui-
mos ser profetas dentro de nossa pró-
pria casa; e o próprio inimigo usa dis-
so para nos humilhar. Ele nos faz pen-
sar: "Como vamos salvar outros se não
conseguimos resgatar os de nossa
casa?". Daí, nós desanimamos.

Não, meus irmãos! Se você não
consegue evangelizar as pessoas de
dentro da sua casa, vá trabalhar com
as de fora, com os vizinhos e amigos.
Há muitas pessoas que precisam do
resgate de Jesus.

Diga comigo: "Eu sou salva-vidas.
Eu vou ser e quero ser salva-vidas,
porque essa é a vontade de Deus para
a minha vida".

Seu irmão,

A Triângulo do Sol iniciou no últi-
mo dia 02 de junho, a Operação Corta
Fogo, campanha da Artesp que visa
reduzir os focos de incêndio às mar-
gens das rodovias no período de esti-
agem. A campanha segue até o dia 31
de outubro, com a inserção de frases
educativas nos Painéis de Mensagem
Variável (PMV) da concessionária.

Durante todo o período da campa-
nha, a concessionária manterá os tra-
balhos de roçada e capina e recolhi-
mento da massa verde, já realizadas
diariamente, e intensificará a execução
dos aceiros a fim de impedir que even-
tuais focos em áreas particulares avan-
cem para a faixa de domínio. Ao todo,
a Triângulo do Sol conta com sete re-
cursos operacionais dotados de tan-
ques com água e outros oito com equi-
pamentos de combate a focos de in-
cêndio de pequena monta para o apoio
ao Corpo de Bombeiros.

No entanto, para evitar os focos às

Triângulo do Sol Operação Corta Fogo
margens das rodovias, o bom compor-
tamento dos motoristas e de morado-
res de áreas lindeiras é fundamental.
Por isso, a orientação é não jogar bitu-
cas de cigarro ou lixo na pista, não
queimar lixo, fazer fogueiras ou soltar
balões.  Em caso de ocorrências, a ori-
entação é avisar a concessionária por
meio do telefone 0800 701 1609.

 Triângulo do Sol I AB Concessões
A Concessionária Triângulo do Sol

pertence à AB Concessões S/A, uma
holding que nasceu da união do Gru-
po Italiano Atlantia (controlador) —
um dos maiores em concessões rodo-
viárias do mundo e do Grupo Bertin.
A AB Concessões é responsável pe-
las concessionárias paulistas Triângu-
lo do Sol (100%), Rodovias das Coli-
nas (100%) e Rodovias do Tietê (50%)
e, no Estado de Minas Gerais, a Nas-
centes das Gerais (100%). São mais
de 1.500 km de rodovias administra-
das.
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A Copa do Mundo FIFA de 1962 foi a
sétima edição da Copa do Mundo FIFA de
Futebol, que ocorreu de 30 de maio até 17
de junho. O evento foi sediado no Chile,
tendo partidas realizadas nas cidades de
Arica, Rancagua, Viña del Mar e Santiago.
Dezesseis seleções nacionais foram quali-
ficadas para participar desta edição do
campeonato, sendo 10 delas europeias
(União Soviética, Iugoslávia, Alemanha
Ocidental, Itália, Suíça, Tchecoslováquia,
Espanha, Hungria, Inglaterra e Bulgária)
e 6 americanas (Chile, Brasil, Uruguai,
Argentina, Colômbia e México).

As seleções da Bulgária e da Colôm-
bia faziam sua primeira participação na
competição. A edição teve duas grandes
goleadas: Iugoslávia 5 x 0 Colômbia e
Hungria 6 x 1 Bulgária, além do empate
com o maior número de gols em Copas:
União Soviética 4 x 4 Colômbia. A copa
contou com grandes jogadores, como

Copa do Mundo FIFA de 1962
Djalma Santos, Vavá, Amarildo e Gar-
rincha do Brasil, Viliam Schrojf e Josef
Masopust da Tchecoslováquia e Karl-
Heinz Schnellinger e Uwe Seeler da Ale-
manha Ocidental.

A grande campeã desta copa foi a
Seleção Brasileira de Futebol que, como
campeã da Copa anterior de 1958, não
havia participado das eliminatórias pois
já tinha vaga garantida. A seleção con-
tou com muitos jogadores da Copa da
Suécia, como Gilmar, Djalma Santos,
Nílton Santos, Didi, Zagallo, Vavá,
Pepe, Zito, Garrincha e Pelé. Na pri-
meira partida do Brasil, o jogador Pelé,
que neste ano viria a ser campeão mun-
dial pelo Santos FC, marcou seu primei-
ro gol, mas se contundiu, não podendo
continuar no campeonato; a partir des-
te ocorrido, muitos dizem que esta foi a
"Copa de Garrincha", considerado pela
maioria como o melhor jogador da Copa

e o principal responsável pela conquis-
ta brasileira.

A final da Copa do Mundo FIFA de
1962 foi disputada pela Tchecoslová-
quia, que havia eliminado a Iugoslávia e
a Hungria; e o Brasil, que havia elimina-
do o Chile e a Inglaterra. A partida foi
realizada em 17 de junho às 14h30min,
Estádio Nacional de Chile, com um pú-
blico estimado em 68.679 pessoas. Sob
o apito do árbitro soviético Nikolay
Latyshev, Josef Masopust abriu o pla-
car aos 15 minutos, porém, 2 minutos
depois, Amarildo empata o jogo, que
termina o primeiro tempo no 1 a 1.
Aos 24 minutos do segundo tempo, Zito
vira o jogo para a equipe brasileira e
Vavá, 9 minutos depois, amplia a dife-
rença, fechando o placar em 3 x 1. O
capitão Mauro Ramos de Oliveira er-
gueu a taça Jules Rimet e o segundo títu-
lo do Brasil com Copas do Mundo.

Seleção Brasileira – Copa do Mundo de 1962 (2º Título): Gilmar,Djalma Santos, Mauro, Zito, Zózi-
mo, Nílton Santos, Garrincha, Didi, Coutinho, Pelé, Pepe, Jair Narinho, Bellini, Jurandir, Altair, Zequi-
nha, Mengálvio, Jair da Costa, Vavá, Amarildo, Zagallo e  Castilho. Técnico - Aymoré Moreira.

Seleção Soviética: Yashin,  Maslachenko, Kotrikadze, Dubyns'kyi, Chokheli, Ostrovskis, Maslyonkin,
Shesternyov, Manoshin, Netto, Szabó, Voronin, Gusarov, Ivanov, Kanevs'kyi, Mamykin, Meskhi,
Met'reveli, Ponedelnik, Serebryanikov, Xösäyenev e Chislenko. Treinador: Kachalin.

Copa do Mundo FIFA de 1958
A Copa do Mundo FIFA de 1958 foi

a sexta edição da Copa do Mundo FIFA
de Futebol, que ocorreu de 10 de junho
até 29 de junho de 1958. A Suécia foi
escolhida para realizar a Copa do Mun-
do 1958 em 1950, e foi derrotada pelo
Brasil na final. O Brasil conquistou sua
primeira Copa do Mundo, a única dis-
putada na Europa vencida por uma se-
leção não-européia, encantando o mun-
do com jogadores como Pelé e Garrin-
cha.

O artilheiro da copa foi o francês
Just Fontaine, com o recorde de 13 gols.
Os argentinos, que não disputavam a
Copa do Mundo desde 1930, tiveram
uma participação vergonhosa sendo eli-

minados com uma derrota de 6x1 para
a Tchecoslováquia.

Seleções participantes: 16. Alema-
nha Ocidental, Argentina, Áustria, Bra-
sil, Escócia, França, Gales, Hungria, In-
glaterra, Irlanda do Norte, Iugoslávia |
México, Paraguai Suécia, Tchecoslová-
quia  e URSS

Seleções estreantes: 3 (19%) - Ga-
les, Irlanda do Norte e URSS

Em 1958 finalmente o Brasil con-
quistou a sua primeira Copa do Mundo.
Nas eliminatórias o Brasil passou aper-
tado pelo Peru, com um empate de 1x1
em Lima e vitória de 1x0 no Maracanã.
A campanha do Brasil na Copa do Mun-
do foi a seguinte: 3x0 Áustria, 0x0 In-

glaterra e 2x0 URSS na primeira fase;
1x0 País de Gales nas quartas-de-final;
5x2 França na semi-final; 5x2 Suécia
na final.

Os brasileiros encantaram o mundo
com uma seleção de craques, cujas prin-
cipais estrelas eram Pelé e Garrincha.
Além deles, o Brasil contava com gran-
des jogadores como Gilmar, Djalma San-
tos, Nilton Santos, Zito, Didi, Vavá,
Zagalo. Na véspera o jogo final chovia
muito em Estocolmo, e os brasileiros
temiam que o campo pesado prejudi-
casse o jogo mais técnico dos brasilei-
ros. Porém, em uma demonstração de
fair-play, os suecos haviam coberto to-
talmente o campo.

