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Desde o início do segundo
semestre, os quase 300 alu-
nos da FATEC (Faculdade de
Tecnologia) de Jaboticabal,
estão assistindo às aulas no
novo prédio. A fim de dar as
boas vindas aos estudantes, o
prefeito Raul Girio visitou a fa-
culdade na semana passada.

“Jaboticabal também é co-
nhecida como Athenas Paulis-
ta por ser referência em ensi-
no. Temos faculdades excelen-
tes. A FATEC é uma delas. Te-

FATEC: alunos iniciam segundo semestre em novo prédio
Prefeitura investiu mais de R$ 3 milhões na construção da faculdade

nho orgulho em dizer que nos
empenhamos ao máximo para
ver os alunos ocupando o novo
prédio”, pontuou o prefeito.

A Prefeitura investiu mais
de R$ 3 milhões na constru-
ção do complexo, com qua-
tro laboratórios. No local,
também foram construídas
sete salas de aula, uma mo-
derna biblioteca, pátio de
convivência, diretório acadê-
mico, sala de atendimento ao
aluno, sala de reuniões, se-

Em visita à FATEC, o Prefeito Raul Girio falou da importância do ensino, como referência na
Athenas Paulista

Alunos são preparados na extensão do ensino da FATEC por experientes profissionais

Laboratórios modernos, da mais alta tecnologia, em amplas instalações

Vista parcial da fachada do prédio que abriga todo o complexo do ensinoConstrução ampla e uma grande ala disponível para ampliações no futuro

Com mais de 30 serviços, op-
ções de cursos e lazer, foi inaugu-
rado na segunda-feira (11), o Aces-
sa Rural em Lusitânia. O projeto
conta com computadores de últi-
ma geração e disponibiliza sinal de
internet gratuito aos moradores do
distrito.

cretaria acadêmica, cozinha,
refeitório, cantina, dispensa,
almoxarifado, salas de infor-
mática e de desenho técnico,
arquivo, banheiros para fun-
cionários e alunos.

FATEC -  A  FATEC é uma
oportunidade de acesso ao
mercado de trabalho, através
de curso gratuito, com quali-
dade comprovada. A unidade
conta com o curso de Tecno-
logia em Biocombustíveis, com
duração de três anos.

Acessa Rural é inaugurado em Lusitânia
Posto de atendimento fica ao lado da EMEB Florassu Fernandes dos Santos

Navegar pelas redes sociais,
sites de notícias, acessar email e
outras ferramentas será autoriza-
do e, nos casos necessários, os
monitores darão o suporte ao usu-
ário.

“Conseguimos um grande be-
nefício para o distrito de Lusitâ-

nia. O Acessa Rural oferece 30
serviços gratuitamente, inclusive
a emissão de documentos. Os
moradores podem participar de
cursos online, inclusive de idio-
mas, e após a conclusão, imprimir
o certificado na impressora dispo-
nibilizada gratuitamente”, afirma o

Prefeito, Raul Girio.
O Secretário de Indústria, Comér-

cio e Turismo, Valdemir Lutti, res-
salta a comodidade de contar com o
Acessa Rural. “Ações simples como
a emissão de um currículo ou a de
um simples documento serão feitos
no posto de atendimento. Três mo-

nitores ficarão responsáveis pelo
atendimento e em auxiliar quem pro-
curar o Acessa Rural”.

O Superintendente do Super
Acessa, Emílio Bizon, lembra que
foram investidos R$ 150 mil no
projeto. “A montagem do Acessa
Rural em Lusitânia foi um grande

desafio. Técnicos trabalham para
instalar uma torre que garanta o
sinal e melhora, inclusive a quali-
dade da telefonia celular. Em bre-
ve, os moradores vão poder con-
tar com outros serviços, que se-
rão disponibilizados em parceria
com o DETRAN.

Raul Girio destaca o Acessa Rural como fonte de suporte ao usuário, cursos on line e de idíomas, além de uma série de dispositivos e ferramentas, beneficiando moradores de Lusitânia

Muitos, que se destacam em covís de

lobos, perambulam pela sociedade,

como se ninguém notasse a

perversidade

Compreender, ter convicção, ser forte

e obediente, são os traços da fé

inabalável

A magia da honestidade se concentra

na qualificação das atitudes sensatas



Pr. Anastácio Martins
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Quem é que não gostaria de ser aman-
do por todos? Tenho certeza que todo
mundo, porque todos precisam de amor.
Só o amor pode mudar qualquer situa-
ção. Mas quando este amor acaba, tudo
fica sem graça e sem esperança. Sabe
por quê? Porque este não é o verdadeiro
amor de Deus. O amor de Deus é perfei-

