
O Vereador Vitório De Si-
moni foi homenageado como
Vereador Destaque da Região
de Ribeirão Preto pela exce-
lência de seu trabalho durante
o ano de 2013 no Legislativo
de Jaboticabal, onde se desta-
cou pelo trabalho realizado e
pelos relevantes serviços pres-
tados à população durante o

Vereador Vitório De Simoni / Vereador Destaque
ano passado. Apenas dois ve-
readores de toda a região de
Ribeirão Preto foram homena-
geados neste evento realizado
no Ribeirão Shopping.

“Fiquei muito feliz por rece-
ber essa honraria das mãos do
grande empresário Maurilio Bi-
agi, pois é o reconhecimento de
um trabalho feito com muita

seriedade, dedicação e respeito
à população da minha cidade.
Sem dúvida, fico muito gratifi-
cado e isso me dá forças prá
continuar trabalhando incansa-
velmente para nossa população.
Estamos realmente precisando
de lideranças novas, que se des-
tacam na política de Jabotica-
bal”, conclui Vitório De Simoni.
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Bom senso é a união de

todas as qualidades

Quem se locupleta com o que

não lhe é devido vive na

amargura

Use os quinhões da vida

a bem da sociedade

A Festa do Peão de Barretos
acontece neste ano de 21 a 31 de
agosto. Várias atrações musicais
já estão confirmadas com encon-
tros e shows exclusivos. Entre os
grandes nomes sertanejos estão
Fernando & Sorocaba, Bruno &
Marrone, Cristiano Araújo, Luan
Santana, Matogrosso & Mathi-
as, Munhoz & Mariano, Cesar
Menotti & Fabiano, Thaeme &
Thiago, Daniel, Chitãozinho &
Xororó, Victor & Leo, Milionário

A Prefeitura Municipal, através
da Secretaria de Educação promo-
veu, do dia 22 a 24 de julho, o IX
Fórum de Educação. Cerca de 550
professores e educadores se reu-
niram para palestras e oficinas de
capacitação.

Na abertura, o pedagogo, Mes-
tre em Educação, Roberto Carlos
Ramos, dividiu um pouco de suas
experiências de vida e profissio-
nais. “Roberto é considerado um
dos maiores contadores de histó-
ria do mundo. Suas palestras são
motivadoras e ensinam aos pro-
fessores como lidar com as difi-
culdades do dia a dia na sala de
aula”, declarou o chefe de gabine-
te da Secretaria de Educação, Pau-
lo Henrique Francisquini.

Os professores também parti-
ciparam de oficinas de capacita-

Professores e educadores se reúnem para IX Fórum de Educação
ção do Sistema UNO. “A ideia é
reciclar os conhecimentos. Além
disso, as oficinas são uma opor-
tunidade de capacitação mais es-
pecífica, de aplicação prática e ime-
diata”, ressaltou o chefe de gabi-

59ª Festa do Peão de Barretos
& José Rico, entre outros. Além
disso, neste ano, o evento abre
espaço para outros ritmos com
shows de Anitta, Bell Marques,
Jamil, Jeito Moleque, Latino e até
o infantil Dudinha e a Galinha Pin-
tadinha. Ao todo são mais de 100
shows espalhados pelos palcos
do Parque do Peão, sendo um
deles exclusivo para apresenta-
ções de música sertaneja de raiz e
shows culturais.

Já o rodeio, a grande estrela

da Festa, receberá a final dos
principais campeonatos do país:
PBR Brasil (Professional Bull Ri-
ders), Liga Nacional de Rodeio
(LNR) e ANTT (Associação Na-
cional de Três Tambores). Tam-
bém está confirmada mais uma
edição do Barretos International
Rodeo, o torneio que colocou
Barretos no calendário mundial
dos principais competidores do
esporte. As modalidades em dis-
puta são montarias em touro,

cutiano, sela americana, bareba-
ck, team penning e três tambo-
res.

A expectativa é que cerca de
900 mil pessoas passem pelo
evento ao longo de 11 dias de
realização. Os ingressos estão à
venda no:

www.totalacesso.com.br
Mais informações e a progra-

mação completa estão disponíveis
no site:

 www.independentes.com.br

nete.
Para encerrar o fórum, a Educa-

ção promoveu a palestra “Moti-
vação para Professores - Sucesso
para a Sala de Aula”, com a Prof.ª
Dr.ª Heliana da Silva Palocci.

Prefeito Raul Girio inventindo na EDUCAÇÃO e capacitando ainda mais o professorado



Pr. Anastácio Martins
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

Em agosto faz 40 anos que Frei
Tito de Alencar Lima foi induzido ao
Suicídio, na França, devido às tortu-
ras sofridas sob a DITADURA MI-
LITAR no Brasil. Tinha 28 anos. Foi
companheiro de Frei Beto na Ação
Católica, na Ordem Dominicana e no
Presídio Tiradentes.

Na Sexta-Feira, haverá Celedração
Eucarística, às 19h, na Igreja de São
Domingos, em São Paulo (Rua Caiu-
bi, 164), de onde Tito, em companhia

REFLEXÃO  —  40  ANOS DO MARTÍRIO DE FREI TITO
de outros Frades, foi retirado pelo De-
legado Fleury, em novembro de 1969,
para ser seviciado no Deops.

Preso até Janeiro de 1971, Tito foi
libertado graças ao sequestro do Em-
baixador Suiço. Banido do Brasil e
enviado para o Chile, refugiou-se na
França.

No sábado, 09 de agosto, a partir
das 9h30, haverá o Seminário “Frei
Tito e a revolução brasileira”, no audi-
tório do Colégio Rainha da Paz (Rua
Dona Elisa de Moraes, 39, Alto de
Pinheiros, São  Paulo).

Alfredo Bosi abordará “Recordar
Frei Tito hoje”, João Pedro Stedile e
Padre José Oscar Beozzo falarão so-
bre “Sentido Histórico da Ditadura Ci-
vil-Militar no Brasil e o papel da Igre-
ja na resistência armada”.

O Tema “Socialismo e lutas con-
temporâneas” será tratado pelo Levan-
te Popular da Juventude e por Frei
Beto. O Evento se encerra às 17h.

 Inscrições (gratuitas) e informa-
ções pelo site
www.freitito.wordpress.com e pelo
facebook.com/freititovive.

Recordar o testemunho militante
de Frei Tito neste ano de 2014, que
marca o Cinquentenário do GOLPE
MILITAR, é resgatar o exemplo de
todos, homens e mulheres, que luta-
ram na resistência à DITADURA.

O Brasil ainda guarda fortes
sequelas dos 21 anos de REGIME
MILITAR (1964-1985) e nossa De-
mocracia permanece dominada pe-
los mesmos grupos econômicos que,
patrocinados pela CASA BRANCA,
subverteram nossa ordem consti-
tucional e implantaram o terror
como forma de governo.

Comemorar (no sentido de fazer
memória) Frei Tito é combater o me-
moricídio, esse empenho das forças
conservadoras para impedir que os
jovens conheçam a História recente do

Brasil.
É estarrecedor constatar que, ain-

da hoje, nossas Forças Armadas, em
resposta cínica e mentirosa à Comis-
são Nacional da Verdade, declarem que
nenhuma instalação militar foi utiliza-
da no período da  DITADURA  para
violar direitos humanos.

Tito, Ruens Paiva, Stuart Angel e
tantos outros que perderam a Vida em
mãos de militares torturadores e as-
sassinos são homens insepultos. O
exemplo e o sacrifício deles clamam
por justiça e fortalecem a esperança
de tantos que, hoje, nas ruas, lutam
por direitos sociais, pelo aprimora-
mento de nossa Demoracia (votemos
no plebiscito pela REFORMA PÓ-
LÍTICA na Semana da Pátria!) e por
alternativas ao capitalismo, que apro-
funda a desigualdade e a exclusão so-
ciais.