Seleção Brasileira – Copa do Mundo de 1958 (1º Título): Castilho, Bellini, Gilmar, Djalma Santos,
Dino Sani, Didi, Zagallo, Oreco, Zózimo , Pelé, Garrincha, Nílton Santos, Moacir, De Sordi , Orlando,
Mauro, Joel, Mazzola. Zito, Vavá, Dida e Pepe. Treinador: Feola.

A Seleção Sueca vice-campeã. Em pé, da direita para a esquerda, estão Skoglund, Gren, Simonsson,
Gustavsson e Liedholm. Agachados: Hamrin, Börjesson, Bergmark, Kalle Svensson, Axbom, Parling e
um preparador físico.

Copa do Mundo FIFA de 1954
A Copa do Mundo FIFA de 1954

foi a quinta edição da Copa do Mun-
do FIFA de Futebol, que ocorreu de
16 de junho até 4 de julho. Em come-
moração ao 50º aniversário da FIFA, o
evento foi sediado na Suíça, onde en-
contra-se a sede da FIFA; o país foi
oficialmente selecionado como anfi-
trião em julho de 1946. Dezesseis se-
leções nacionais foram qualificadas
para participar desta edição do cam-
peonato, sendo 11 delas europeias
(Suíça, Hungria, Áustria, Inglaterra,
Alemanha Ocidental, Iugoslávia, Fran-
ça, Itália, Tchecoslováquia, Bélgica e
Escócia), 3 americanas (México, Bra-
sil e Uruguai) e 2 asiáticas (Turquia e
Coreia do Sul).

Esta edição foi a que teve a maior
média de gols de todas as copas, com
140 gols em 26 partidas, uma média
de 5,38 gols por partida. Este recorde
foi proporcionado principalmente
pelos resultados do Grupo 2, que ti-
nha a Hungria, a Alemanha Ocidental,

a Turquia e a Coreia do Sul, tendo go-
leadas em todas as partidas (Alema-
nha Ocidental 4 x 1 Turquia; Hungria
9 x 0 Coreia do Sul; Hungria 8 x 3
Alemanha Ocidental; Turquia 7 x 0
Coreia do Sul; Alemanha 7 x 2 Tur-
quia). Além disso, houve resultados
como Uruguai 7 x 0 Escócia, Áustria 5
x 0 Tchecoslováquia, Alemanha 6 x 1
Áustria e Áustria 7 x 5 Suíça, esta úl-
tima sendo a partida com o maior nú-
mero de gols em todas as Copas.

A copa contou com grandes jogado-
res, como Fritz Walter, Max Morlock,
Hans Schäfer e Helmut Rahn da Alema-
nha Ocidental, Ernst Ocwirk da Áus-
tria, Julinho Botelho, Didi e Djalma San-
tos do Brasil, Roque Máspoli, Juan
Schiaffino, José Santamaría e Obdulio
Varela, capitão do Uruguai, Gyula Gro-
sics, Nándor Hidegkuti, József Bozsik,
Zoltán Czibor, Sándor Kocsis e Ferenc
Puskás da Hungria, sendo este último
considerado o melhor jogador da com-
petição, um dos melhores da história do

Real Madrid, e um dos melhores da his-
tória do futebol mundial.

A Copa do Mundo FIFA de 1954
teve como seleções finalistas a Hun-
gria, que havia vencido o Uruguai (atu-
al campeão do mundo) na semifinal e
até então era invicta e, ao final do cam-
peonato, marcara 27 gols em 5 jogos,
média de 5,4 gols por partida, ainda
não superada por nenhuma outra se-
leção; e a Alemanha Ocidental, que
havia goleado a Áustria na semifinal e,
ao final da Copa, marcara 25 gols em 5
jogos, média de 5 gols por partida. A
final tomou lugar em 4 de julho de
1954, às 17h, no Estádio Wankdorf,
com um público de aproximadamente
60 mil pessoas. A partida, cujo árbitro
era o inglês William Ling, inciou-se
com a Hungria marcando 2 gols e ter-
minou com a virada histórica da Ale-
manha, atingindo o placar de 3 x 2. Era
o primeiro título que a Alemanha con-
seguira e a Hungria não disputou mais
finais de mundiais.

Seleção Alemã-Ocidental – Copa do Mundo de 1954 (1º Título): Turek, Laband, Kohlmeyer, Bauer,
Erhardt, Eckel, Posipal, Mai, Mebus, Liebrich, Metzner, Rahn, Morlock, Klodt, O. Walter, F. Walter
Capitão, Herrmann, Biesinger, Pfaff , Schäfer, Kubsch e  Kwiatkowski. Treinador: Herberger.

Seleção Húngara – Copa do Mundo de 1954 (2° lugar): Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik,
Zakariás, J. Tóth, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor, Kárpáti, Várhidy, Kovács, Szojka, Budai, Machos,
Csordás, Palotás, M. Tóth, Gellér e Gulyás. Treinador: Sebes.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA. Pelo presente edital, ficam todos os senhores sócios, com suas obrigações
regulares, perante a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaboticabal, convocados
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária “AGE”, que será realizada
na sua sede social, situada à Av. Benjamim Constant nº. 223, Centro, nesta
cidade, no dia 20 de Junho de 2014 (20/06/2014), às 09h00, para a Aprovação
da Adequação do Estatuto Social da entidade, de acordo com o novo sistema do
Estatuto da Federação. Na falta de Quorum, a Assembléia poderá ser instalada
em Segunda Convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de
associados regulares. Jaboticabal, 06 de Junho de 2014. Renato José Kamla-
Presidente.

Para quem está com este jornal na
mão, lendo, procurando se informar, com
certeza faz parte da minoria da popula-
ção. A grande maioria das pessoas não
tem a oportunidade de informação, mes-
mo que ela seja tão maciçamente con-
corrida e difundida. Na verdade, a falta
de interesse em informação é causada
desde a infância pela dificuldade em se
ter acesso a uma educação de qualidade e
a uma informação real. A luta pela sobre-
vivência e o sofrimento, causa desmoti-
vação na grande maioria da população
em se informar. O que vale então para a
grande maioria das pessoas? Como vi-
vem as pessoas que não sabem se infor-
mar? Já perguntaram? Por que eu não
tenho uma vida melhor?  Por que algu-
mas pessoas têm tanto e eu tenho tão
pouco? Por que eu não tenho acesso à
saúde? E não teve resposta, então, qual a
diferença vai fazer prá ela, ter uma opi-
nião própria sobre algum assunto? “É
melhor eu pensar como a maioria e lutar
pela minha sobrevivência” Talvez seja
este o pensamento de uma pessoa que
não busca a informação. Interessante
avaliar esta questão.

O mundo muda a cada dia, mas a
evolução do mundo não faz o mundo
ser um lugar melhor para a maioria das
pessoas. Pelo contrário. A televisão, com

MANIPULADO, EU?
certeza, espalha cultura, moda, opinião,
e consegue movimentar uma grande
massa de pessoas. O poder da televisão
deveria ser de informar e não manipu-
lar. Mas o que vemos é a televisão im-
por, a maneira que devemos pensar, a
favor ou contra algo ou alguém. Ela ten-
ta ditar o que devemos pensar de um
homofóbico e o que devemos pensar
sobre os homossexuais, sobre a políti-
ca, sobre Deus e até sobre o diabo. Es-
pecialmente no ultimo capítulo da no-
vela global, onde o beijo gay, tão espe-
rado, aconteceu.

Eu fiquei me perguntando: será que
vale a pena, ocupar a coluna desta se-
mana para escrever sobre este assunto?

E cheguei à conclusão: não é contra
o beijo gay que eu devo escrever, mas
devo falar sobre a manipulação. Mes-
mo que o que eu esteja escrevendo, seja
como jogar um copo de água no ocea-
no, mesmo assim eu devo escrever. Por
quê? Por que meu copo de água não vai
fazer diferença, mas se cada um jogar o
seu copo de água, com certeza a coisa
vai mudar. Então eu faço a minha par-
te, não contra os homossexuais, por que
na verdade todos precisam da graça de
Deus, seja homossexuais, heterossexu-
ais, bissexuais, ou qualquer outra novi-
dade que ainda possamos ouvir. A minha
parte, deveria também ser a sua parte,
ou seja, contra a manipulação. A Globo,
se pudesse, com certeza teria cenas de
sexo explícito nas suas novelas ou coisa
pior, a fim de ter maior audiência e não
apenas audiência, por que nas décadas
passadas, quando era exercido o mono-
pólio da informação, a Globo no seu
maior e melhor momento, usava-se para
interferir na política e no dia a dia da
população. A Globo deseja o poder. E é
claro que se pudesse, faria de novo tudo
o que já fez no passado. Então, o que é
a televisão? Percebemos que quando ela
espalha sua própria cultura, e reforça o

apelo popular, e consegue sucesso em
tudo isso, a televisão torna-se um guia
para as pessoas, uma ditadora de pensa-
mentos, um semideus. Ela quem educa,
quando era criança, a Xuxa me ajudou a
educar-me com seu programa diário de
quase quatro horas. A Televisão torna-
se a base de vida de muitas pessoas, al-
guns decidem divorciar-se, casar-se, ter
sua religião, profissão, inspirados por
personagens de novela, por exemplo. E
não dizer, vestir. Roupas usadas por per-
sonagens principais são reproduzidas e
comercializadas a milhões de unidades,
enquanto a novela está no ar.