O AMOR DE DEUS
to e Eterno, esse amor não tem fim.
Todos deveriam conhecer e praticar esse
amor, que o Nosso Pai Celestial tem
por cada um de nós. O amor de Deus é
paciente, misericordioso, bondoso, não
julga, não suspeita mal, não arde em
ciúmes, está sempre pronto para per-
doar, desde que haja um verdadeiro ar-
rependimento. Só o amor de Deus pode
suporta qualquer coisa, seja ela qual for.
Como aconteceu com o nosso Senhor
Jesus Cristo, que por amor de nós, Ele
suportou naquela cruz todos os nossos
pecados e todos os nossos sofrimentos.
Esse amor não tem explicação. Como
pode um Deus tão maravilhoso e cheio
de amor, enviar seu único Filho, para
morrer em nosso lugar? Esse Deus é tre-
mendo, Ele merece ser exaltado e glori-
ficado, Eternamente. Hoje o amor de
Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Por isso devemos amor e andar em
amor uns para com os outros. Quem
anda em amor, vive uma vida melhor e
desfruta de uma boa saúde, prosperida-

de, alegria, paz e todas as coisas boas
que Deus fez. Caminhar em amor faz
bem e traz muitos outros benefícios para
a nossa vida. Agora a pessoa que não
consegue andar em amor, infelizmente
ela acaba experimentando todo tipo de
sofrimento e angústia, vivendo uma vida
cheia de amargura, depressão e etc. Tudo
isso por que a pessoa deixou a tristeza
entrar em seu coração, ao invés de per-
doar ela preferiu carregar esta amargura
na sua alma, sem saber que todas essas
coisas só produzem doenças e muitos
outros sofrimentos. Nosso coração não
suporta tanta dor, seja ela qual for. O rei
Salomão escreveu em Provérbios 4.20,
aos 23. (Filho meu, faça o que o seu Pai
Celestial diz e nunca esqueça o que a sua
mãe (Igreja) lhe ensinou. Guarde sem-
pre as suas palavras bem gravadas no
seu coração. Os seus ensinamentos o
guiarão quando você viajar e protegerá
você de noite e te aconselharão de dia.
Então sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele pro-
cedem às saídas da vida, ou seja, as suas

instruções são uma luz brilhante, e a sua
correção lhe ensina viver). Não perca
mais tempo, vivendo de passado, nem
carregando o sofrimento atrás de você.
Tome uma decisão hoje, de viver a vida
abundante que Deus preparou para você.
Aprenda a guardar o seu coração de toda
a maldade deste mundo, praticando a
palavra de Deus, todos os dias da sua
vida aqui na terra. Faça como Salomão,
que no seu tempo desfrutou de uma vida
abundante, simplesmente porque ele
guardou o seu coração com a palavra de
Deus. Ele não ficou murmurando, nem
reclamando da vida ou das coisas, pelo
contrário, ele deixou o amor de Deus
entrar em seu coração. É por isso que
ele foi um homem sábio. Deixe o amor
de Deus entrar no seu coração. Você vai
ficar maravilhado e surpreso com a
mudança que ele vai fazer na sua vida.
Você nasceu para ser um vencedor, as-
sim diz o Senhor. Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa: A Verdade
da Palavra. Diáriamente na GAZETA
FM 107.9 das 05h30min às 06h30min
catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Para dizer a verdade, a história das
desculpas começou já no paraíso: Adão
empurrou a culpa para Eva, Eva para a
serpente, e desde então estamos sem-
pre transmitindo essa herança, de gera-
ção em geração. Não gostamos de ad-
mitir, mas todos usamos desculpas, e a
maioria delas nem sequer chega  a ser
consciente, a menos que elas sejam es-
pecialmente originais, muito estúpidas
ou  muito refinadas. Caso contrário,
quase não as percebemos. Nossa cons-
ciência, no entanto, às vezes protesta
diante da presteza com que “ludibria-
mos” a nós mesmos em nosso cotidia-
no. O que afinal nos leva a recorrer a
esse modo fácil de escapar dos proble-
mas? O sentimento de consideração
pelos outros? A necessidade de justificar
nossas ações?A insegurança? Nossos

REFLEXÃO  —  DESCULPAS
medos? Nossos sentimentos de culpa?
Na verdade trata-se de uma mistura de
tudo isso.

Sem as desculpas que nós mesmos
usamos ou das quais somos vítimas, não
teríamos a camada protetora e os mei-
os que tornam a vida mais suportável.
Não dá para imaginar o que aconteceria
se tivéssemos que nos responsabilizar
por todos os erros e adversidades que
ocorrem em nosso dia a dia. Pois, por
mais que nos esforcemos, não somos
infalíveis e estamos sempre nos recri-
minando, assumindo culpas pelas op-
ções que temos que fazer em meio às
infinitas possibilidades de escolha que a
vida nos impõe e nos atribuindo fracas-
sos que estamos sempre tendo de “en-
golir”. Nós gostaríamos de ter boas ra-
zões ou explicações sensatas, mas com
frequência o peso da responsabilidade
por nossas ações é demasiado grande,
demasiado pesado ou  recai sobre nós
cedo demais. As desculpas são um meio
de escapar a tudo isso.