Reflexão sobre texto de Frei Beto -
Escritor –

Só o amor do Nosso Deus é um
amor verdadeiro e sem interesse
algum. Ele dá sem pedir nada em
troca. O amor de Deus é incondi-
cional. Aconteça o que acontecer
o seu amor nunca muda, porque
Deus é amor. Deus ama o pecador,
mas não ama o pecado. Muitos
pensam que podem viver no pe-
cado e receber todas as benções
de Deus, sem se arrepender dos
seus pecados, mas não vão. Só
porque alguns fazem boas obras,
pensam assim, mas enquanto não
se arrepender de todo o coração e
de todos seus caminhos errados,
não chegarão a lugar algum. Quem
pensa dessa maneira é porque ain-
da não conhece o verdadeiro
Deus. Porque se conhecesse mes-

AMOR  INCONDICIONAL
mo, jamais viveria no erro. Jesus
disse: Se confessarmos os nossos
pecados, Deus é Fiel e Justo para
nos perdoar os nossos pecados e
nos purificar de toda a nossa in-
justiça (I João 1.9). Ufa! Que bom!
Deus é amor e está sempre pronto
para nos perdoar, todas as vezes
que errarmos e nos purificar com
o seu sangue. Quando pedimos
perdão, somos perdoados na hora.
Isso realmente aconteceu com uma
mulher que fôra apanhada em adul-
tério. O Senhor Jesus havia pas-
sado a noite no Monte das Olivei-
ras. E, pela manhã, cedo, voltou
para o templo, e todo o povo vi-
nha ter com Ele, e assentando-se,
os ensinava. E os Escribas e os
Fariseus trouxeram-lhe uma mulher
apanhada em adultério. E, pondo-
a no meio, disseram-lhe: Mestre,
esta mulher foi apanhada, no pró-
prio ato, adulterando, e, na Lei nos
mandou Moisés que as tais sejam
apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando-o, para
que tivessem de que o acusar.
Mas Jesus, se inclinado, escrevia
com o dedo na terra. E, como in-
sistissem, perguntando-lhe, endi-
reitou-se e disse-lhes: Aquele que
dentro vós estais sem pecado, seja
o primeiro que atire pedra contra
ela. E, tornando a inclinar-se, es-

crevia na terra. Quando ouviram
isso, saíram um a um, a começar
pelos mais velhos até aos últimos;
ficaram só Jesus e a mulher, que
estava no meio. E, endireitando-
se Jesus e não vendo ninguém
mais do que a mulher, disse-lhe:
Mulher, onde estão aqueles teus
acusadores? Ninguém te conde-
nou? E ela disse: Ninguém, Senhor.
E disse-lhe: Nem Eu também te
condeno; vai-te e não peques
mais. Falou-lhes, pois, Jesus ou-
tra vez, dizendo: Eu Sou a luz do
mundo, quem me segue, não an-
dará em trevas, mas terá a luz da
vida. (João 8.1aos 12). Jesus mos-
trou o Verdadeiro Amor do Pai.
Quando eles pegaram a mulher e
coloram diante de Jesus, pensan-
do que Ele iria concordar que ela
deveria ser apedrejada, tiveram
uma grande decepção. Jesus mos-
trou que eles estavam fazendo pior
que ela. Porque o pecado dela es-
tava sendo exposto, mas os deles
estavam escondidos. Hoje as pes-
soas não são diferentes. Quantos
que não vivem no pecado e falan-
do dos outros, sem saber que um
dia tudo vai ser revelado, por mais
que tentam esconder, tudo virá à
tona, se não se arrepender. Hoje é
o dia que todos devem buscar o
arrependimento. Não deixe para

amanhã, porque amanhã poderá
ser muito tarde. Jesus está olhan-
do para o seu coração, assim como
Ele olhou para o coração daquela
mulher e viu que ela estava muito
arrependida do seu pecado. Ela foi
perdoada e nunca mais voltou a
pecar. O Senhor quer fazer o mes-
mo com você, não importa o tama-
nho do seu pecado, seja ele peque-
no ou grande, muito ou pouco, en-
fim Deus ama muito você, isso é o
que basta. Jesus disse: Eu Sou a
luz do mundo se você me seguir, o
seu caminho será iluminado, ou
seja, você nunca mais vai andar na
escuridão. E tudo vai ser perfeito
na sua vida. Não deixe ninguém
dizer ao contrário, que você não
mereça o favor do Senhor. Aquela
mulher alcançou o coração de Deus
e você também pode alcançar. Faça
uma oração com as suas próprias
palavras, confessando, todos os
seus erros, que você cometeu ou
que vem cometendo. Lembre-se
que Deus é Fiel e Justo, para te
perdoar. Ele sempre te amou e sem-
pre vai te amar. Que Deus te aben-
çoe. Esta é a minha oração. Ouça o
nosso programa: A Verdade da Pa-
lavra, na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
    facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Quem acredita em DEUS, encon-
tra a felicidade. Quem luta, vence.
Quem tem fé, se ilumina.

NOVOS CONHECIMENTOS
NASCERAM COM O TEMPO.

A forma mais acertada de compreen-
dermos o espiritismo, é pela razão. É o
estudo baseado na ciência, filosofia e re-
ligião, abrindo o entendimento, nascen-
do a compreensão dos mistérios que nos
envolve, nos deixando abaixo dos alicer-
ces, da aceitação, da fé, esperança  e ca-
ridade.

A dor nos proporciona aberturas
quanto à necessidade de cura material,
na ajuda do plano espiritual, nos forta-
lecendo com os esclarecimentos e for-
ças, que necessitamos para sairmos cu-
rados. Novos horizontes surgirão. A re-
encarnação é uma dádiva de DEUS,
uma luz eterna do amor, como escola
de aprimoramento e de punição, nos
impulsiona para frente, fazendo com
que um dia encontremos a felicidade.
O importante é conscientizarmos dos

VIVEMOS NO PLANETA TERRA
erros cometidos e aperfeiçoarmos, nos
dedicando ao bem. Para nos libertar-
mos da ignorância, temos que dominar
os instintos inferiores. A opção é nos-
sa, dentro da ação, que nos leva a um
plano de amor e renúncia, descobertas
e aprendizados

A vida é feita de momentos felizes e
infelizes. Com realizações a curto e a lon-
go prazo. A HISTORIA de vidas suces-
sivas são gravadas com ouro do amor, o
brilhante da fé e o poder da luz, que é a
caridade.

Os espíritos encarnados trazem
consigo aptidões, habilidades, promes-
sas, vocações com desenvolvimentos
literários, para desempenharem um
trabalho de grande responsabilidade.
O livre arbítrio abre um caminho para
chegarmos à evolução, como os prin-
cípios são universais em sua aplica-
ção. O PLANETA TERRA está pas-
sando por transformações cármicas,
num elo de entendimento, onde a ver-
dadeira felicidade só virá quando for-
mos espíritos puros.

A IGNORÂNCIA TEM QUE
SER ELIMINADA, PARA PODER-
MOS CRESCER ESPIRITUAL-
MENTE.  Tudo depende de nós. A
verdadeira felicidade nasce com a se-
mente do amor, que é luz  para ilumi-
nar os caminhos, de quem  tem condi-
ções de  ser hoje: melhores que ontem.
Os espíritos precisam evoluir, para
serem os mensageiros da BOA NOVA.

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

A VIDA EXISTE ALÉM TÚMULO.

O Senhor quer derramar o Espírito
Santo. Que a chama do Paráclito derra-
mado sobre nós nos inunde e nos en-
cha por inteiro. O avivamento que o
Senhor quer trazer para todos nós e

O Senhor quer nos dar um novo avivamento
para o Brasil são os dons do Espírito.

Na profecia de Joel: “Mas isso é o
que foi dito pelo profeta Joel: nos últi-
mos dias acontecerá, diz Deus, que do
meu Espírito derramarei sobre toda a
carne; e os vossos filhos e as vossas
filhas profetizarão, os vossos jovens te-
rão visões, e os vossos velhos sonharão
sonhos; e também do meu Espírito der-
ramarei sobre os meus servos e as mi-
nhas servas naqueles dias, e profetiza-
rão; e farei aparecer prodígios em cima,
no céu; e sinais em baixo na terra, san-
gue, fogo e vapor de fumo. O sol se
converterá em trevas, e a lua em sangue,
antes de chegar o grande e glorioso dia
do Senhor; e acontecerá que todo aquele
que invocar o nome do Senhor será sal-
vo" (Atos dos Apóstolos 2,16-21).

Essa profecia é para todos. Faça-
mos de tudo para que o avivamento
aconteça em nós e em toda a Igreja.
Vem, Espírito Santo!