Eu, particularmente, me informo
através da internet, e não tenho entre-
tenimento há muitos anos com a tele-
visão. Procuro estar com minha famí-
lia, ler um bom livro, assistir um bom
filme, de preferencia no cinema, do que
perder uma hora por dia com telenove-
las. Por que na verdade, uma hora por
dia, que se torna um dia por mês, doze
dias por ano. Já parou para pensar nis-
so? Uma hora de novela por dia, repre-
senta no final de um ano, como se fi-
cássemos doze dias sem sair da frente da
novela. Como isso influência nossa vida
intelectual e espiritual? Será que não
existe nada mais produtivo para fazer e
até mais divertido? Para os que não bus-
cam a informação. Não!

O que me chama atenção, os que se
dizem evangélicos, não percebem que o
que estão fazendo é um estupro mental,
por que as maiorias das novelas distor-
cem o que a palavra de Deus diz. Chegam
da igreja, colocam a bíblia no sofá e já
ligam a Televisão. Onde? Na novela.

Qual prazer do evangélico em tudo
isso? Será que estes evangélicos são cren-
tes de verdade? Ou fazem parte da gran-
de massa que nem sabem o que estão
fazendo na igreja? Por que louvam a
Deus e é dizimista um dia e no outra
estão torcendo pelo homem largar da

família e ficar com a amante, por que a
esposa é a vilã?

É hora de desligar a televisão e deixar
nossa mente ser livre. Jesus pregava so-
bre a liberdade. O apostolo Paulo, prega-
va sobre a liberdade de nossos pensamen-
tos. Jesus disse: “conhecereis a verdade

e a verdade vos libertará”. Quando nos-
sa mente é privada de pensar por si, ela
está presa por pensamentos de outros.
Isso é a novela! Ela transforma um ape-
lo, um alvoroço popular em algo impos-
to para a grande maioria. Será que você
pensa por si ou pensa pelos outros? A
bíblia é muito clara quando diz: E anda-

rei em liberdade; pois busco os teus pre-

ceitos. Salmos 119:45. Ou seja, a verda-
de de Deus, livra a nossa mente de ser
obrigado a pensar como a Globo quer que
pensemos, e faz a maioria das pessoas
pensar, mesmo que até então a minoria
concorde e sua influência venha de uma
apelo popular. Somos livres, quando pen-
samos, quando lemos isto:

Todas as coisas me são lícitas, mas

nem todas as coisas convêm; todas as

coisas me são lícitas, mas nem todas as

coisas edificam. 1 Coríntios 10:23.  E
sabemos o que significa.

Somos livres quando observamos este
texto: Digo, porém, a consciência, não

a tua, mas a do outro. Pois por que há

de a minha liberdade ser julgada pela

consciência de outrem? 1 Coríntios

10:29 e procuramos entendê-lo sem
preconceito. Ainda há tempo de desli-
gar a televisão e ligar o cérebro! Ainda
as crianças podem brincar, podem ler!
Ainda você pode pensar: há tempo ain-
da de ler um bom livro, o jornal. De ler
a Palavra De Deus, de fazer uma ora-
ção! Ainda não é tarde para ser livre.
Estai, pois, firmes na liberdade com

que Cristo nos libertou, e não torneis a

colocar-vos debaixo do jugo da servi-

dão. Gálatas 5:1. Palavras como esta,
de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã,
pela rádio GAZETA FM 107,9FM ou
pelo site www.radiogazetafm.com.br

Alessandro Rômbola, presidente da
ASSOCIAÇÃO SEMEANDO VIDA

Durante o último domingo (1°),
117 mutuários moradores do Con-
junto Habitacional Ulisses Guima-
rães participaram do plantão do
CDHU para regularização de do-
cumentos e negociação de dívidas.

O atendimento aconteceu na
EMEB Paulo Freire. “Os morado-
res aproveitaram a oportunidade
para negociar com os representan-
tes do CDHU. O número de aten-
dimentos ficou acima do espera-
do, mostrando o interesse dos mu-
tuários em regularizar suas pen-
dências”, afirma Ruchele Coan,
Presidente da EMURJA.

A CDHU informou que em al-
guns casos, a companhia vai pro-
mover atendimentos personaliza-
dos nas residências dos mutuári-
os que passaram pelo atendimen-
to durante o mês de julho.

Para mais informações, o tele-
fone de contato da EMURJA é (16)
3202-9993.

Mutuários participam de plantão de atendimento do CDHU
Plantão serviu para negociar dívidas e regularizar documentação

Na última semana de maio, fun-
cionários da Secretaria de Assis-
tência Social participaram de ca-
pacitações para aperfeiçoamento
das atividades envolvendo ques-
tões orçamentárias e financeiras
do SUAS (Sistema Único de As-
sistência Social) e mudanças em
programas como Bolsa Família.

No dia 29, a secretária da pasta,
Eliete Travaini, a chefe de gabine-
te, Silvana Gaspardo Bedin, foram
a Piracicaba/SP participar da Reu-
nião Ordinária Descentralizada da
Frente Paulista/COEGEMAS- Co-
legiado Estadual de Gestores Mu-
nicipais.

A palestra sobre “Planejamen-
to e Execução Orçamentária e Fi-
nanceira do SUAS”, foi ministra-
da pela coordenadora geral de Exe-

Secretária e funcionários da Assistência
Social participam de capacitações

cução Orçamentária e Financeira
e responsável pela Diretoria Exe-
cutiva do Fundo Nacional de As-
sistência Social,  Dulcelena Alves
Vaz Martins.

De acordo com Eliete, a pales-
tra foi bastante esclarecedora.
“Cerca de 78 municípios se reuni-
ram para conhecer mais sobre a
legislação e tirar dúvidas de como
utilizar os recursos federais em
prol das ações de assistência so-
cial”, pontua a secretária.

Dias antes, funcionários da se-
cretaria foram a Ibirá/SP para ca-
pacitação do Cadastro Único dos
Programas Sociais do Governo
Federal. O objetivo era atualizar os
municípios quanto à legislação que
rege o Programa Bolsa Família e
também no CADÚnico.

Sessão: 19:00 //
Sábado e Domingo
também às 16:00

Censura: 12 Anos
Sinopse: Godzilla

reconta as origens de
um dos ícones do ci-
nema japonês. Ambi-
entado nos dias atu-
ais, o filme mostra o
terror e o pânico cri-
ado pelo surgimento
do monstro, que ago-
ra aparece como uma

GODZILLA

força da natureza pra-
ticamente indestrutí-
vel.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Aniversariou no último dia 5 de junho, Ana Beatriz
Jacinto, filha de Rodrigo (Fú) e Cátia, que ao lado dos
familiares e amigos, comemoraram com muitos vivas.
Parabéns!

“Nunca se deite antes de ter exami-
nado a sua consciência, revendo todo o
seu dia. Em seguida, enderece a Deus
todos os seus pensamentos, consagran-
do-se à Ele”. (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

........................................................................................
Que friozinho!
..............................................................
Por força da parábola “A tábua e os

pregos”, se sabe que uma ferida verbal
(uma ofensa) é tão maligna para a alma
como uma agressão física. Quando você
ofende alguém, ficam as marcas. Você
pode enfiar uma faca em alguém e de-
pois retirá-la. Não importa quantas ve-
zes você peça desculpas, as cicatrizes
ainda continuarão lá.

.....................................................................
Acumulamos conhecimentos, paci-

ência, e muita desconfiança para com o
que chamamos de amanhã, desconfian-
ça para com o desrespeito que toma
conta dos mais jovens, descrédito para
com aquilo que nos foi prometido e que,
hoje, nos dá a certeza de que não passa-
ram de promessas.

..................................................................................
Louco é quem pensa que tem poder

só porque destrói as coisas e mata as
pessoas que encontra pela frente. Quem
só sabe destruir, matar e discursar em

favor da violência, não tem poder. Po-
der tem aquela pessoa que sabe juntar o
que está partido, unir o que foi separa-
do, prevenir o dano e reviver o que pa-
rece morto. Essa pessoa é a única que
tem o verdadeiro poder.

...............................................................................
Vamos descontrair

kkkkkkkkkkkkkkkkk!
O Computador é do Sexo Feminino
Eis aqui algumas razões que atestam,

cientificamente, que os computadores
são fêmeas:

1 - Assim que se arranja um, aparece
outro melhor na esquina.

2 - Ninguém, além do criador, é ca-
paz de entender a sua lógica interna.