“Não pude evitar, foi só brincadei-
ra, eu não pretendia, não tive tempo,
meu carro não dava partida, a culpa é de
outra pessoa, não fui eu”— são essas as
desculpas corriqueiras que têm, todas,
uma coisa em comum: elas reabilitam
nosso amor-próprio ameaçado por um
curto período, aumentam nosso campo
de ação, oferecem pretextos, refúgios e

alternativas de fuga e funcionam como
pequenos “reparos” para a imagem que
fazemos de nós mesmos. Mas não ape-
nas para nós mesmos; também com re-
lação a nossos parentes, amigos, cole-
gas e superiores precisamos de “circuns-
tâncias atenuantes”, de proteção para
nossa imagem e nosso campo de ação
que nos ajudem superar o fosso entre as
expectativas deles e nossas próprias
possibilidades, pois é muito pouco o que
podemos conseguir sem receber o reco-
nhecimento deles. Mas as desculpas tam-
bém protegem os outros, pois elas nos
permitem sinalizar que aceitamos e res-
peitamos suas expectativas, mesmo que
não estejamos em condição de atendê-
las completamente.

Mas as desculpas são ou não são
mentiras? No sentido rigoroso, sim, se
tivermos como referência a definição
clássica de mentira: a mentira é uma
afirmação falsa feita de modo consci-
ente, com a finalidade de enganar al-
guém. Na maioria dos casos, entretan-
to, as desculpas não são mentiras pura e
simplesmente, mas sim correções ou
“embelezamentos” da imagem que fa-
zemos de nós mesmos, à qual nós mes-
clamos matizes sugeridos por nossa sub-
jetividade. Mas essa pergunta é em últi-
ma análise irrelevante, pois não é pos-
sível uma percepção não mentirosa em
meio ao enorme número de possibilida-

des de interpretação dos fatos. Além
disso, a pergunta pressupõe uma verda-
de objetiva que não existe na maioria
das situações. A obrigatoriedade de se
dizer a verdade seria, em vista da falibi-
lidade humana, uma forma de cercear
nosso “direito a desculpas”— um novo
e desumano tipo de coação. Enquanto
existirem seres humanos sempre haverá
situações nas quais os limites estreitos
impostos a nossas vidas estarão conti-
nuamente exercendo pressões. Assim
também é legítimo fazer “retoques”.
Quem identifica a liberdade a uma redu-
ção de todas as desculpas não conhece as
possibilidades de enriquecimento afeti-
vo oferecidas por um repertório variado
de desculpas. Sem dúvida existe também
para a desculpa um ponto além do qual
são ultrapassados os limites do que as
pessoas podem suportar, além do qual,
as coisas, em vez de melhorar pioram. O
maior inimigo das desculpas é o excesso
delas. Nada é mais difícil e trabalhoso
que ter de inventar novas desculpas para
as próprias desculpas. Sempre haverá
erros e situações pelos quais deveremos
nos responsabilizar, sem buscar descul-
pas. Mas isso é algo positivo, pois afinal
temos o direito a falhas e erros.

Assim, também para as descul-
pas existe uma medida ideal e po-
demos concluir: as desculpas são
nossas aliadas; mas, se abusarmos
delas, tornam-se nossas inimigas.

Irmtraud Tarr Krüger – Escritora --

Os mundos criados por DEUS e seus
habitantes estão em busca da felicidade.
É a viagem em busca da EVOLUÇÃO,
que cresce com o tempo, na caminhada
pelos tempos, na passagem pelos mun-
dos, para uma complementação espiri-
tual. A trajetória apresenta resultados
positivos ou negativos, tudo depende
de cada um, dentro dos princípios lógi-
cos, ligados às leis de DEUS.

QUEM TEM ESPERANÇA, TEM
UM GRANDE FUTURO

Buscamos a felicidade. A encarna-
ção é a volta do espírito ao corpo. Es-
pírito e matéria. O primeiro é o agente
ativo, inteligente, transformador. O se-
gundo é o elemento passivo. O ser hu-
mano precisa apenas conhecer o que
pode aproveitar, e entender, para a sua
evolução.

A CADA ÉPOCA UMA VIDA
NOVA. SOMOS TRABALHADORES
QUE BUSCAM VITÓRIAS, NO TEM-
PO DAS REALIZAÇOES. NA BUS-
CAM DA FELICIDADE.