Seu irmão,

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Na canção Acontece, Cartola fala
do “coração que ficou frio” e que não dá
mais para fingir amor. Duas coisas es-
tão em questão: o que leva alguém a
deixar de amar o outro e como dizer
isso a ele. O distanciamento começa
quando surge a indiferença, com a dimi-
nuição da energia amorosa que se inves-
te na relação. Depois, é preciso cora-
gem para admitir e comunicar o final
do amor

Cartola, diz: “Esquece o nosso amor,
vê se esquece./ Porque tudo no mundo
acontece./ E acontece que eu já não sei
mais amar./ Vai chorar, vai sofrer, e você
não merece./ Mas isso acontece./ Acon-
tece que o meu coração ficou frio./ E o
nosso ninho de amor está vazio./ Se eu

O que leva uma pessoa a deixar de amar alguém que amava muito
ainda pudesse fingir que te amo./ Ah, se
eu pudesse./ Mas não quero, não devo
fazê-lo./ Isso não acontece”. E você
poderia perguntar: o que acontece para
uma pessoa não mais amar alguém que
amou muito? Como um coração que
aquecia o outro pode ficar frio e o ni-
nho de amor ficar vazio? Meu foco,
hoje, será falar do amante que deixa de
amar, não do amante rejeitado. Em Psi-
canálise, fala-se muito em ”investimen-
to libidinal”. É como se nós tivéssemos
uma quota de amor para empregar nas
relações. Essa quota de amor é sempre
dividida entre seu emprego no próprio
ego da pessoa e o investimento de obje-
to: daí as expressões do psicanalista aus-
tríaco Sigmund Freud (1856-1939)
“amor egocêntrico “ e “amor objeto”.
Mas, voltando ao nosso assunto e usan-
do palavras bem mais simples,  pergun-
to: o que acontece com uma pessoa para
ela deixar de amar o outro? Não há uma
única resposta para isso. Vejamos algu-
mas possibilidades que conduzem o amor
ao fim: frustrações recorrentes, ódios
não verbalizados, sentimentos de rejei-
ção, mudanças de jeito de ser; projetos
de vida desencontrados, traições não
perdoadas, ciúme patológico, medo de
se entregar e de confiar no outro, as-
sim por diante. Algo acontece que faz
com que um universo a dois perca sen-
tido para a pessoa. Então, ela passa a
olhar o outro com indiferença: não se
preocupa mais tanto em se arrumar,

em usar aquele perfume de que ele gos-
ta ou fazer aquele agrado predileto.
Deixa de dar a atenção que antes dava,
não tem mais paciência para escutar as
histórias do outro, acha-o chato, irri-
ta-se facilmente. Existe um processo
de distanciamento. A energia amorosa
antes investida no ficante, no namo-
rado, no marido, começa a ser retirada
e, aos poucos, a ser empregada em ou-
tras coisas: em outra pessoa ou em ou-
tra esfera da vida, como o trabalho ou
as amizades, ou simplesmente pode se
retrair para o ego da pessoa e ela pode
passar a se cuidar mais ou a achar que
não quer mais estar com outrem. E
enfim, aos poucos, naturalmente, a
pessoa vai percebendo com clareza que
não o ama mais. Precisa vir, então, a
coragem para falar, para terminar.

Nesse momento, é comum a pessoa
voltar atrás e permanecer no relacio-
namento. O rol de argumentos que
podem ser usados compõe uma lista
interminável, que vai do “Não quero
fazer os filhos sofrerem”, até “Acho
que é apenas uma fase, vai melhorar”.
Parece que, quando a pessoa descons-
trói um argumento, logo constrói  ou-
tro para si mesma e, em certa medida
pode iniciar um processo de “auto-trai-
ção”.  Em outros termos, é como se
ela desconsiderasse a sua verdade, o
fato de que não ama mais seu par e a
vida com ele não faz mais sentido. Aí,
a pessoa tem duas opções. Ou ela per-
petua seu processo de “auto-traição”,
ou enche o peito de coragem e fala
para o outro: “acontece que eu já não
sei mais te amar...”.

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Arme-se com a ‘arma’ da oração e
tenha coragem.” (Santo Padre Pio de
Pietrelcina)

..................................................................................
Fique sabendo... No Brasil, o Minis-

tério da Saúde publicou, em 2010, uma
Cartilha para a mãe trabalhadora
que amamenta, assegurando, entre
outros direitos e benefícios, a segurança
no trabalho até o 5º mês pós-parto, a
licença–maternidade de 120 dias, em al-
guns casos, quando a saúde do filho o
exigir, 180 dias, mas ainda não com
força de lei), duas pausas de 30 minutos
cada durante a jornada de trabalho para
amamentar. Não existe uma legislação
específica que proteja a mãe que queira
ou precise amamentar seu filho em pú-
blico. Em dezembro de 2013, foi pro-
posto um projeto de lei, prevendo
multa para o estabelecimento que cau-
sar qualquer constrangimento ou proi-
bir uma mãe de amamentar em suas de-
pendências. Atualmente, esse projeto,
segundo relatório da Câmara Muni-
cipal de São Paulo de 30/06/2014,
ainda está em 1ª fase de discussão (apro-
vação mediante voto favorável da mai-
oria simples).

........................................................
Vamos descontrair kkkkk!

Como um árabe nos EUA prepara a
terra para plantar batatas

“Um velho árabe muçulmano ira-
quiano, a viver há mais de 40 anos nos
EUA, quer plantar batatas no seu jar-
dim, mas cavar a terra já é um trabalho
demasiado pesado para ele.

O seu filho único, Ahmed, está a es-
tudar em França, e o velhote envia-lhe
a seguinte mensagem:

“Querido Ahmed: Sinto-me mal por-
que este ano não vou poder plantar ba-
tatas no jardim. Já estou demasiado ve-
lho para cavar a terra.

Se tu estivesses aqui, todos estes pro-
blemas desapareceriam. Sei que tu re-
mexerias e prepararias toda a terra.

Beijos
Papá”
Poucos dias depois, recebe a seguin-

te mensagem:
“Querido pai: Se fazes favor, não

toques na terra desse jardim.
Escondi aí umas coisas. Beijos...
Ahmed”
Na madrugada seguinte, aparecem no

local a polícia, agentes do FBI, da CIA,
os S.W.A.T., os Rangers, os Marines,
Steven Seagal, Silvester Stallone e al-
guns mais... da elite estadunidense, bem
como representantes da SNA, do Pen-
tágono, da Secretaria de Estado Maior
etc.

Removem toda a terra do jardim
procurando bombas, ou material para
construir antrax etc...

Não encontram nada e vão-se em-
bora, não sem antes interrogarem o
velhote, que não fazia a mínima ideia
do que eles buscavam. Nesse mesmo dia,
o velhote recebe outra mensagem:

“Querido pai:
Certamente a terra já está pronta

para plantar as batatas.
Foi o melhor que pude fazer, dadas

as circunstâncias.
Beijos Ahmed”

Festa Aviatória é adiada
Nova data será divulgada em breve

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo informa que, devido
as condições climáticas, a Comissão de Organização da Festa Aviatória
de Jaboticabal, adiou o evento que seria realizado neste final de sema-
na.

A Comissão Organizadora informa que o evento será realizado em
outra data. “Com a previsão de chuva no final de semana, achamos
prudente cancelar o evento. A Comissão Organizadora se reunirá para
definir um novo final de semana para a realização”, afirma o Secretário
de Indústria, Comércio e Turismo, Valdemir Lutti.
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Veja os salários dos 30 atletas convocados por Felipão para a Copa do Mundo

O goleiro Julio Cesar, por exem-
plo, atua pelo Toronto (Canadá), mas
ainda tem vínculo com Queens Park
Rangers (Inglaterra). Por isso, metade
do salário de R$ 530 mil é paga pelo
clube britânico.

Victor ganhava R$ 235 mil no Grê-
mio. Quando foi negociado com o Atlé-
tico-MG, o goleiro revelou que o au-
mento salarial foi um dos motivos da
mudança. Apesar da revelação, a gra-
na que o camisa 1 fatura no Galo nun-
ca foi divulgada.

Quando voltou ao Botafogo, em
2009, Jefferson faturava R$ 100 mil.
Com o bom rendimento no alvinegro e
as convocações para a seleção, o atle-
ta  aumentou a pedida e, hoje, ganha
R$ 250 mil.

Thiago Silva é um dos brasileiros
mais bem pagos do mundo do futebol.
Atualmente, o zagueirão arranca R$
39,4 milhões por ano do PSG, cerca
de R$ 3,2 milhões por mês.

Companheiro de zaga de Thiago na
seleção, David Luiz embolsa R$ 418
mil por mês no Chelsea.

Reserva imediato lá atrás, Dante
recebe R$ 11,6 milhões por tempora-
da do alemão Bayern de Munique,
cerca de R$ 960 mil mensais.

Surpresa da lista de Felipão, Hen-
rique ganhava, quando jogava no Pal-
meiras, R$ 60 mil mensais. Após pe-
dir aumento ao presidente do Verdão,
Paulo Nobre, o zagueiro não teve o
pedido atendido e acabou no Nápoli,
da Itália. Os números não foram di-
vulgados.