3 - Mesmo os menores errinhos que
você comete são guardados na memó-
ria para futura referência.

4 - A linguagem nativa usada na co-
municação entre computadores é in-
compreensível para qualquer outra es-
pécie.

5 - A mensagem “bad command or
file name” é tão informativa quanto,
digamos, “se você não sabe porque es-
tou com raiva, não sou eu quem vai ex-
plicar”!

6 - Assim que você opta por um
computador, qualquer que seja, logo você
estará gastando tudo o que ganha com
acessórios para ele.

7 - O computador processa infor-
mações com muita rapidez, mas não
pensa.

8 - O computador do seu amigo, vi-
zinho, ou do seu escritório sempre é
melhor do que o que você tem em casa.

9 - O computador não faz absoluta-
mente nada sozinho, a não ser que você
dê o comando.

10 - O computador sempre trava na
melhor hora.

Será que alguém ainda tem alguma
dúvida que o computador é do sexo fe-
minino?

Completou idade nova no último dia 5 de junho, Fernan-
da de Moraes Stigliano. Recebeu os cumprimentos de fami-
liares e amigos. Parabéns!

Pai, uma palavra pequena mas
que quando dita se transforma em
uma infinidade de valores. É tão im-
portante que, quando nós oramos a
Deus, chamando-o de pai nosso, pois
assim ele nos ensinou. Que toda bon-
dade e misericórdia de Deus, fez de
você, o meu pai. Você é maravilhoso,
amigo, por quem eu tenho tanta ad-
miração e respeito. Você me ensina a
ser humano, honesto e também feliz.
Mesmo quando me repreende, é só
para o meu bem, e é por isso que só
tenho a lhe agradecer. Hoje é o seu

Pai, que Deus te Ilumine

aniversário. Eu queria, com uma pe-
quenina palavra, como Pai, lhe pro-
porcionar toda felicidade do mundo,
toda a alegria e toda a saúde possível.
Mas pai querido, ao declarar este meu
sentimento, deixo fluir o meu gran-
de amor, afeto e carinho que tenho
por você, e desejo do fundo do meu
coração que sejas feliz, que Deus te
ilumine, para que continue sendo
sempre assim, tão especial. Eu Te
AMO Pai. Muitas Felicidades. E
parabéns pelo seu dia Pai!

Seu filho Gabriel

Nossos sinceros
votos de felicidades
ao jovem Tiago An-
tonio Sargi Monte-
dor, filho de Jorge
Montedor e de Isabel
C. Sargi Montedor,
proprietários da Sor-
veteria Super-Moni,
que no dia 13 de ju-
nho festejará junto a
amigos e familiares,
mais um aniversá-
rio. Tiago é estudan-
te  e tem na natação
o seu esporte preferi-
do. Parabéns e feli-
cidades.

Quem estará
apagando mais
uma vela da feli-
cidade, é  nossa
amiga Regina,
que no  dia 13 de
junho completará
mais um ano de
vida. Regina...
toda felicidade do
mundo, pois você
merece!

O modelo comercial Cássio
Prado (31), é um rosto conhe-
cido em muitos trabalhos em
toda região. Afinal de contas o
aquariano está na área desde
os 17 anos de idade. Os frutos
de seu sucesso são visíveis
quando ele mostra seu currícu-
lo repleto de grandes trabalhos.
São clipes, comerciais, revis-
tas, catálogos, reality show e
até gravações na rede Globo.
Na lista estão: MCD, Ourofi-
no, Eco banh, Ribeirão Shop-
ping, Novo Shopping, Volkswa-
gem, Santa Emilia, Magazine
Luiza, Eurobike ...

 E sua beleza construída em
1.85 de altura, anda despertan-
do interesses aos profissionais
de concursos de beleza. Um
perfil de mister.

PROFISSÃO MODELO

Vamos esperar para ver o
que vem pela frente.

Mas uma coisa é certa,  este
rosto ainda vai estar em mui-
tos trabalhos pelo Brasil! Su-
cesso!

Beto Carpinteiro, no último dia 03 de junho, brindou com taças de felici-
tações, experiências saudáveis e trinfos infindáveis. Que em sua jornada a
luz fortifique ainda mais todos os dias da tua vida, com muitas alegrias. São
os votos de sua esposa, filho e equipe Carescas Racing. Parabéns!

Josiane Garcia, que no dia 09 a harmonia, alegria, paz e
amor, sejam concretizadas nesta data tão especial, feita de
desafios e vitórias concretizadas. Felicidades e Sucesso!

Murilo Fernandes, dia 10 é seu aniversário. Que as
oportunidades  sejam pontilhadas de momentos felizes
junto aos seus familiares e amigos. Felicidades e Para-
béns dos Carecas Racing.

Rogério Amâncio, que a essência deste dia 07, traga rea-
lizações, coragem, otimismo e compreensão nas jornadas
empreendidas. Parabéns e muitos anos de vida!

DAWSON APARECIDO MIRANDA
Uma vida dedicada

às atividades sociais.
Quatro legislaturas na
Câmara de Vereadores.
Dedicação, respeito e
determinação. No rádio,
as maiores conquistas e
sucesso. Na advocacia
zela pelos  princípios e
ética. Pratica a carida-
de, sem medir esforços.
Que este dia 07 seja re-
gado a muitas felicita-
ções, saúde e alegrias.
Parabéns!

No começo era só
uma vontade louca
de conseguir de
você um ardente beijo.
Agora é prá valer,
o amor que sinto
no meu peito é
verdadeiro.
E não somente um
desejo!!!
Ooo Vichiii,
Vichiii, Vichee
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente

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

DEMOLIÇÃO
De casas e barracões.

Tratar: ( 16) 99602-7732 ou (16) 3253-5283
(Sr. Primo Nivaldo Michelin).

Taquaritinga – Centro – Rua Major Calderazzo, 543.

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

Oportunidade para quem deseja
aprender um novo ofício ou obter uma
renda extra, o novo curso gratuito Con-

feccionador de Bolsas em Tecido ofe-
recido pelo Senac Jaboticabal por meio
do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)
começa em 26 de junho. As inscrições
já estão abertas e as aulas serão minis-
tradas na Unenlar Boa Vista

O curso tem 160 horas e capacita o
participante para atuar no desenvolvi-
mento de produtos competitivos, pau-
tados no design, no processo criativo e
na informação adaptada às necessida-
des do público-alvo, de forma a criar
um diferencial competitivo que agregue
qualidade ao produto.

”O aluno vai aprender a confeccio-
nar bolsas, cintos, carteiras e acessórios
por meio de técnicas de costura e aca-
bamentos, além de estudar tendências
da moda e ser orientado na inserção no
mercado de trabalho com atitudes em-
preendedoras”, explica Marlene Apare-
cida de Araújo docente do curso.

Para participar, é necessário ter 16
anos ao término do curso e ensino fun-
damental incompleto. As inscrições se-
rão realizadas no Cras Grajaú e no

BIOCUTHIS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA - ME, torna público que requereu da CETESB a Renovação
da  Licença de Operação  para fabricação de cosméticos em geral,
sito à Avenida General Osório nº 757, Bairro Sorocabano, Jaboti-
cabal – SP

CML –INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 52001436 válida até
30/05/2018, para Máquinas e Equipamentos de uso específico,
fabricação de, à Avenida Giovani Marcari nº 600, Distrito Industri-
al, Barrinha/SP.

IMEVE-INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
S.A., torna público que requereu na CETESB a Licença de Insta-
lação, para FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO
VETERINÁRIO sito à Rua Minervino Campos Pedroso nº 311,
Parque Industrial, na cidade de Jaboticabal/SP.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda,
torna público que recebeu  da  CETESB a  Licença Prévia e de
Instalação nº52000462  e requereu a Licença de Operação para
beneficiamento de sementes, à Rodovia Brigadeiro Faria Lima km.
350, Zona Rural,  Da Grama, Jaboticabal/ SP.