A fé, esperança e caridade são pode-
res que iluminam os caminhos, que são

A  ESPERANÇA  SE  RENOVA  EM  CADA  ENCARNAÇÃO

iluminados pela força do amor.
As encarnações  são sucessivas e eter-

nas, trazendo sempre a esperança de dias
melhores, de resultados positivos, no
rol das REALIZAÇÕES

Para alcançarmos êxito em nossas
vidas, precisamos nos fortalecer nos
conhecimentos, na cultura de ideais, que
somam pontos positivos.

Os mundos são escolas para apren-
dizes das leis de DEUS, que querem
evoluir, crescendo espiritualmente.
Cada um  luta para conseguir realizar
seus sonhos e transformá-los em rea-
lidades.

As vidas se cruzam nos tempos, nos
encontros, nos mundos criados por
DEUS, vividos por seres em famílias,
nos lares abençoados por DEUS. Seres e
animais criados por DEUS em busca de
evolução e da felicidade.

A ciência psíquica tem por fim estu-
dar os fenômenos criados no UNIVER-
SO. O espírito encarnado sente a neces-
sidade de procurar conhecer as realida-
des espirituais, o intercambio entre o
plano material e o espiritual, a mediu-
nidade como instrumento de ligação na
analise dos fenômenos, fatos  existen-
tes, que precisam ser estudados e apre-
endidos. A vida além túmulo, dentro da
sucessão de existências de vidas corpó-
reas, de uma individualidade conscien-
te, o espírito humano denominado re-
encarnação que constitui uma lei, a que
estão sujeitos todos os espíritos, sendo
uma condição essencial para o progres-
so.

As vidas são construídas para pas-
sarmos por um estágio em mundos de
evolução, com a necessidade de apren-
dermos e pormos em prática os ensina-
mentos, que  nos levam a vencermos a
ignorância. SÃO FONTES DE LUZES
E DE AMOR.

Para Deus nada é impossível, e tudo
é possível àquele que que crê. O anjo
disse a Maria, anunciando que sua prima
Isabel estava grávida e já estava no sex-
to mês: "Nada é impossível a Deus" (Lc

Você tem fé
1,37). E Jesus disse: "Tudo é possível
para quem crê" (Mc 9,23b).

Algumas pessoas exigem fé dos ou-
tros ao afirmar: "Você não foi curado,
porque não acreditou". Isso não é ver-
dade! Nossa fé será sempre do tamanho
de um grãozinho de mostarda. Não es-
pere senti-la grande; é preciso pegar a
que temos e aplicá-la.

Muitas vezes, deixamo-nos levar por
nossos sentimentos e raciocínios. Por
sentirmos que nossa fé é pequena, acha-
mos que não vale a pena semeá-la:
"Como vou confiar nessa fé pequena?".

Se Deus não confiasse em você no
momento de sua concepção, você não
existiria. Éramos microscópicos no ven-
tre de nossa mãe. Nossa fé é igualzinha
a uma criança que começa microscópi-
ca no ventre da mãe. Ela é sustentada e
cresce, desenvolve-se e um dia, vem à
luz. Assim também precisamos semear
nossa fé pequenina como a semente de
mostarda. É preciso que as obras da fé
colaborem para que ela venha à luz.

Seu irmão,

Costumo dizer, que nem sempre a
primeira pessoa que conhecemos no
caso, o primeiro namorado (a), é o nos-
so primeiro amor. Na maioria das ve-
zes, são sonhos juvenís, encantamento,
paixões relâmpagos... O primeiro amor
na verdade, pode acontecer na melhor
idade, quando achamos que o nosso tem-
po de viver um grande amor é passado,
gasto. Ilusão! Descobrimos uma mudan-
ça enorme dentro de nós, inclusive com-
portamental...

A mulher muda a aparência, fica mais

Alma não  está  velha para  AMAR!!!
bonita, os olhos  mais brilhantes, a pele
mais suave, ganhando cor. O sorriso é
mais facilmente encontrado e o humor
melhora sensivelmente. Digamos, ela
volta à adolescência, sem perceber. O
homem, da mesma forma, ganha confi-
ança, melhora o humor, o próprio as-
pecto, torna-se mais vaidoso e mais dis-
creto, guarda a sete chaves o namoro,
com medo de perdê-lo à qualquer mo-
mento. Torna-se menino, gargalha com
facilidade e deixa aflorar toda sensibili-
dade enrustida em conceitos antigos de
que ele, o homem tem que ser machão!

O amor transforma as pessoas, revi-
gora, lubrifica a alma enferrujada... é
um tipo de “óleo singer” que faz parar
os rangidos dos beijos esquecidos e so-
nhos apagados. As matizes  todas da vida
aparecem radiantes à sua frente e a libi-
do, volta revigorada, em muitas fanta-
sias. O amor melhora tudo, inclusive o
mundo à sua volta, simplesmente por
que você mudou. É mais afável, aberto
ao diálogo e está grávido (a), isto mes-
mo, grávido (a) e gera em vez do útero,
no coração, uma criança chamada:
AMOR.