Na última vez em que o Barcelona
divulgou os salários de seus atletas, o
lateral-direito Daniel Alves faturava R$
600 mil por mês.

Maicon ganha R$ 14,7 milhões por
temporada, cerca de R$ 1,225 mi men-
sais. A grana é dividida pelo Roma,
seu atual clube, e Manchester City,
ex-time do lateral.

Marcelo renovou seu contrato com
o Real Madrid em 2013. O novo víncu-
lo prevê R$ 10 milhões por temporada
ao jogador, cerca de R$ 830 mil por
mês.

Maxwell leva cerca de RS 13 mi-
lhões por ano do PSG, da França, R$
1,080 mi por mês.

Os números da grana que Fernan-
dinho ganha no Manchester City são
semanais. A cada sete dias, o volante
recebe cerca de RS 300 mil, o que dá
cerca de R$ 1,2 mi por mês.

Luiz Gustavo, homem de confian-
ça no meio-campo de Felipão, ganha
nada menos do que R$ 8 milhões por
temporada, cerca de R$ 660 mil por
mês.

Paulinho ganhava cerca de R$ 400
mil por mês no Corinthians. Quando
foi para o Tottenham, da Inglaterra, o
jogador fechou contrato com salário
de R$ 12 milhões anuais.

Quando se transferiu da Lázio para
a Inter de Milão, Hernanes pediu R$
800 mil mensais (R$ 9,6 por tempo-
rada) para defender o clube.

Um dos destaques do time do Chel-
sea, Ramires leva R$ 656 mil por mês
no Chelsea.

Companheiro de time de Ramires,
o meia Oscar está mais bem cotado no
clube inglês. Por mês, ele fica com R$
475 mil.

Willian é mais um dos brasileiros
convocados que atua no Chelsea. O
salário do meia no clube inglês não é
divulgado, mas, especula-se que seja
algo em torno de R$ 7,5 milhões por
temporada (R$ 625 mil por mês).

Hulk é um dos jogadores mais bem
pagos da seleção brasileira. Jogando
pelo Zenit, da Rússia, o atacante fatu-
ra R$ 2 milhões por mês.

Bernard não fica muito atrás dos
companheiros. O jovem jogador rece-
be R$ 1,1 milhão do Shakhtar Do-
netsk, time da Ucrânia.

Fred é um dos jogadores que mais
ganham dinheiro no Brasil. O Flumi-
nense paga a ele R$ 750 mil mensais.
Mesmo com a bolada, o atacante fez
questão de pedir um aumento salarial
ao Tricolor.

Jô fica um pouco atrás dos compa-
nheiros de ataque da seleção. O cen-
troavante do Galo recebe R$ 150 mil a
cada 30 dias.

Neymar é a grande estrela do time
e, claro, o que mais ganha dinheiro.
Por temporada, o atacante do Barce-
lona coloca na conta, segundo a revis-
ta francesa France Football, cerca de
R$ 60 milhões por ano só de salário,
cerca de R$ 5 milhões mensais.

Além dos 23 jogadores convoca-
dos, Felipão divulgou uma lista com
sete suplentes para a seleção brasilei-
ra. O primeiro da nova relação foi Di-
ego Cavalieri. O camisa 1 do Flumi-
nense ganha cerca de R$ 600 mil men-
sais.

O lateral-direito Rafinha ganhou a
confiança do técnico do Bayern de
Munique, Guardiola. Não é à toa que
o clube alemão paga ao atleta R$ 16,5
milhões por temporada, R$ 1,375 mi
por mês.

Filipe Luis está bem cotado no Atlé-
tico de Madri. Finalista da Liga dos
Campeões com o time espanhol, es-
pecula-se que o lateral ganhe pouco
mais de RS 14 milhões por tempora-
da, R$ 1,160 mi mensais.

Miranda é companheiro de Filipe
no Atlético de Madri. Os valores, por-
tanto, são iguais: o zagueirão também
leva RS 14 milhões, R$ 1,160 milhão
por mês.

Há anos defendendo o Liverpool,
o volante Lucas Leiva recebe R$ 9,3
milhões por ano da equipe inglesa,
cerca de R$ 775 mil por mês.

Lucas foi vendido a peso de euro
pelo São Paulo ao PSG. Na França, o
jovem fatura R$ 1,04 milhão mensais.

De acordo com a lista, Felipão é o
quarto maior salário entre todos. Ele
recebe aproximadamente R$ 8,8 mi-
lhões por ano. Se somarmos as remu-
nerações dos técnicos dos três rivais
da seleção na primeira fase da Copa, o
valor não chega nem perto do que ga-
nha o brasileiro. Miguel Herrera, do
México, é o último da lista e ganha
'apenas' R$ 465 mil. Niko Kovac, da
Croácia, embolsa R$ 600 mil anuais.
Volker Finke, de Camarões, ganha R$
875 mil. Juntos, levam para casa R$
1,84 milhões a cada 12 meses.
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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!

Para corroborar nossas matérias acer-
ca das informações sobre a aproxima-
ção e passagem pelo Sistema Solar do
Planeta X ou Nibiru ou, ainda, Hercólu-
bus, e dando prosseguimento à nossa
jornada da Grande Cruzada de Esclare-
cimento, estamos transcrevendo em di-
versas partes, a carta enviada pelos nos-
sos irmãos do Planeta Nibiru canalizada
pelo Grupo Somos Luz e Ação.

(...)A cegueira foi tanta que não res-
tou outro meio se não a queda dessas
duas fantásticas civilizações que já esti-
veram na Terra.

Continuando:
Percebam que mesmo com tanto

conhecimento eles ainda assim não con-
seguiram reverter aquela situação de
colapso em que se encontravam.

Poucos naquela época entenderam a
mudança. O poder dos cristais era mui-
to superior ao que vocês conhecem hoje
como armamento químico. A má utili-
zação deles causou o fim de duas gran-
des civilizações. Este processo foi ne-
cessário, pois a Terra e outros astros
estavam a gerar forte onda de desequilí-
brio entre os demais sistemas solares.
Foi necessário maior impacto.

Era um dia desses comuns como vo-
cês assim os dizem, em que Nibiru cor-
tou o sistema solar e a nossa entrada no
mesmo causou uma grande mudança em
todos eles.

Muitos se ativaram e voltaram a fre-
quência luz, outros ainda como a Terra
estão a se reajustar, tentando ainda vol-
tar para a grade cristalina.

Na Terra, nossa passagem gerou a
queda e mudança dos continentes.

Da Lemúria restou apenas uma
pequena ilha. A Atlântida submer-
giu por completo.

Novas terras surgiram, foi quase o
fim de todos que habitavam na Terra.

Como a mudança foi muito drástica,

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 5)
os que sobreviveram à nossa passa-
gem, tiveram que buscar novos meios
de sobreviver.

Como colocamos, eles dependiam
dos cristais para as suas necessidades.
Com a queda dos mesmos, os cristais
afundaram, indo para a parte subterrâ-
nea da Terra (*). Sua luz praticamente
desapareceu.

Alguns cristais foram retirados dos
grandes centros onde a mudança se da-
ria. Como tínhamos feito contato
anteriormente com irmãos na Ter-
ra, alguns entenderam e se prepa-
raram para a mudança, isso ajudou a
preservar alguns cristais que foram
mantidos bem na parte subterrânea da
Terra.

A vida em cima da Terra já não era
possível. Tamanha mudança, não res-
tou outro meio senão partirem para a
parte subterrânea.

A queda dos grandes povos ajudou na
criação de uma nova civilização. A união
de Lemúria e Atlântida ganhou força
com a mudança ocorrida na Terra. As
pessoas que sobreviveram, tiveram que
partir para a parte subterrânea da Ter-
ra. Antes de partirem, desativaram os
cristais que restaram na superfície para
que no tempo certo eles fossem desper-
tos.

Esse foi um tempo em que gigantes
caíram, submergiram diante da grande
onda. Muitos que estavam cegos pelos
seus erros, despertaram no momento
da mudança.

Após nossa passagem, a população
que sobreviveu teve tempo para refle-
tir, rever no que contribuíram para aquele
desastre.