Confeccionador de Bolsas em Tecido é oferecido
gratuitamente pelo Pronatec no Senac Jaboticabal

As inscrições estão abertas e aulas iniciam em 26 de junho

CDHU, às terças e quintas-feiras, das 8
às 11 horas e das 14 às 16 horas, até o
dia 10 de junho. A partir dessa data, so-
mente pelo site www.sp.senac.br/jabo-
ticabal. Mais informações podem ser
obtidas pessoalmente no Senac Jaboti-
cabal ou pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Inscrições
Dia: até 10 de junho de 2014
Horáro: às terças e quintas-feiras,

das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas
Local: Cras, na Rua Vitório Bren-

dolan, nº 201; Grajaú e CDHU, na Rua
São João, nº 3401

Confeccionador de Bolsas em Teci-
do

Dia: de 26 de junho a 13 de novem-
bro de 2014

Horário: às quartas e quintas-fei-
ras, das 8 às 12 horas

Local: Unenlar
Endereço: Alameda Lourenço Re-

tondin, s/nº, Jardim Boa Vista
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Acompanhe o Senac São Paulo nas
redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

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

fixo + comissão, ajuda de custo e premia-
ção. Interessados enviar currículo para Rua
Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

P/ Maria Cappatto

Tem muita gente fiel, mas não leal.
As duas palavras parecem sinônimas,
mas possuem diferenças, mesmo que
sutis. A lealdade é diferente da fideli-
dade, comparam especialistas em com-
portamento. Principalmente, quando
se trata de relacionamentos amorosos,
pois há casais que vivem anos juntos
sem lealdade. O psicólogo, mestre e
doutor pela Universidade de São Pau-
lo e Professor  da Faculdade de Medi-
cina de Rio Preto (Famerp), Lazslo
Antonio Ávila, diz que a diferença
entre lealdade e fidelidade é aparente-
mente sutil. Ele considera que a fideli-
dade entre os casais prende-se mais
ao fato de manterem-se em estado de
confiança mútua, de que não haverá
traição. “Na relação, ser fiel é cuidar
para não surgir outros parceiros que
interfiram na relação do casal”, afir-
ma. Já a lealdade, no seu entender, re-
fere-se mais à certeza de que o casal
tem e respeita seus pactos, acordos e
códigos de relacionamento. Na fideli-
dade isso não seria tão certo. “Ser leal
também é ser confiável, é poder con-
tar com o outro, principalmente nas
situações em que mais se precisa”. O
psicanalista no Rio de Janeiro, Paulo
Sternick, afirma que a lealdade envol-
ve e supera a fidelidade, pois é difícil

Lealdade  e Fidelidade são a  mesma  coisa???

imaginar a lealdade corrompida. Já a
fidelidade pode ser suspeita. Ele cita
que as pessoas podem ser fiéis e des-
leais, mas dificilmente são leais e infi-
éis. Sternick afirma que muitas pesso-
as não traem seus companheiros(as)
com medo de serem flagradas ou se
sentir culpadas. Contudo, ao fingir
amor, prazer, companheirismo e ou-
tros sentimentos são desleais. Ele res-
salta que a verdade tem mais valor que
a fidelidade. Para a psicóloga cogniti-
vo-comportamental Irene Araújo Cor-
rêa, a fidelidade pressupõe que a pes-
soa é a única fonte de reforço para seu
parceiro, assim há a formulação de um
pacto de exclusividade. Segundo ela, o
que ocorrer em termos comportamen-
tais quando este pacto for quebrado
ditará a qualidade do relacionamento e
a importância da lealdade estabelecida
pelo casal. Irene diz que a lealdade é o
comprometimento com o outro, de
maneira que, independente do que
ocorra, o outro será visto como é. As
incertezas do relacionamento não se-
rão manipuladas para desmoralizar o
outro, fatos não serão criados para jus-
tificar o fim da relação. Não querer
mais um relacionamento, não significa
deixar de ser quem é ou ser pior. As
relações se esgotam, na maioria das
vezes, porque um quer transformar o
outro e faz isso de tal maneira que o
outro renuncie às suas escolhas. Até
que um dia, dentro deste controle aver-
sivo, a pessoa não se importa mais e é
aí que geralmente acontece a infideli-
dade, de acordo com Irene. Já a lealda-
de, no seu entender, é responsável pela
maneira como se lida no  relaciona-
mento com as limitações físicas, inte-
lectuais, afetivas e sexuais. Às vezes,
as pessoas se sentem sozinhas quan-
do estão diante de decisões difíceis e é
nestes momentos que um parceiro
pode perceber a lealdade do outro,
segundo o psicólogo rio-pretense La-

zslo Ávila. “Precisamos do outro nos
momentos de dificuldade, alguém que
nos acompanhe, suporte, apóie, al-
guém que mantenha conosco a idéia
de um vínculo permanente”, diz. Ques-
tionado sobre como criar lealdade en-
tre o casal, Ávila ressalta a necessida-
de de que ambos tenham projetos em
comum, planos que envolvam profun-
damente os dois, para que a realização
no dia-a-dia seja vivida como uma com-
plementação daquilo que desejam. “É
preciso cultivar e cultuar o que se quer
de bem. Lealdade se conquista como
se conquista amizade: cultivando”, en-
fatiza. Irene afirma que ao conviver
com alguém é preciso aprender como
o outro funciona, identificar os com-
portamentos, as emoções que são im-
portantes e valorizar o outro com suas
particularidades. Assim, aos poucos
o vínculo de lealdade ocorrerá natural-
mente, sem pressões. A psicóloga afir-
ma que a lealdade ao parceiro(a) não
garante a boa convivência, união eter-
na ou satisfação de todos os desejos.
No entanto, aumenta o amadurecimen-
to afetivo e a probabilidade do relaci-
onamento se transformar, se renovar
quando for necessário ou até mesmo
terminar quando não atender mais as
expectativas. Busca inicia pelo indiví-
duo. Não existe uma fórmula pronta
para as pessoas descobrirem se o par-
ceiro é leal ou não, mas ser leal atrai a
lealdade. A confiança gera confiança,
tanto quanto medo gera medo. “É cla-
ro que muitos casais vivem em situa-
ção precária, com pouco amor e confi-
ança, com pouco para dar e receber”
diz Lazslo Ávila. Já a psicóloga Irene
Araújo Corrêa aconselha os parceiros
a aceitarem-se um ao outro da maneira
que são. “Ter em mente que as pesso-
as são diferentes, sentem as coisas de
maneira diferente, valorizam coisas
diferentes é fundamental. A lealdade é
o fator moderador da relação”, afirma.

Ela diz ainda que a lealdade gera um
comprometimento com o outro, sem
cobranças ou exigências de posturas
que levem o casal ao isolamento. O
ponto essencial está no fato da lealda-
de ser um sentimento adulto, que pre-
side as relações entre iguais, já que ex-
clui a mentira e poupa o outro de ser
enganado ou traído, complementa o
psicanalista carioca Paulo Sternick.
Ávila acredita que as pessoas preci-
sam fundamentalmente umas das ou-
tras. “O casal ainda é a forma mais bem
feita que Deus ou a natureza  que de-
senvolveu  para que duas pessoas pos-
sam procurar por sua felicidade. Ser
feliz é a tarefa de ambos, juntos é mui-
to mais possível de se concretizar a
felicidade”. Duas pessoas que se amam
devem estimular entre si não apenas um
vínculo erótico, mas de lealdade, confi-
ança, afeição e criatividade. Sternick ob-
serva que nada mata mais um amor do
que a falta de atenção, lealdade e de zelo
com o outro. Sem isso, crescem a des-
confiança e os conflitos. Se o casal se
acomoda, prejudica tanto a busca indi-
vidual de felicidade quanto a do
parceiro(a). Para Ávila, casais felizes são
aqueles em que o homem e a mulher se
sentem auxiliados na busca por realiza-
ção, amparo, perspectivas de futuro, ne-
cessidades afetivas e sexuais, projetos
de trabalho e de lazer, a maneira de vi-
ver. Além de amor, as pessoas buscam
nos relacionamentos, proteção e apoio
social, companhia e estabilidade econô-
mica, conforme diz Irene Corrêa. “Man-
ter uma relação depende da manutenção
de reforçadores, de repertórios que a ino-
vem”, comenta. Segundo Sternick, a le-
aldade é importante até para o término
de um relacionamento, pois ser leal é ser
sincero. E se já não há mais amor, é pre-
ciso ser leal para dizer isso ao parceiro
(a). Ele arremata que casais podem vi-
ver juntos por anos sendo fiéis um ao
outro, mas escondem que já não se amam
mais há tempos.

Maria  Cappatto- Relações  Soci-
ais

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 07 DE JUNHO DE 2.014

Contrata-se Professor na área Administrativa  com disponibi-
lidade de segunda/quarta/sexta feira a tarde. Enviar currículo
para o e-mail serviços.treinamentos@yahoo.com.br

Contrata-se Professor para o Curso Almoxarifado  com dispo-
nibilidade de segunda/quarta/sexta feira a tarde. Enviar currícu-
lo para o e-mail serviços.treinamentos@yahoo.com.br

Contrata-se Professor para o Curso de Porteiro com disponi-
bilidade de segunda/quarta/sexta feira a tarde. Enviar currículo
para o e-mail serviços.treinamentos@yahoo.com.br
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GODZILLA **