Torna-se mais sensível e assim con-
tamina a todos com facilidade. O amor,
além do mais é um grande cirurgião plás-

tico, transforma as pessoas até no sen-
tido externo mesmo, físico... Tonifica
a pele e libera a vaidade, melhorando a
auto-estima. É fácil observar uma pes-
soa apaixonada, amando...

Ela é diferente das outras... Na ves-
timenta, no perfume e até no calçado
que usa. Parece que tudo nela (e) é mais
bonito. Seu perfume? Diferente. Muito
embora você tenha um da mesma mar-
ca. Sabe qual é a diferença? Aqueles que
estão amando, liberam suas glândulas
sudoríferas aumentando a oxigenação
da pele e esta mistura faz a diferença do
aroma. Muitas vantagens tem aquele que
ama, comparado aos “mortais terres-
tres”, o próprio fato de acharem que o
amor que vivem será imortal e assim,
vivem na lua ou em outras galáxias do
cosmo, enquanto outros(as), na amar-
gura e descrença, esperam por uma pró-
xima vida, se é que ela existe.

Na minha visão espiritualista, até
existe mais, por que não começar a plan-
tar o amor hoje e levá-lo de fato à eter-
nidade para compromissos futuros? À
vista? Ganha uma espécie de cirurgia de
catarata. Aos olhos de quem ama o (a)
gordinho (a) tem um corpinho atraen-
te, o (a) baixinho (a), a altura ideal,
o(a) branquinho(a), bronzeia fácil, o(a)

pretinho(a), um(a) deus(a) de ébano.
Não existe boca grande, orelhas de aba-
no, seios grandes ou pequenos, com cin-
tura ou sem cintura... Com bumbum ou
sem bumbum. Afinal, a visão melhorou
o aspecto do ser amado e do mundo em
geral, simplesmente porque você está
amando.

Olhando pela visão animal, somos
iguais à corujinha que acha os seus fi-
lhos os mais lindos do mundo e na visão
infantil, o patinho feio é quem faz o
sucesso da história. Estar amando é im-
portante, sentir-se amado, mais im-
portante ainda. Alonga a vida, revigora
os sonhos e nos faz passar por  uma
cirurgia plástica, sem dor e bisturi, além
do que, melhora o aspecto da nossa alma,
do nosso eu. Comprovadamente deixa-
nos mais interessantes e não nos cobra
por um plano de saúde e para os menos
favorecidos, uma fila interminável em
frente ao SUS.

Amar é o plano de saúde mais per-
feito que existe: gratuito, atendendo
todas as condições sociais e classes,
cor e credo. Cuja administração é di-
vina e o controlador, nosso Pai Deus!
Pensem nisto! Não seria hora de amar?
Tempo? Não existe, é em qualquer
momento da nossa vida. Felicidades,
isso é o que realmente interessa! Boa
Sorte!

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

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
diversas partes, a carta enviada pelos
nossos irmãos do Planeta Nibiru canali-
zada pelo Grupo Somos Luz em Ação.

Rememorando o parágrafo final da
parte 7:  (...)A mudança está aí, mas
não é o fim e sim o começo da Nova
Era do seu Sistema Solar. Aqueles que

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 8 - penúltima)
não aceitarem a mudança não serão
punidos, eles irão para onde sua ener-
gia estiver vibrando.

Continuando:
 Quem vibrar na frequência Luz se-

guirá para a mesma, quem não vibrar
nesta frequência, seguirá segundo a sua
vibração até que esteja pronto para se-
guir. Não há eleitos. Não selecionamos.
O que rege a lei do Universo é a Lei da
Atração. Você está aonde a sua energia
tem que estar, porém, a frequência ener-
gética muda, por isso se sua realidade
agora não for a qual deseja, então mude,
vibre mais amor, permita-se tentar e
com certeza atrairá coisas boas.

Muitos de vocês estiveram presen-
tes na Terra há eons atrás quando pas-
samos por aqui; esta é uma nova opor-
tunidade; passaram-se muitos anos, mas
não desistimos de vocês. Aqui estamos
nós e milhares de Seres de Luz na tenta-
tiva de lhes mostrar o caminho do
amor e da paz.

Esperamos por vocês, que possam
seguir conosco. A maior mudança é den-
tro de vocês. Todos são especiais. To-
dos são amados, porém poucos estão
despertos para estas verdades.

Deus que está presente em mim, está
em você. No silêncio de sua mente, de
seu Ser, encontra-se Deus, Ele está aqui
agora, como sempre existiu e existirá.