Foi desde este tempo em que se
começou a descrever Nibiru. Nesta
época, um pouco antes da mudança, al-
guns irmãos Nibirianos em uma tentati-
va de ajudar os terrestres, pediram per-
missão e a tiveram, para estar presen-
tes fisicamente na Terra. Pois bem, eles
assim tiveram permissão, mas infeliz-
mente pouco puderam fazer. E, como a
energia da Terra era muito densa, aca-
baram por se perder, se esquecendo da
sua missão, ficaram presos na esfera da
Terra (lei do Karma). Até hoje há al-
guns Nibirianos e tantos outros irmãos
que vieram de outras moradas Ce-
lestes, que se encontram presos em
meio a seus laços que os acorrentaram
junto a este plano. Esperamos por cada
um deles, pelo seu despertar!

Um processo de mudança de energia
é um procedimento complexo, que re-
quer muitas vezes abrir mão de muitos
degraus da evolução.

Muitos Seres de Luz já desceram de-
graus em Amor à Criação Divina, por
amor e com amor, esta é a missão.Os
irmãos sobreviventes com a mudança
que se deu na Terra, aprenderam pela

dor e decidiram não mais utilizar o po-
der para manipular, não mais usar seus
conhecimentos para outros meios que
não fosse o amor. Recomeçaram uma
nova história nas profundezas da Terra.
Da mesma forma que a civilização
de Marte ainda se encontra na par-
te mais profunda da crosta marcia-
na.

Em todos os planetas deste sistema,
há vida. Cada um segue seu rumo natu-
ral, a que mais se aproxima da Terra é
Marte e o satélite natural que vocês
chamam de Lua.

A Lua fazia parte da Terra. Com a
mudança houve a separação, por isso
vocês encontram muitas substâncias na
Lua que existem na Terra. Alguns so-
breviventes da mudança que ocorreu,
com a separação da massa terrestre, fi-
caram na parte que vocês conhecem
pelo nome de Lua.

Eles seguiram os degraus da evolu-
ção. Continuam a utilizar os Cristais,
pois sempre usaram de forma conscien-
te. Como também vocês já sabem ou
devem ter visto torres nas imagens de
fotografias da Lua, essas torres são fei-
tas de imensos cristais.

A Lua não tem a necessidade da luz
solar, assim como alguns astros de seu
sistema solar, porque eles mesmos emi-
tem a luz que necessitam, assim como o
povo do subterrâneo que também con-
segue sobreviver sem a fonte de luz
emitida pelo Sol.

A Lua mesmo não está mais fazendo
parte da Terra, mas ainda contribui com
alguns fatores relacionados à natureza.

Um desses fatores que ela influencia
é na maré, no movimento das águas.
Este processo ainda continua pela liga-
ção energética dos dois astros. Porém,
com a elevação da rede cristalina neste
sistema, a Lua tende a se afastar mais da
Terra.

A Lua possui muitas substâncias pa-
recidas com a que vocês têm na Terra,
muitas dessas substâncias são as mes-
mas da época de Lemúria e Atlântida.

Alguns cristais que ainda emitem luz
na Lua, estiveram presentes antes na
Terra. A forma de vida é diferente da de
vocês.

Eles são seres que evoluíram e de-
senvolveram atributos além do físico,
mas mesmo assim alguns tripulan-
tes da Terra já estiveram em conta-
to com o povo que vive na Lua.

A força magnética que a Lua conduz
para a Terra está cada vez menor, pois
como já foi dito, ela está se distancian-
do da Terra devido ao salto quântico
que está dando.

Se a ciência humana estivesse há
tempos atrás pesquisando com mais as-
siduidade algumas substâncias da Lua,
veria que há muito mais em comum do
que se imagina.

O fato é que hoje já há dois grupos
que se destacam na corrida à Lua, com
interesse de explorar estes recursos. Já
se fala até em povoá-la, devido às con-
dições físicas serem tão parecidas com
as da Terra. Este é mais um fator que
determinou o afastamento da Terra, não
podemos nenhum de nós tomar
posse de algo que ainda não mere-
cemos, ou que não temos o preparo
suficiente.

Na Lua há substâncias que para o
homem de hoje poderia ser uma forma
muito maior de destruição não só da
Terra, mas de outros astros do sistema
solar. A corrida à Lua, assim como foi
a corrida para o descobrimento de no-
vas terras, é um jogo de poder.

A vida fora da Terra já é possível,
pois vocês desenvolveram meios para
isso, devido a tecnologia que adquiriram
deste plano e de outros. Mas como
podem querer comandar outras
naves, irmãos, se não comandam
nem a de vocês? Por isso o nosso es-
forço de acordá-los. Voltem para si,
melhorem a sua frequência. Tudo é ener-
gia, tudo está ligado por ela, por isso
atraímos sempre o que vibramos,
por mais belas as palavras, se elas não
forem de luz elas não atraem energias
superiores.

O afastamento da Lua causará uma
mudança magnética no que se refere ao
mar. Como falado, a Lua possui cristais
que estiveram na Terra, eles vibram
todo este tempo ancorando a falta que
os que aqui estiveram deixaram. Assim
como vocês precisam de luz solar para
viver, precisam da força magnética que
a Lua conduz para a Terra.

Esta é uma força da atração. Porém
agora é outro tempo. É necessário que
cada um acenda a luz interna rea-
tivando os pedacinhos de cristais
que trazem dentro de si.

É necessário criar o sol interior, o
grande sol brilha dentro de cada um.
A força interna será quadruplicada.
Quando ascenderem os cristais mestres
interiores, se criará o Grande Sol Cen-
tral da Humanidade.

(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO A PARTE 6 DA CARTA DOS
IRMÃOS DE NIBIRU (ou Planeta X).

Fonte:
 somosluzemacao.blogspot.com
(*) Atenção: Uma grande Pirâmide

de Cristal – maior que a de Quéops no
Egito, foi descoberta recentemente por
mergulhadores no Triângulo das Ber-
mudas.

Obs.- As palavras em negrito foram
por mim assinaladas para maior acuida-
de, para que possam avaliar a realidade
das Transformações Globais que estão
em andamento e não se trata de utopia.

j.Augusto
LUZ & PAZ

Qual a qualidade de seus pensamen-
tos? No que você esta pensando? Você
sabia que o que você pensa é determi-
nante para proporcionar felicidade e
qualidade de vida?

Recentemente, estudo realizado no
Departamento de Sociedade, Desenvol-
vimento Humano e Saúde da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade Har-
vard, descobriram que fatores como oti-
mismo, qualidade de vida e felicidade
estão associados ao menor risco de AVC
(acidente vascular cerebral) sem contar
com fatores como idade, status socioe-
conômico, peso e se é fumante. Quer
dizer os pensamentos também 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.

Você pode concordar comigo que a
grande maioria das coisas em que supo-

OS BONS E OS MAUS PENSAMENTOS
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 espe-
lho, seu corpo esta magro, mas os pen-
samentos sussurram; “você esta gorda”.
E o suicídio onde nasce? Nos pensa-
mentos. 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 pes-
soal. Em fim, são inúmeros exemplos.

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 o nos
maus pensamentos, o mal esta traba-
lhando, como diz o dito popular; “men-
te vazia, oficina do diabo”, assim como
nos bons pensamentos, Deus está tra-
balhando, 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 verdadei-
ro, 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 louvor,
nisso pensai. Filipenses 4:8. Ou seja,
podemos forçar a ter bons pensamen-
tos. Mas, como podemos ter bons pen-
samentos, se vemos, ouvimos, tocamos
e vivemos no meio de pessoas e ambi-
entes que estimulam os maus pensamen-
tos? Violência, pornografia, discussões,
injustiças, noticiários violentos, nove-
las expressas de traição e ódio. Você
quer mudar seus pensamentos? Então
se ocupe com coisas sadias, mesmo que
seja difícil mudar seu meio social, como
a família, por exemplo, você pode mu-
dar o canal da televisão, o que vê na
internet, o que lê nas revistas, e jornais,
o que conversa com seus amigos. Nossa
mente é como uma batedeira, a batedei-
ra bate o que se coloca dentro e nossa
mente pensa o que colocamos dentro
dela. Comece a encher sua cabeça de
coisas positivas, boas, verdadeiras, ino-
centes, inteligentes, reais, bonitas. Faça
algo bom para alguém, procure ser me-
lhor para você e para as pessoas que
estão à sua volta, que você ama, e seus
pensamentos terão qualidade 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: lançando sobre
ele toda a vossa ansiedade, porque ele
tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Se está
chorando ela diz: o choro pode durar
uma noite, mas a alegria vem pela ma-
nhã. Salmos 30:5. Sobre o casamento,
está escrito. Sobre a morte, está escri-
to. Sobre as mágoas está escrito. Sobre
a preocupação, Jesus disse: “não vos
preocupeis”. Em fim a palavra de Deus
é o que precisamos para esclarecer e
tornar pensamentos negativos em po-
sitivos, 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 cora-
ção, 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; nos protegemos
dos maus pensamentos quando, enche-
mos 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.
Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação Seme-

ando Vida

A Prefeitura de Jaboticabal
em parceria com os membros
da Rede Social de Proteção dos
Direitos da Criança e Adolescen-
te, Fórum e Vara da Infância e
da Juventude, Promotoria de
Justiça da Infância e Juventude,
Polícia Civil, Polícia Militar e
Câmara Municipal, lança a cam-
panha “É mais legal viver a vida
sem drogas”.