A primeira vez que Godzilla
(no original Gojira) aportou nos
cinemas, foi em 1954 (portanto
60 anos atrás). Dirigido por Ishi-
ro Honda, o filme produzido
pela Toho, fez tanto sucesso
que rendeu inúmeras produ-
ções, em sua maioria nas déca-
das de 60 e 70. O monstrão era
uma criatura que nascera de
testes atômicos realizados pe-
los americanos no Oceano Pa-
cífico em meio a segunda guer-
ra mundial. Corta para 1998, ano
em que, pela primeira vez, God-
zilla era lançado por um estú-
dio norte-americano e dirigido
por um dos mais famosos dire-
tores de filmes-catástrofe de
Hollywood, Roland Emerich,
que entre outras coisas, co-
mandou Independence Day. A
crítica caiu matando e mesmo
arrecadando saudáveis $380
milhões de doláres pelo mun-
do (havia custado $180) uma
sequência foi logo descartada.
Eis que chegamos em 2014 e,
agora, comandado pelo nova-
to Gareth Edwards e com um,
super elenco, Godzilla é nova-
mente relançado. E, infelizmen-
te, como ocorreu com o filme
de Emerich, ele possui um nú-
mero considerável de falhas.
Confuso e desordenada, a pro-
dução começa com imagens de
arquivos sobre a aparição do
monstro em 1954 (em uma clara
referência ao original). Anos
depois somos apresentados ao
casal Joe (Bryan Cranston de
‘’Breaking Bad’’) e Sandra (Ju-

liette Binoche de ‘’Chocolate’’)
que trabalham em uma usina no
Japão. Depois de um grave aci-
dente, a usina é colocada em
quarentena. Mais 15 anos à fren-
te e temos a presença de Ford
(Aaron Taylor-Johnson de
‘’Kick Ass’’), filho de Joe, agora
um soldado americano. Em pou-
co tempo, eles descobrem a ra-
zão do acidente: a presença de
um estranho monstro que se ali-
menta de radioatividade. Militar
norte-americano, o filho então
passa a ajudar no combate ao
animal, que não está sozinho.
Contando ainda com presenças
ilustres como Elizabeth Olsen,
Ken Watanabe e David Stra-
thairn, ‘’Godzilla’’ peca ainda na
fotografia escura e nas cenas de
ação que, embora interessantes,
não mostram nada de novo. E
ao final fica aquela sensação de
que faltou algo. Um pouco mais
de ‘luz’, por exemplo, não faria
mal a ninguém.

Lançamentos
A CULPA É DAS ESTRELAS

No último dia 25 de maio, a
Academia Guardia Top Team
Fok, participou na cidade de
São Paulo, do Campeonato Pau-
lista de Kung Fu.

Representada pelos atletas
Rayan Guardia, vice campeão
Mirim -

Bruce Guardia, campeão
infantil - Sandra Guardia,
campeã adulta - Barbosa da
Silva, 3ª colocada infantil -
Anna Júlia B .Pereira, cam-
peão juvenil - Bruno Castro, 3º
colocado infantil - Petrick
Guardia, campeão 60 kg - Ed-
milson Henrique, campeão 56
kg - Renato Capelli, campeão
90 kg juvenil - Thiago Silva,
campeão 60 kg adulto - Luís
Nery, campeão 65 kg adulto -
Luciano Araujo, campeão 75
kg adulto - Bruno Felipe, 3º co-
locado 90 kg adulto - Alexan-
dre Genaro, vice campeão 80
kg - Anderson Fracasso, Cam-
peão 65 kg avançado - Márcio
Rissi - campeão 52 kg adulto.

A  Academia Guardia Top
Team agradece apoio da Pre-
feitura Municipal de Jabotica-
bal, através do Prefeito Raul
Girio, ao Departamento de
Transporte, e informa que  a
equipe está classificada para o
Campeonato Brasileiro dia 17/
08.

CAMPEONATO PAULISTA DE KUNG FU

Aconteceu nos dias 28 a 31 de
maio, em Recife/PE, no Clube
Português do Recife, o Campeo-
nato Brasileiro Infantil de Nata-
ção - Troféu Ruben Dinard

Com a participação de 478 atle-
tas em 98 equipes, Jaboticabal foi
representada pela atleta Gabriela
Cuzzi Fernandes da Equipe COC/
CARDIOFÍSICO/FAE.

As provas eram no sistema de
eliminatórias para classificar as
finais e contaram com transmissão
ao vivo no canal cbdaweb.org.br

Foi sua primeira participação
em campeonatos brasileiros e con-
quistou para nosso orgulho três
medalhas, deixando para trás atle-
tas de equipes como Esporte Clu-
be Pinheiros/SP, Minas Tenis Clu-
be/MG, Paineiras/SP, Curitibano/
PR, Clube Náutico União/RS, Clu-
be de Regatas Flamengo/RJ, Gua-
rani/SP, AABB Recife/PE, Paulis-
tano/SP, Tijuca/RJ, Sport Recife/
PE, SESI/SP, Iate Clube de Brasí-
lia/DF, Sport Club Corinthians
Paulista/SP, Fluminense/RJ:

Colocações:
Vice-campeã nos 50m nado li-

vre;
Terceira colocada nos 100m

nado livre;
Terceira colocada nos 100m

nado borboleta;
Neste final de semana, Gabrie-

la Cuzzi Fernandes e Laura Akie
estarão representando novamente
nossa cidade no Campeonato Pau-
lista, na cidade de São Paulo, no
Ibirapuera.

 Contamos com a torcida de to-
dos.

Campeonato Brasileiro Infantil de Natação - Troféu Ruben Dinard

No último final de semana,
Dobrada sediou o 2° Campeo-
nato Brasileiro de Artes Mar-
ciais. O evento reuniu atletas
especialistas na luta em pé, es-
tilo conhecido como K1.

Quatro atletas do Centro
Treinamento DBF participaram
do evento e conquistaram três
cinturões, dois por nocaute com
Osaney Figueiredo e Diego
Nascimento (Animal), e um por
decisão unânime com Felipe
Silva. Ricardo Oliveira perdeu
por pontos em decisão da arbi-

Equipe DBF conquista três cinturões no 2°
Campeonato Brasileiro de Artes Marciais

tragem.
“Mesmo não tendo o perío-

do necessário de preparação,
chegamos em Dobrada e fize-
mos o que é esperado de nos-
sa equipe: demos show e trou-
xemos três cinturões para Ja-
boticabal. Felipe Silva, Osaney
Figueiredo e Diego Nascimen-
to protagonizaram grandes
confrontos, levantando o públi-
co presente no ginásio”, afir-
ma Demetro Borges, proprie-
tário do Centro de Treinamen-
to DBF.

CONTRATA-SE
Pedreiros e Carpinteiros

Interessados entrar em contato pelos telefones:
(16) 98101-2906
 (16) 98168-3495
Ricardo / Gustavo

Construtora RV LTDA
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Em 04/06/2014, o Verea-
dor Vitório De Simoni, reali-
zou o 4° Almoço Comunitá-
rio, em parceria com a ONG
“Grande Cidadão”, de Ri-
beirão Preto, servindo mais
de 1 tonelada de refeição
pronta, desta vez para os
moradores dos bairros Cida-
de Jardim (Zagalo) e CO-
HAB I.

“Já realizamos 3 Almoços
Comunitários, sendo o 1 °
almoço no Parque 1 ° de
Maio, em parceria com a
comunidade local no espaço
cedido pela Igreja Católica
de São José Operário; o 2°,
no Jardim Mariana, Jardim
Alvorada e Santo Antonio, em
parceria com o Pastor Vidal;
o 3° no Jardim Boa Vista e
COHAB IV (Conjunto Habi-
tacional Ulisses Guimarães),
em parceria com o Pastor
Walter (Igreja Unção de
Deus) e o meu amigo e Ex-
Vereador Gilberto de Faria.
E agora, com imensa satis-

4° Almoço Comunitário, em parceria com a ONG “Grande Cidadão”
fação, realizando o 4° al-
moço no bairro Cidade Jar-
dim e COHAB I, em parce-
ria com o meu amigo Preto
Cabeleireiro, Valcir e sua
esposa Luciana (Pastoral
da Criança) no espaço ce-
dido pela Igreja Católica na
Capela São Francisco, da
Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes.

Na oportunidade, gostaria
de agradecer imensamente
a todos os colaboradores, que
de forma voluntária contribu-
íram, para a realização de
mais um almoço comunitário
em nossa cidade. Esperamos
continuar firme com esse
projeto social, levando essa
proposta para diversos bair-
ros de Jaboticabal, que inclu-
sive, junto com a distribuição
das refeições, serão agenda-
das palestras gratuitas sobre
a conscientização e preven-
ção quanto ao uso de dro-
gas”, concluiu Vitório de Si-
moni.
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Marco Vinholi em toda a sua vida atuou no Terceiro Se-
tor, como são chamadas as organizações sem fins lucrativos.
Ele acredita ser esta uma das vias mais eficientes no atendi-
mento às questões sociais. Marco teve a oportunidade de
acompanhar em várias ocasiões, entidades de Jaboticabal que
receberam verbas através do então deputado Geraldo Vinholi,
e da mesma forma que seu pai, Marco defende e apoia as
entidades assistências que tanto realizam pelo bem comum.

As Associações de Pais e Amigos dos Surdos, do Bem Co-
mum do Down, Fazenda Terapêutica Joanna de Angelis e APAE
- Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. O Asilo São
Vicente de Paulo, a Sociedade Espírita Cristã Irmão Vicente –
SECIV, Casa do Menor Aprendiz Joanna de Angelis, Recanto
Menina Luz, Sociedade Espírita Cristã Irmão Vicente são algu-
mas das entidades que receberem verba do deputado Vinholi.