Deus é a ação do amor e paz em tudo
que há. Quando se descobre Ele den-
tro, se descobre a fonte da felicidade,
por maior que sejam os desafios da exis-
tência, não estamos sozinhos.

O degrau da evolução quem escolhe
subir ou descer somos nós, no entanto,
sempre haverá a Luz Divina conosco,
pois Deus está em ti e em mim.

Nibiru não é destruição, é um novo
sol, que desperta para relembrar a todos
da sua maestria.

Nibiru é o renascer do sol interior,
permita-se irmão, recomeçar, esta é uma
nova chance.

O que nos faz especial não são os
nossos poderes sobre os outros, o que
nos faz especial é descobrir o quan-
to podemos ser melhores para nós
e para nossos irmãos. O maior poder
que há no Universo é o Amor. Contra
ele nada se pode, se queres realmente
ser feliz, cultivai o amor aonde estiver.

Uma nova forma de vida se aproxi-
ma deste Sistema Solar, aliás vocês já
estão começando a vivenciá-la. Estas
mudanças são sutis, na verdade a mu-
dança maior é a interna que exige um
novo padrão do DNA de vocês. A Terra
está avançando a novas fontes de ener-
gias que estavam adormecidas e estão
ressurgindo, assim como novas fontes
estão também chegando.

O corpo energético está se adaptan-
do a essas mudanças; os animais são os
seres mais sutis que vocês têm acesso
em seu mundo, eles já sentem a mudan-
ça há muito mais tempo.

A mudança de clima está visível, não
dá mais para afirmar com a mesma pre-
cisão de antes a temperatura das esta-
ções. O clima está instável, novos aba-
los nunca antes presenciados por vocês.

A mudança de polos e outras mu-
danças estão aí, mas não serão tão drás-
ticas a ponto de colocar o fim da espé-
cie na Terra. Há mudanças maiores a
caminho. Estas sim podem mudar e
muito a vida na Terra, como a chegada
de novos irmãos, ou seja, o contato
com seres de outros planetas.

Na verdade este contato já existe
desde a década de 60, porém a maioria
das pessoas desconhece e também des-
conhecem a forma de vida que existe
abaixo da camada terrestre onde vocês
se encontram.

Há muito ainda a aprender sobre seu
mundo. A Terra é maravilhosa, repleta
de riquezas terrestres que necessitam
serem descobertas e usadas com a sabe-
doria Universal. Existem muitos que
infelizmente usam do poder da grade

terrestre para construir coisas contrári-
as ao bem comum da humanidade.

Infelizmente vocês se preocupam
muito com Nibiru, com as previsões de
seus profetas e esquecem de fazer a li-
ção de casa, esquecem de se melhora-
rem, de que tudo que está ocorrendo ao
seu redor é resultado de suas plantações.

Assim como outros irmãos lhes fa-
lam, nós também afirmamos que os
moradores da Terra estão em risco e é
por causa deles mesmos. Vocês, mais
uma vez, usam do poder da energia para
possuir o poder soberano, este poder
cega queridos. Mais uma vez estão rea-
tivando energia para a destruição, como
pode o homem construir armas nuclea-
res, se não tiver a intenção de guerrear?

Aquele que não tem esta intenção,
não constrói armas nucleares, por isso
é necessária esta reflexão. Cuidado com
vossas escolhas, pois elas podem levar
ao fim de um mundo maravilhoso.

A manipulação ainda acontece, po-
rém nunca foram colocadas tantas in-
formações a vocês como agora. Não se
deixem impressionar com as aparênci-
as, confiem em vossos corações. Às ve-
zes o belo é uma forma de iludir a vossa
verdadeira face.

Aqueles que caminham pela Luz não
trazem armamentos de destruição.

Aqueles que caminham pela Luz não
pregam soberania.

Aqueles que caminham pela Luz não
estendem as mãos apenas aos eleitos.

Todos são importantes, todos são
frutos da criação.

Nibiru não é o fim.
(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA

EDIÇÃO A PARTE 9 (ÚLTIMA) DA
CARTA DOS IRMÃOS DE NIBIRU (ou
Planeta X).

Difusão: www.aterceiravisao.com.br
Fonte:
 somosluzemacao.blogspot.com

j.Augusto - LUZ & PAZ

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“É preciso ter grande fé na bondade
e na misericórdia de Deus, sabendo que
Ele nunca te abandonará.” (Santo Pa-
dre Pio de Pietrelcina)

..............................................................................................
Que a família de Eduardo Campos

receba todo conforto dos familiares e a
graça do senhor, pois um momento
como esse, somente a fé, para aliviar o
sofrimento. Meus sentimentos!

........................................................................................
“Nós somos os únicos responsáveis

pela conquista dos nossos objetivos”.