“O objetivo é unir todos os
poderes públicos e a população
contra esse mal que afeta nosso
país. Vamos nos unir para pro-
teger nossas crianças, jovens e
adultos contra as drogas”, de-
clara o prefeito Raul Girio.

Jaboticabal lança campanha “É mais
legal viver a vida sem drogas”

Saúde já oferece atendimento especializado para acolher usuários e familiares

A ideia da campanha é que a
população entenda melhor sobre
o assunto e saiba como ajudar
quem precisa. “Contamos com
a ajuda dos pais e cuidadores na
orientação dos filhos para que
saibam dizer não às drogas.
Quanto mais informação me-
lhor”, acrescenta o juiz de direi-
to da Vara da Infância e da Ju-
ventude, Dr. Alexandre Gonza-
ga Baptista dos Santos.

Jaboticabal já conta com ser-
viços especializados para aten-
der aos usuários de álcool e dro-
gas. O SAUAD – Serviço de
Atendimento aos Usuários de
Álcool e Drogas conta com uma

equipe multidisciplinar para
ajudar aos dependentes e
seus familiares.

De acordo com a secre-
tária de Saúde, Renata Assi-
rati, a cidade ainda oferece
atendimento através do
CIAF Centro. “O prefeito
Raul também trabalha para
contratação de mais profis-
sionais e para implantação
do CAPS AD.”

O SAUAD está localiza-
do na Travessa Diogo Bar-
bosa, n° 35, ao lado do Cen-
tro de Infectologia. Mais in-
formações pelo telefone (16)
3203-8233.

AVIÕES 2
17:00 somente sábado – domingo e quarta
NESTE FILME TODOS PAGAM 5,00

COMO TREINAR SEU DRAGÃO 2
19:00 quinta, sexta, segunda, terça e quarta.
Sábado e domingo  15:00 e 19:00 Horas.
NESTE FILME TODOS PAGAM MEIA:  R$8,00. TODOS OS

DIAS

TRANSFORMERS - A ERA DA EXTINÇÃO
21:00 todos os dias

GRUPO ISORECORT CONTRA-
TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO. POSSIBILIDADES DE
GANHO ENTRE R$ 4.000,00 E R$
7.000,00 + BENEFÍCIOS.

INTERESSADOS, ENTRAR EM
CONTATO PELO TELEFONE (11)
4397-6020 (FALAR COM RODRIGO)
OU ENVIAR CURRÍCULO PARA:

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Luiz Carlos dos Santos, Brasileiro, casado, CPF n. 116.106.068-50, Presidente do Serviço de Obras
Sociais de Jaboticabal, CONVOCA os Senhores Associados e Diretores para a Assembleia Geral Extraor-
dinária, que se realizará no dia 29 de julho de 2014, na sede provisória, sita à Avenida José Batista Ferreira,
874, bairro Aparecida, na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, às 19hs, em primeira convocação com
a maioria dos sócios e, em segunda convocação, as 19Hs30min, com qualquer número a fim de discutir a
seguinte Ordem do Dia:

1. Doação de Terreno ao Conselho de Pastores.
2. Outros assuntos pertinentes.

Jaboticabal, 22 de julho de 2014.
Luiz Carlos dos Santos

Presidente

Ótima oportunidade
Franquia de Financeira

Loja em funcionamento, com grande potencial
de crescimento e excelente localização.

Município de Monte Alto-SP. Interessados tratar
com Rodrigo (16) 9 9139-9005.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 26 DE JULHO  DE 2.014

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

Parabéns à Daniele Varotti pelo NIVER transcorrido no
último dia 22 de julho. Parabéns e Muitas Felicidades!

Verso de Rodeio:
Autor: Juninho Ruwal
Locução: Bala de Prata

 Sapateia mulherada
Nóis é vaqueiro, nóis é peão
Gosto da loira que me cha-

ma de paixão
Gosto da morena que me

chama de tesão
Com uma faço amor na cama
Com a outra faço amor no

chão!!!
Ooo Vichiii, Vichiii, Vichee

TAXI!
Nossa homenagem da sema-

na vai para todos os taxistas re-
presentados pelo profissional
Wilson Daniel Del Vecchio, 58
anos de idade. O taxista jaboti-
cabelense começou muito jo-
vem, aos 16 anos de idade já
transportava passageiros com
uma charrete, depois com sua
habilitação em mãos, começou
sua carreira que já completam
exatamente 37 anos (3 anos na
praça 09 de Julho e 34 anos no
Terminal Rodoviário de Jaboti-

cabal). Ser taxista é ser também
um pouco psicólogo, um pouco
guia turístico, ter coragem para
transportar estranhos, paciência
para encarar o trânsito e deter-
minação para dirigir por horas se-
guidas. Parabéns para eles que
dirigem e andam pelas ruas da
nossa cidade com muita segu-
rança e gentileza. Eles que nos
salvam no momento que mais
precisamos, sempre com um sor-
riso estampado no rosto e cor-
tesia, sempre ao nosso dispor.

Sucesso e muita saúde!

Família Sagula ficou em festa no dia 21/07, pois o ali-
cerse da prole, ROSE RONCATO SAGULA, completou
mais um ano de vida. Recebeu os mais sinceros votos de
parabéns e felicitações pelo seu dia, dos filhos, esposo,
neta e noras. Parabéns!

O turismólogo e apaixonado pela natureza, Eduardo Gi-
ampietro, completará mais um NIVER, no dia 28. Para-
béns, saúde, sucesso e muitos anos de vida!

Um dos maiores exemplos e apaixonado por bicicletas,
Paulo César Mataqueiro, completou mais um aniversário
dia 19/07. Desejamos muita saúde e que venha muitas “pe-
daladas” em sua vida! Felicidades!

Felicitamos um dos grandes nomes no rodeio de nossa
cidade, Goiano Locutor, que completa mais uma ano de vida
neste dia 26/07. Desejamos muito sucesso em sua emprei-
tada!

Eduardo Yamamoto Silva completou mais um aniver-
sário dia 22/07. Parabéns e muitos anos de vida!

Cumprimentos ao Denis Takeuti, que com-
pletará idade nova no dia 29. Desejos de mui-
tas conquistas e sabedoria!

JONAS ROBERTO completou, no dia  23 de julho, mais um ani-
versário, com os cumprimentos de toda Equipe Carecas Racing, fa-
miliares e  amigos. Parabéns!

Mayco Maeda festejará no dia 27 de julho seu aniversário. Para-
béns e desejos de muitas felicidades de todos familiares e amigos.

Parabéns para os papais Raul Craveiro e Marilda
Craveiro, pela chegada da tão esperada princesinha,
Luiza Lara Craveiro. Desejamos que esta linda menina
cresça com muita saúde.  Temos certeza que será muito
mimada pelos avós, pelo tio e padrinhos. Que esse mo-
mento seja mágico, pois é um presente de Deus!

LUIZA LARA



MIL E UMA UTILIDADES
- Acompanho tarefas
- Aulas particulares
- Acompanho idosos em consultas, visitas, internações
(dentro e fora do município).

Tenho referência pessoais.