Marco fala da responsabilidade do terceiro setor em gerar
serviços de caráter público que mobilizam um grande número
de pessoas, o voluntariado, e de recursos materiais visando o
desenvolvimento social. Neste setor, que surgiu da necessida-
de do setor privado ajudar o primeiro setor que é o governo,
estão as associações, as sociedades sem fim lucrativos, as
fundações e entidades de interesse social.

O terceiro setor é uma mistura entre os princípios públi-
cos e privados e constituem um mecanismo de redistribuição
de riqueza. Suas ações partem da sociedade civil e satisfazem
a lógica do altruísmo, da filantropia, da reciprocidade, dos
costumes e tradições, das concepções morais e religiosas. As
áreas de atuação dessas entidades são de interesse social. As
associações, por exemplo, diferem da sociedade uma vez que
esta última possui finalidade econômica. A atuação das asso-
ciações é voltada principalmente ao atendimento de alguma
necessidade social ou defesa de direitos difusos, e, mais espe-
cificamente, na prestação de serviços às pessoas carentes que
não tem condições de contratar os serviços do setor privado.

A expansão do terceiro setor possui caráter estratégico e
de suma importância para qualquer sociedade que se preocupa
com o desenvolvimento social. É desta forma que Marco
Vinholi acompanhou o comprometimento de diversas enti-
dades de Jaboticabal no atendimento às pessoas mais necessi-
tadas.

Marco Vinholi fala sobre a importância do Terceiro Setor em Jaboticabal

“Não importa o tamanho da entidade, o número de pes-
soas que atende, o que realmente importa é o comprometi-
mento destas entidades no acolhimento às mais variadas pes-
soas, sejam crianças, jovens, idosos. Seja em defesa das pes-
soas com deficiência, no combate à violência, e inúmeros
outros segmentos em que desenvolvem um exemplar e in-
comparável trabalho”, finalizou Marco.

Jaboticabal volta a ocupar lugar de
destaque em rankings nacionais. O Ín-
dice de Desenvolvimento Municipal
da Firjan-IFDM (Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro) coloca o
município como o 26º mais desenvol-
vido do país e o 21º do Estado de São
Paulo. Jaboticabal conquistou a nota
0.8689 – índice que a classifica com
alto desenvolvimento.

O IFDM acompanha anualmente
o desenvolvimento socioeconômico de
mais de 5 mil municípios brasileiros.
O prefeito Raul Girio comemorou o
índice, em especial o de educação. “Sou
professor e tenho um carinho especial
pela área melhor avaliada. É um moti-
vo de orgulho para Jaboticabal, que
vem crescendo muito e se desenvol-
vendo com muita força na área social,
na educação e tecnologia”.

O Governo Girio avançou nos últi-
mos meses. “Investimos R$ 1 milhão
na pavimentação do Distrito Industri-
al e, em breve, teremos um moderno
Parque Tecnológico. A educação está
sendo modernizada - nossas crianças
participam do projeto Conecta Mun-
do e vamos ampliar banda larga nas es-
colas”, informa o prefeito, que com-
pleta: “até o final do governo serão en-

Jaboticabal é a 26ª cidade
mais desenvolvida do Brasil

Cidade “passa” Ribeirão Preto (28º), Sertãozinho (56º), Franca (81º) e São Carlos (148º)

tregues quase 1 mil unidades habitacio-
nais. Esta é nossa forma de governar,
gerando renda, melhorando a educação,
mas sem esquecer de investir no social.
Nas pessoas que realmente precisam”.

A saúde é uma preocupação cons-
tante da prefeitura. “Estamos cons-
truindo dois novos postos de saúde,
contratamos mais médicos, reforma-
mos todos os outros postos de saúde
da cidade. E, até setembro, teremos
uma moderna UPA”, diz a secretária
da pasta, Renata Assirati.

João Brigadeiro
ganhou mais uma
etapa do concurso
sabores regionais
do Governo do Es-
tado de SP, promo-
vido pela Secretaria
do Turismo, e esse
ano vão representar
a região com o Bri-
gadeiro de  Jabuti-
caba. Sucesso!

O índice FIRJAN varia numa es-
cala de 0 (pior) a 1 (melhor) para clas-
sificar o desenvolvimento humano.
Nessa escala, Jaboticabal se enquadra
no ranking de municípios com alto ní-
vel de desenvolvimento, com índice
de 0.8689. A educação conquistou a
nota 0,9061, seguida de saúde (0,8906)
e emprego e renda (0,8099).

Região – Neste ano, Jaboticabal su-
pera até mesmo cidades de maior porte,
como Ribeirão Preto (28º), Sertãozinho
(56º), Franca (81º) e São Carlos (148º).
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PORTARIA  Nº 21/2014
WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso

das atribuições que lhe confere a legislação vigente,

Estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias de antecedência para que o departamento competente
informe, por escrito, à presidência, data de vencimento de contratos e convênios estabelecidos com
a Câmara Municipal de Jaboticabal e a necessidade de realização de prorrogação, aditamento e/ou
licitação para novos contratos.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 04 de junho de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

A Prefeitura prepara os últimos
detalhes do projeto da nova pista
de patins e skate de Jaboticabal. A
área de lazer e práticas esportivas

Prefeitura investe na construção de pista de skate
Local contará com todos os obstáculos necessários para a prática de esportes radicais

vai ser construída ao lado do Ter-
minal Rodoviário.

As obras devem ser iniciadas no
segundo semestre. “O projeto prevê

uma pista com todos os obstáculos
necessários para a prática de espor-
tes radicais. Serão investidos aproxi-
madamente R$ 172 mil na constru-

ção”, afirma o Prefeito Raul Girio.
Academias – Já está em funci-

onamento a Academia para Defi-
cientes Físicos. Instalada na Pra-

ça dos Italianos, ao lado do Lago
Municipal, o projeto contém apa-
relhos adaptados para que cadei-
rantes possam realizar diversos ti-

pos de exercícios.
A Prefeitura também trabalha na

construção da Academia da Saú-
de, na cohab II.

Tomou posse na quinta-fei-
ra (29), os novos membros
do Conselho Municipal de
Cultura. O grupo deve fisca-
lizar, colaborar com novas
ações e na busca de recursos
e novos projetos.

“A definição dos novos
membros do Conselho Munici-
pal de Cultura é muito impor-
tante para definirmos em con-
juntos as ações que serão pro-
movidas em Jaboticabal. A pró-
xima reunião já está marcada

Prefeitura empossa novos membros do Conselho de Cultura
Reunião aconteceu no Paço Municipal

para junho e inclusive já temos
uma pauta a ser discutida”, afir-
ma o Diretor de Cultura, Abel
Zeviani.

Foram eleitos os conselhei-
ros Luiz Carlos Beduschi (Pre-
sidente), Salvador Aparecido
De Marco (Vice-Presidente),
José Francisco Penariol (1º
Tesoureiro), Luiz Antonio Ma-
thias (2º Tesoureiro), João Ro-
berto da Silva (1º Secretário)
e Abel Aparecido Zeviani (2º
Secretário).

O deputado estadual Roberto
Massafera apresentou projeto de
lei na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo classifican-
do Jaboticabal como “Município
de Interesse Turístico”. O parla-
mentar visitou a cidade dia 5, a
convite do prefeito Raul Girio e do
vereador Serginho Ramos.

A classificação junto à Secre-
taria de Estado do Turismo, per-
mite que o município se beneficie
de recursos e projetos voltados ao
desenvolvimento do potencial tu-
rístico. Também é um primeiro pas-
so para as cidades pleitearem a
condição de Estância Turística.

Raul Girio avalia que a propos-
ta vai ajudar a desenvolver a cida-
de. “É importante que Jaboticabal
seja reconhecida em todo o Esta-
do como uma cidade turística. Va-
mos receber mais pessoas, gerar
recursos no comércio, na rede ho-
teleira.”

Em sua justificativa, o deputa-
do Roberto Massafera destaca que
Jaboticabal é o centro regional

Projeto de Massafera consolida potencial turístico de Jaboticabal
para uma população de 400 mil
pessoas que vivem em municípi-
os do entorno. Instituições como
a Fatec, ETEC, e Unesp atraem um
grande fluxo de visitantes.

O parlamentar reforça ainda que
a cidade tem potencial para o turis-
mo histórico e cultural, religioso,
desportivo, folclórico e artesanal,
científico e educacional, ecológico
e rural, de negócios e eventos. “Ja-
boticabal é uma cidade de inúme-
ras oportunidades”, resumiu o de-
putado Roberto Massafera.

Investimentos – Durante a vi-
sita, Raul Girio agradeceu o apoio
do parlamentar na liberação de re-
cursos do Estado. Jaboticabal está
recebendo R$ 100 mil para custeio
da Saúde e R$ 250 mil para recape-
amento. Os recursos são fruto de
emenda parlamentar de Roberto
Massafera.