......................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkk!
Estratégia para pescaria
Quatro homens casados foram pes-

car. Chegando ao local da pescaria, o
primeiro homem disse:
-Vocês não fazem ideia do que eu tive
que fazer para poder vir pescar... Eu tive
que prometer à minha mulher que eu
pintaria a casa inteirinha no próximo
fim de semana! O segundo disse:
- Isso não é nada, cara! Eu prometi à
minha mulher que eu construiria uma
piscina no fundo de casa. E o terceiro:
- Rapazes... Está muito fácil pra vocês!
Eu tive que prometer que iria remodelar
a cozinha prá ela. Eles continuam a pes-
car, até que perceberam que o quarto
homem não tinha falado nada. Então,
eles decidiram perguntar o que ele fez
prá ser possível ir à pescaria.

- O que você prometeu à sua mu-
lher? E o quarto homem:
- Eu coloquei o meu relógio prá desper-
tar às 5:30h da manhã... Quando o reló-
gio tocou, eu dei um toque na minha
mulher e perguntei:
- Pescaria ou Sexo? Ela me respondeu:
- Leva um agasalho...

CLAUDINEI BARS-ME torna público que recebeu da CES-
TESB a licença Prévia  e de Instalação Nº 52000471 para Artesana-
to em cerâmica, louça, porcelana ou barro cozido; fabricação de
produtos não refratários não especificados anteriormente Sito à
Rua Armando Sales de Oliveira Nº 384 - Centro - Jaboticabal/SP.
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Jornal vê “recuperação milagrosa” de Neymar
A imprensa espanhola

mostrou surpresa com a
rápida recuperação de
Neymar após a fratura
sofrida em uma vértebra
nas quartas de final da
Copa do Mundo. Depois
do atacante participar de
parte do treinamento
com o grupo do Barça
na última segunda-feira,
o jornal “Sport” estam-
pou em sua capa na ter-
ça-feira uma foto do cra-
que com a manchete
“Neymar está aqui”, ci-
tando uma “recuperação
milagrosa do brasileiro”.

Fonte: globoesporte.globo.com

Sub-21: Gallo chama atletas com idade
olímpica para três amistosos no Catar

Treinador convoca 11 atletas que atuam na Europa, entre eles Marquinhos, do PSG,

para jogos na mesma data-Fifa em que equipe principal vai atuar nos Estados Unidos

O técnico Alexandre Gallo convo-
cou na segunda-feira a seleção brasileira
sub-21. A equipe vai disputar três amis-
tosos no Catar entre os dias 1º e 10 de
setembro - mesma data-Fifa em que a
equipe principal, comandada por Dun-
ga, vai atuar nos Estados Unidos. Os

Marquinhos vai defender no-
vamente uma equipe comandada
por Gallo (Foto: Agência Getty
Images)

rivais são Egito, Catar e Líbano. Os des-
taque da lista são o zagueiro Marqui-
nhos, do Paris Saint-Germain, o meia
Rafael Alcântara, do Barcelona, e o ata-
cante Vitinho, do CSKA, da Rússia.

Os amistosos vão servir para o trei-
nador analisar o desempenho dos atle-
tas nos amistosos.Vale lembrar que os
atletas sub-21 terão idade para disputar
os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de
Janeiro. Além disso, as partidas darão
experiência internacional aos convo-
cados e a chance de disputar partidas
pela seleção brasileira.

Em entrevista ao
GloboEsporte.com, Gallo já havia fala-
do da intenção de fazer mais jogos com
os atletas que vão formar a equipe olím-
pica. Essa é a primeira convocação do
treinador para um período de trabalho
simultâneo ao da seleção principal.

- Todos eles jogam como profissionais
e a chance de fazermos jogos internacio-
nais é importante. Esses jogos internacio-
nais é que nos dão a chance de entrar forte
numa competição com força.

Para os amistosos no Catar, Gallo con-
vocou 11 jogadores que atuam no futebol
europeu. Do Brasil, o Internacional foi

quem mais cedeu atletas na lista do trei-
nador: o goleiro Jacsson, o lateral-direito
Gilberto e o atacante Gilberto.

Os atletas que atuam no Brasil e fo-
ram convocados para os amistosos vão
perder duas rodadas do Campeonato
Brasileiro.