Conversar com Rita (16) 98137-4949

 3ª  VARA  CÍVEL  DA  COMARCA  DE  JABOTICABAL
EDITAL  DE  PRAÇA  E  LEILÃO

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, de conhecimento de terceiros,
interessados e de intimação dos executados DIONISIA APARECI-
DA CASSIMIRO e RENATO VIDAL. O Doutor, ALEXANDRE GON-
ZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Judicial da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER,
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL que BANCO
BRADESCO S/A move em face de DIONISIA APARECIDA CAS-
SIMIRO E RENATO VIDAL, processo nº. 0000731-
55.2007.8.26.0291, tendo sido designada a venda do bem descrito
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DA PRAÇA – Os
lances serão capitados de maneira ELETRÔNICA através do portal
www.superaleiloes.com.br, devendo os interessados cadastrarem-
se pelo portal e habilitarem-se para ofertar lances de maneira eletrô-
nica. A primeira praça terá início no dia 11 de Agosto de 2014, encer-
rando-se às 14h do dia 14 de Agosto de 2014, ocasião em que o bem
será vendido pelo valor da avaliação atualizada. Não havendo lance
igual ou superior à importância da avaliação atualizada a 2ª praça
seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 14 de Agosto de
2014 após o encerramento da primeira praça, e se encerrará no dia 04
de Setembro de 2014, às 14h, ocasião em que o bem terá como lance
mínimo 60% do valor da avaliação atualizada. Do Condutor da Praça
– A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal
www.superaleiloes.com.br e será conduzida pela Gestora Supera
Leilões, devidamente habilitada no Tribunal de Justiça de São Pau-
lo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.705.692/0001-00 e pela Leilo-
eira Oficial Karla Karine de Castro, matriculada na Junta  Comercial
do Estado de São Paulo-JUCESP, sob o nº 932. DO LANCE CONDI-
CIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda
poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posteri-
or aprovação do Juízo responsável.

DO  BEM :
Uma gleba de terras, situada no distrito, município de Chapada

Gaúcha - MG desta Comarca de Arinos – MG na “Fazenda São
Francisco” com a área de 1.075,90,86 há (Hum mil setenta e cinco
hectares noventa ares e oitenta e seis centiares) de terras classifica-
das como terras de carrasco, dentro dos seguintes limites e confron-
tações: “O presente roteiro tem início no marco “E” cravado na
margem direita do Rio Acari e na confrontação com a Gleba “B” da
Sra. Ana Batista de Oliveira. Do mesmo segue com o rumo de
79º03’41” NE e com a distância de 1.220,35 metros, até o marco “H”.
Do marco “H” ao marco 1 segue com o rumo de 34º06’10”SE e com a
distância de 789,25 metros. Do marco 1 onde passa a confrontar com
a Gleba “A” da Sra. Ana Batista de Oliveira, segue com os seguintes
rumos e respectivas distâncias: Do marco 01 ao marco 2-03º21’13”
SE = 122,82 metros. Do marco 2, ao marco 3=27º43’29” SW = 827,12
metros. Do marco 3 ao marco 4 =24º23’27” SW =219,98 metros. Do
marco 04 ao marco 5= 18º00’12”SW = 204,67 metros. Do marco 5 ao
marco 6= 10º27’43”SW = 139,57 metros. Do marco 6 passa a con-
frontar com outra gleba da Guarato Agropecuária Ltda, com o rumo
de 60º35’SE e distância de 1.235,00 metros, onde começa a confron-
tar com a gleba de 905,28,37ha, daí segue com rumo de 20ºNE e
distância de 2.829,00 metros onde começa a confrontar com a gleba
de 2.420,00ha, daí segue com o rumo de 20ºNE e distância de 1.050,00
metros; daí segue com o rumo de 56º30’NO e distância de 4.010,00
metros à margem do Rio Acari. Daí segue Rio Acari águas abaixo ao
ponto de partida onde começaram os limites. Imóvel devidamente
matriculado no CRI da cidade de ARINOS/MG sob o nº 4.282, ava-
liado o imóvel em R$ 800,00 (oitocentos reais) o  hectare, perfazendo
um total de R$ 860.726,88 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e
vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) a área avaliada, para 08 de
Janeiro de 2013, sendo a avaliação atualizada do bem corresponden-
te a R$ R$ 940.573,54 (novecentos e quarenta mil quinhentos e
setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), para Junho de
2014, que será atualizado nas datas das hastas públicas.

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial Supera Leilões, a
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento)
sobre o preço da arrematação do bem. Serão de responsabilidade do
arrematante todas as providências e despesas relativas à transfe-
rência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio,
taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas per-
tinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS oriundos de
construção ou reformas não averbados no Órgão competente. Even-
tuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação
nos exatos termos do art.130, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apre-
sentado pelo arrematante.

REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO: Se, após a apresenta-
ção do edital, e antes de alienado o bem, o executado quitar a dívida
ou realizar acordo, deverá pagar a importância atualizada do débito,
mais juros, custas, honorários advocatícios, custas do Edital e a
comissão devida ao Leiloeiro de 2% (dois por cento) sobre o valor
da avaliação atualizada do bem. A alienação obedecerá ao disposto
na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o
caput do artigo 335, do Código Penal. A publicação deste edital
supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respecti-
vos patronos.

Não constam dos autos causas ou recursos pendentes de julga-
mento sobre o bem a ser arrematado. Nos termos do artigo 687, §5º
do CPC o(s) executado (s), cônjuges ou terceiros caso não sejam
encontrados, intimados ou cientificados das datas das praças, vale-
rá o presente como EDITAL  DE  INTIMAÇÃO  DE  HASTA  PÚBLI-
CA. E para que produza seus fins, efeitos e direitos, será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Jaboticabal, 14 de Julho de 2014.

ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
Juiz de Direito

SUPERA LEILÕES | Centro Empresarial Castelo Branco | Rua Alice
Além Saad nº 855, Sala 1310 | Nova Ribeirânia - Ribeirão Preto - SP

| CEP 14.096-570 | Fone 16- 3629-9012/3329-5592 |
www.superaleiloes.com.br

A FAE (Fundação de Amparo ao Es-
porte) promoveu no domingo (13), a
29ª Corrida Athenas Paulista Savegna-
go. Foram três provas com a participa-
ção de crianças, adolescentes e adultos.

Pelo segundo ano consecutivo a pro-
va contou com a utilização de chips para
comprovar o percurso e a distribuição
de kits alimentação. “As mudanças pro-
postas profissionalizaram ainda mais a
prova. Atletas de toda região estiveram
presentes, foram aproximadamente 250
inscrições, um saldo mais que positivo”,
ressalta o Presidente da FAE, Samuel
Cunha.

Acompanhe abaixo a colocação fi-
nal de todas as categorias:

Classificação Final Geral Mas-
culino: 1 – Lucas Ferreira Cardoso –
R$ 350,00.

 2 – Antonio Nunes Evangelista –
R$ 250,00.

Corrida Athenas Paulista reúne atletas de toda região

Prova teve percurso de 6,5 quilômetros

3 – Luis Fernando dos Santos Me-
deiros – R$ 150,00

Classificação Final Geral Femi-
n ino

1 – Tatiana Rodrigues Fernandes –
R$ 350,00

2 – Adriana Alves – R$ 250,00
3 – Josiane Cristina Ferreira – R$

150,00
Classificação Final Atletas de

Jaboticabal Masculino
1 – Rodrigo Dantas – R$ 300,00
2 – Alexandre Pastorello – R$

200,00
3 – Santiago dos Santos Rissi – R$

100,00
Classificação Final Atletas de

Jaboticabal Feminino
1 – Maria José Mendes Ferreira –

R$ 300,00
2 – Maria Amélia da Cruz Pereira –

R$ 200,00

3 – Eliana Sonego Assirati – R$
100,00

Categoria: Juvenil – 15 a 19
anos

1 – Anny Lucia Celis
2 – Mariana Pereira da Silva
3 – Lilian Fernandes da Rocha
Categoria: Adulto – 20 a 29 anos
1 – Jéssica Veroneze
2 – Glaucia Velozo Aguiar
3 – Cristiane Conceição Carvalho
Categoria: Veterano A – 30 a 34

anos
1 – Juliana Eloisa Americo
Categoria: Veterano B – 35 a 39

anos
1 – Cristiane Concário
2 – Camila Magrini da Silva
3 – Patricia Caliento Paiva
Categoria: Veterano C – 40 a 44

anos
1 – Josefa Loira

Categoria: Veterano D – 45 a 49
anos

1 – Neusa Maria Fernandes Duarte
2 – Aguines de Souza Baffa
3 – Maria das Graças Cunha
Categoria: Veterano E – 50 a 54

anos
1 – Rosalia Pereira Guimarães
2 – Dirce Celina Tota
Categoria: Veterano F – 55 a 59

anos
1 – Nilsa Auxiliadora Zanquim Mas-

son
Categoria: Veterano G – 60-64

anos
Não houve participantes
Categoria: Veterano H – 65-69

anos
1 – Ernestina Leonor Sylvestre Conti
Categoria: Veteraníssimo – 70-

99 anos
1 – Therezinha Nazário Martucci

O Senac Jaboticabal está com inscri-
ções abertas para dois cursos na área da
saúde: Cuidador de Idosos e Noções

sobre Medicamentos para Atendimen-

to em Farmácias, com início em 28 de
julho e 2 de agosto, respectivamente.