O deputado também assumiu
compromisso de lutar pela refor-
ma de quatro escolas de Jabotica-
bal, as EMEB’s Afonso Tódaro,
Carlos Nobre Rosa, Coronel Vaz, e

Milton Mattos Braga. Por causa
da legislação eleitoral, esses no-
vos convênios devem ser assina-
dos apenas depois das eleições.

“Jaboticabal hoje é muito bem
administrada pelo prefeito Raul
Girio e eu fico feliz de ajudar um
pouco”, disse Massafera. “O go-
vernador Geraldo Alckmin me pe-
diu que ajudasse o deputado
Massafera aqui em Jaboticabal,
porque precisa dele na Assembleia
Legislativa. Essa parceria é impor-
tante para nossa cidade”, respon-
deu Raul Girio.

Infância - Falando à imprensa, o
deputado Roberto Massafera rela-
tou sua ligação afetiva com Jaboti-
cabal. Durante a infância, ele estu-
dou na Escola Coronel Vaz e mora-
va com o tio, ex-presidente da Câ-
mara Municipal e da OAB local,
Túlio Carlos Rampazzo. “A gente
nadava na Mascagni (Sociedade
Filarmônica Pietro Mascagni), ou-
via ópera. Naquela época, década
de 1950, Jaboticabal tinha 22 mil ha-
bitantes”, lembra Massafera.

Aviso de pauta: aula inaugural
do Via Rápida Emprego

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, convida para a aula inaugural dos
cursos para Operador de Máquinas Agrícolas e Processo de Fabricação de Açúcar e Álcool, oferecidos pela Secretaria
Estadual de Desenvolvimento por meio do Via Rápida Emprego. A primeira aula será na segunda-feira (09), às 19h, na
EMEB Senhora Aparecida. O prefeito Raul Girio confirmou presença.
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Como parte das comemo-
rações em torno dos 40 anos
de sua fundação, o SAAEJ
(Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaboticabal) rea-
lizou no último sábado (31),
na Praça 9 de Julho, uma ex-
posição de fotos e equipamen-
tos.

A exposição apresentou à
população, a evolução da au-
tarquia e os serviços prestados
em diferentes áreas. “Atual-
mente o SAAEJ abastece a ci-

A construção dos 528 imó-
veis no estilo inglês, maior e
mais confortável, entre os bair-
ros Vale do Sol e Solar Corinti-
ano, já começaram. O prefeito
Raul Girio acompanhou de per-
to o trabalho dos funcionários
nos condomínios Vida Nova I
e II, destinados às famílias que
recebem até R$ 1,6 mil.

“Fiquei contente. As obras já
atingiram quase 10% e a ex-
pectativa da construtora é en-
tregá-las em um ano [julho de

2015]. Quero deixar claro que
as inscrições só acontecem
quando a obra atingir 70%, no
ano que vem. A população
pode ficar tranquila, vamos in-
formá-los na rádio, na TV e no
jornal”, explica o prefeito.

Os 24 mil m² serão divididos
em dois condomínios – 264
apartamentos em cada um. As
unidades terão 48,14 m², com
dois quartos, ampla área de la-
zer e acessibilidade. O investi-
mento será de R$ 42 milhões,
sendo R$ 36,9 milhões de recur-
sos do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) e R$ 5,1 mi-

A Prefeitura Municipal, o Mi-
nistério Público, junto com os de-
mais parceiros que compõem a
Rede Social de Proteção dos Di-
reitos da Criança e do Adolescen-
te, promoveram na terça-feira (03),
a palestra “O papel do Estado, dos
agentes públicos e da sociedade
civil no enfrentamento ao tráfico
de pessoas e trabalho escravo”.
Os trabalhos foram coordenados

Jaboticabal sedia palestra sobre tráfico humano
Cerca de 1300 ocorrências foram registradas em um ano. Região também tem denúncias

pela promotora, Dr.ª Ethel Cipele.
Cerca de 50 pessoas, entre se-

cretários municipais e outras au-
toridades da cidade e também da
região, se reuniram na Câmara
Municipal para ouvir e debater o
tema com o executivo público da
Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania do Estado de São
Paulo, Ricardo Alves.

“Nossa Rede Social sempre

promove debates importantes.
Desta vez, trouxe a Jaboticabal um
especialista para tratar de um tema
que merece nossa atenção”, afir-
mou o prefeito Raul Girio, que com-
pleta: “É importante um envolvi-
mento dos agentes públicos e so-
ciais na causa para que haja um
trabalho constante de combate ao
tráfico humano.”

Na ocasião, o palestrante abor-

dou o tema de forma ampla, escla-
recendo sobre as diversas formas
de tráfico humano – para fins de
prostituição, para remoção e ven-
da de órgãos, adoção ilegal e tra-
balho escravo.

“De 2013 a março de 2014, no
Estado de São Paulo, tivemos cer-
ca de 1300 ocorrências registradas.
Na região também há inúmeras
ocorrências. O que é preciso lem-

brar é que há punição para os ali-
ciadores. Eles podem sofrer três
tipos de ações: criminal/penal, tra-
balhista e fazendária”, explicou
Alves.

O palestrante: Ricardo Alves,
além de executivo público da Se-
cretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Estado de São Pau-
lo, atua como gestor de políticas
públicas na coordenação dos pro-

gramas estaduais de enfrentamen-
to ao tráfico de pessoas, erradica-
ção do trabalho escravo e de mi-
gração e refúgio; formado em Ad-
ministração de Empresas e pós-
graduado e Gestão Pública pela
FESPSP (Fundação Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo);
atualmente cursa o mestrado em
Gestão de Políticas Públicas na
Universidade de São Paulo.

Exposição conta 40 anos do SAAEJ
Fotos e equipamentos que contam o trabalho da autarquia foram expostos no último sábado na Praça 9 de julho

dade, coleta e trata o esgoto e
cuida dos resíduos sólidos,
sempre priorizando a respon-
sabilidade ambiental. A expo-
sição trás  um pouco dessa his-
tória e os parceiros que contri-
buem”, afirma o Presidente do
SAAEJ, José Augusto Fagun-
des Gouvêa.

Além da exposição, em
parceria com a Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente, foram distri-
buídas 200 mudas.

Habitação: obras atingem quase 10%
Inscrições serão abertas apenas no ano que vem

lhões do governo de São Paulo.
Será uma construção no es-

tilo ‘vila inglesa’, mais moder-
na - apenas dois andares - mais
confortável, com mais espaço,
segurança e área de lazer para
as crianças. E o melhor de
tudo: quase de graça (R$ 25 a

R$ 80).
Condomínio - Jacobo Sa-

muel Brukirer Fajer, presiden-
te da Rhodium, afirma que o
empreendimento será um con-
domínio fechado com aparta-
mentos totalmente diferentes,
com dois andares. “Elaboramos

um projeto com grande área de
lazer, salão de festa e muita
segurança. A obra vai transfor-
mar aquela área da cidade.
Dará dignidade e qualidade de
vida para crianças e pais”, fi-
naliza o responsável pela cons-
trutora.

A Prefeitura Municipal em parceria
com o Senac informa que estão abertas
as inscrições para o curo gratuito Con-
feccionador de Bolsas em Tecido, ofe-
recido pelo Pronatec - Programa Naci-
onal de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego. Os interessados devem se di-
rigir aos CRAS I e II, nos dias 05 e 10,
das 8h às 11h e das 14h às 16h, para
efetivar a inscrição.

“O aluno vai aprender a confeccio-
nar bolsas, cintos, carteiras e acessórios
por meio de técnicas de costura e aca-
bamentos, além de estudar tendências

Pronatec: Prefeitura inscreve para curso
Confeccionador de Bolsas em Tecido
CRAS I e II realizam inscrições nos dias 05 e 10

da moda e ser orientado na inserção no
mercado de trabalho com atitudes em-
preendedoras”, explica a docente do
curso, Marlene Aparecida de Araújo.

Para participar, é necessário ter 16
anos ao término do curso e ensino fun-
damental incompleto. As aulas terão
início no dia 26 de junho e serão minis-
tradas na Unenlar, localizada à Alame-
da Lourenço Retondin, s/nº, Jardim Boa
Vista.

Mais informações podem ser obti-
das pessoalmente no Senac Jaboticabal
ou pelo telefone (16) 3209-2800.

ABANDONO DE EMPREGO

FAZENDA REUNIDAS SANTA MARIA LTDA., CNPJ Nº
50.386.838/0001-33, sito à Jaboticabal Monte alto S/N – Zona Ru-
ral. Comunica que o funcionário, Marcelo Honorato CPF Nº
141.003.168-36,  CTPS 31806 - Série 104, não comparece ao serviço
desde 14 de maio de 2014. Vimos pelo presente informá-lo que nos
termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias a contar com a data da publicação,
para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
FAZENDA  REUNIDAS  SANTA  MARIA  LTDA
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