Para a primeira opção há vagas para
bolsistas e o interessado será capacita-
do no cuidado de idosos, com ou sem
limitações, nas atividades cotidianas e
respeitando sua individualidade, incen-
tivando sua autonomia e independên-
cia. O aluno também será estimulado a
buscar alternativas que favoreçam o
envelhecimento ativo e bem-sucedido,
de forma ética e humanitária.

Senac Jaboticabal oferta dois cursos na área da saúde
Aulas iniciam em julho e agosto e há vagas gratuitas

Já para Noções sobre Medicamen-

tos para Atendimento em Farmácia,
ele será qualificado quanto às noções
básicas de atendimento, incluindo co-
nhecimentos gerais sobre medicamen-
tos e suas ações, e encaminhando ao
farmacêutico as demandas de forma ágil
e correta.

“Os cursos auxiliam na formação de
profissionais que possam ser mais res-
ponsáveis no cuidado ao próximo, tan-
to para aos idosos na rotina ou na ori-
entação dos males da automedicação”,
explica Patrícia Elena Frizzas Caraski,
docente de enfermagem.

Em Cuidador de Idosos, o inte-

ressado precisa ter, no mínimo, 17
anos, ensino fundamental completo
e possuir renda familiar per capita de
até dois salários mínimos federais (R$
1.448).  Na segunda capacitação é
preciso estar cursando o ensino mé-
dio e ter no mínimo 17 anos de ida-
de.

As inscrições podem ser realizadas
pelo site www.sp.senac.br/jaboticabal ou
pessoalmente na unidade. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefo-
ne (16) 3209-2800.

Serviço:
Cuidador de Idosos
Início: 28 de julho a 29 de setem-

bro de 2014
Horário: de segunda a sexta-feira,

das 19 horas às 22h30
Noções sobre Medicamentos para

Atendimento em Farmácias
Início: 2 a 23 de agosto de 2014
Horário: aos sábados, das 9 às 13

horas
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

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

Começou na noite do  dia 23, a Festa
do Agricultor de Jaboticabal. O even-
to acontece até hoje, 26 de julho, na
Associação Nipo Brasileira.

Com programação variada, a Festa
do Agricultor promove palestras,
show humorístico e a tradicional Mis-
sa Solene na Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida. “A Festa do Agri-
cultor discute alternativas para o for-
talecimento da classe, integrando e reu-
nindo antigos amigos. Mais um even-
to que vem coroar os 186 anos de Ja-
boticabal”, afirma o prefeito Raul Gi-

21ª Festagri promove programação especial para o agricultor
Até sábado, serão realizadas palestras, espetáculo de humor e Missa Solene

rio.
Na quinta-feira (24), às 19h30,

aconteceu a palestra Sistema MPB
(muda pré-botada) como ferra-
menta estratégica para a rápida
adoção de novas variedades de
cana-de-áçucar. Na sexta-feira
(25), às 19h30, os agricultores
ass is t i r am o show “Um show
como você nunca riu” com o hu-
morista Marlon Rossy.

Neste sábado, a Missa Solene acon-
tece às 19h, na Paróquia de Nossa Se-
nhora Aparecida.

A Prefeitura Municipal, através do
posto do Super Acessa São Paulo, pro-
moveu, na última semana (de 15 a 18
de julho), a primeira capacitação re-
gional para monitores da região. Ao
todo, cerca de 14 pessoas, de oito
cidades - Rincão, Guatapará, Pradó-
polis, Ribeirão Preto, Taiaçu, Taiu-
va, Dumont e Jaboticabal - foram ca-
pacitadas.

Os monitores participaram de ofici-
nas de reciclagem e capacitação de mó-
dulos sobre o funcionamento do Super
Acessa (módulo I), Rede de Projetos
(módulo II) e Acessa + (Módulo III). Ao
final, todos receberam certificados.

“O Super Acessa de Jaboticabal foi
criado para diminuir a distância e difi-
culdades entre as cidades que tem um
posto do Acessa, evitando que o moni-
tor se desloque até a capital para se ca-
pacitar. Aqui atendemos toda região de
Ribeirão Preto e São José do Rio Pre-
to”, explica o gerente Fernando Prado.

Na sexta-feira (18), encerramento
das atividades, os monitores receberam
uma visita de funcionários do Poupa-
Tempo de Ribeirão Preto e da Receita
Federal de São Paulo.

Uma nova capacitação está previs-
ta para setembro.

Super Acessa promove primeira capacitação regional
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

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

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel
Quero R$ 27 mil, e transfiro o saldo devedor 16-99737-0260

SOB A PELE ****

“Sob a Pele’’ é uma das produ-
ções mais bizarras e estranhas que
eu pude conferir nos últimos anos.
Estrelado por Scarllett Johhanson,
uma das mais belas atrizes do mo-
mento, o filme navega pelo fantás-
tico e muitas vezes fará com que o
espectador se pergunte o que real-
mente está presenciando na tela.
Mas a exemplo de “O Homem Des-
conhecido’’, “Sob A Pele’’ não foi
feito para pessoas que procuram
uma produção que seja compreen-
sível nos mínimos detalhes. Na ver-
dade, é o contrário disso. Ele é, sim,
um filme que faz pensar e refletir. A
história se passa na Escócia, nos dias
de hoje, com pessoas comuns em
cenas cotidianas – exceto pela pre-
sença do alien sem nome (Scarlett
Johansson), que passa o filme in-
teiro seduzindo homens e matan-
do-os de forma bizarra. Eles são
atraídos, obviamente, pela beleza ir-
retocável de Johansson, a uma es-
pécie de casa. Uma vez lá dentro,
totalmente hipnotizados, eles são,
na falta de um termo melhor, “suga-
dos’’ por um pântano assassino.
Destinada a dizimar todos os ho-
mens que ela deslumbra, o alien aos
poucos vai se sentindo culpado e  é
aí que se inicia o processo de huma-
nização do personagem. A finalida-
de dessa chacina jamais é mencio-
nada em “Sob A Pele’’ deixando para
o espectador tirar suas próprias
conclusões. O diretor Jonathan Gla-
zer, responsável por outras tramas

inusitadas como a de “Reencarna-
ção’’ (2004), conduz com maestria
as sequências, principalmente a que
mostra o alien atraindo um homem
de rosto terrivelmente deformado
(interpretado por Adam Pearson que
realmente sofre de neurofibromato-
se em uma aparição absolutamente
comovente e audaciosa). “Sob a
Pele’’ é uma experiência atípica e
intensa: é impossível, por exemplo,
não experimentar uma angústia
profunda ao acompanhar o reconhe-
cimento mútuo de dois homens pre-
sos no líquido escuro de Johansson
ou na cena em que ela se despe to-
talmente e percebe suas imperfei-
ções, por míninas que elas possam
parecer.

Lançamentos
TRANSFORMERS - A ERA

DA EXTINÇÃO
JUNTOS E MISTURADOS

CLAUDINEI  BARS – ME, torna público que requereu na
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença
de Instalação para (Fabricação de Produtos Cerâmicos não
refratários não especificados Anteriormente). À Rua Arman-
do Sales de Oliveira Nº 384, Jaboticabal/SP.

ALVARES  MARTINS  FERRAGENS  JABOTICABAL-
ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação Nº 52001483 válida até 21/07/2017 para sucatas de
alumínio, trituração, limpeza e triagem de, na Rua Plínio Zoc-
ca Nº 180 – São Roque/ Jaboticabal- SP. Empreendimento.

BIOCUTHIS-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA - ME, torna público que recebeu da CETESB a Renova-
ção da  Licença de Operação nº 52001485, válida até 21/07/2016
para fabricação de cosméticos em geral, sito à Avenida General
Osório nº 757, Bairro Sorocabano, Jaboticabal – SP

K O  MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, torna público que
recebeu da  CETESB a  Licença Operação nº 52001479, válida até
17/07/2018  para fabricação de máquinas, aparelhos e implemen-
tos para agricultura, n.e.,  na Avenida Major Hilario Tavares Pi-
nheiro nº 2.300, Jardim Kennedy, Jaboticabal –SP.

Oração urgente de São bento
Quem faz essa oração alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz

alta e com muita fé a seguinte oração :
 “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este milagre e vou

divulgar o seu santo nome”.
Por uma graça alcançada.  ( I.I.S.)

Oração urgente de São Bento
Quem faz essa oração alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz

alta e com muita fé a seguinte oração :
 “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este milagre e vou

divulgar o seu santo nome”.
Por uma graça alcançada.  ( L.I.S.)
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