Confira abaixo a lista de convoca-
dos:

GOLEIROS: Ederson (Rio Ave-
POR) e Jacsson (Internacional)

ZAGUEIROS: Dória (Botafogo),
Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vi-
nicius (Lazio), Wallace (Braga-POR)

LATERAIS: Fabinho (Monaco),
Gilberto (Internacional), Wendell
(Bayer Leverkusen) e Douglas Santos
(Udinese)

MEIAS: Alison (Santos), Danilo
(Braga-POR), Lucas Silva (Cruzeiro),
José Wellison (Vitória), Luan (Grêmio),
Rafael Alcântara (Barcelona)

ATACANTES: Ademilson (São Pau-
lo), Alisson (Cruzeiro), Douglas Couti-
nho (Atlético-PR), Otávio (Internaci-
onal), Vinicius Araújo (Valencia) e Viti-
nho (CSKA)

Fonte: globoesporte.globo.com

Oficial: Real Madrid anuncia a contratação de James Rodríguez
Artilheiro da Copa do Mundo, colombiano troca Mônaco por Madri e é o segundo

reforço de peso da equipe merengue, após a transferência do alemão Toni Kroos

É oficial: James Rodríguez defen-
derá o Real Madrid na próxima tem-
porada. Após dias de muitas especu-
lações, o clube anunciou, na terça-fei-
ra, a contratação do apoiador colom-
biano, artilheiro e autor do gol mais
bonito da última Copa do Mundo. O
apoiador, que assinou por seis tem-
poradas, fez exames médicos pela
manhã. A apresentação do jogador foi
marcada para 15h (de Brasília).

O reforço é o segundo nome de
peso para compor o meio de campo
do atual campeão europeu nesta tem-
porada, após o alemão Toni Kroos,
outro destaque do Mundial do Brasil,
ter sido apresentado no Santiago Ber-
nabéu na semana passada. A informa-
ção da imprensa espanhola é de que o
valor da transação foi de 80 milhões
de euros (cerca de R$ 240 milhões),
com salário de 7 milhões de euros anu-

ais (aproximadamente R$ 21 milhões).
Ainda segundos os jornais da Es-

panha, isso fará com que o clube te-
nha que negociar jogadores. Entre os
favoritos para saírem do Real Madrid
estão Di Maria, Khedira e Isco. Nos
próximos dias, novidades sobre estas
possíveis saídas devem ser anuncia-
das. O PSG é o favorito para contra-
tar Di Maria, enquanto Arsenal e Chel-
sea brigam por Khedira.

Henrique Ex-zagueiro do Corinthians
João, do Corinthians, em outra equi-

pe, mora em Venâncio Aires (RS), sua
cidade natal, onde cuida de seus negó-
cios e ainda joga futebol no ASSIVE
(Associação Independente de Vetera-
nos).

Nascido no dia 15 de março de
1966, Henrique começou a carreira nas
categorias juniores do Grêmio. Em 85,
ele, ao lado do goleiro Taffarel, do la-
teral-esquerdo Dida, do meia Silas, dos
atacantes Muller e Gérson, entre ou-
tros, ajudou a seleção brasileira a con-
quistar o Mundial de Juniores.

Em 1989, Henrique deixou o Grê-

mio para jogar na Portuguesa, que foi
obrigada a liberar o centroavante Kita
para o Tricolor Gaúcho. Depois da
Lusa, Henrique teve uma boa passa-
gem pelo União São João, de Araras
(SP).

No começo de 92, o Corinthians
contratou o zagueiro. Na ocasião, para
tirar Henrique do time de Araras, o
presidente Vicente Matheus aceitou
liberar para o União os passes do vo-
lante Jairo, do zagueiro Guinei e do
atacante Marcos Roberto.

No Parque São Jorge, Henrique vi-
veu seu melhor momento na carreira.

No Timão, ele formou regulares du-
plas de zaga ao lado de Marcelo, Gra-
lak, Célio Silva, Pinga e Antônio Car-
los. No final de 97, ele se transferiu
para o Verdy Kawasaki, do Japão.

Jogos pelo Corinthians
O raçudo Henrique viveu bons

momentos no Corinthians. Com a ca-
misa alvinegra, o zagueiro gaúcho con-
quistou três títulos importantes:
Copa do Brasil de 1995 (justamente
sobre o Grêmio, ex-time dele) e os
paulistas de 1995 (sobre o Palmei-
ras) e 1997 (em cima do São Paulo).
Henrique também esteve presente nas

Em pé: Paulo Roberto, Henrique, Luizinho, Gralak, Branco e Ronaldo. Agachados: Marcleinho
Paulista, Marques, Souza, Viola e Marcelinho Carioca.

Em pé: Elias, Gralak, Wilson Mano, Henrique, Zé Elias e Ronaldo. Agachados: Viola, Marques,
Ezequiel, Marcelinho e Souza.

Grêmio tetracampeão gaúcho 1985/1986/1987/1988. Em pé: Mazaropi, Henrique, Luís Eduardo,
Airton, Bonamigo, Alfinete e Carlinhos Neves (preparador físico). Agachados: Valdo, Cuca, Lima,
Cristóvão, Zé Roberto e um massagista tricolor.

campanhas vitoriosas do Torneio
Bandeirantes de 1994 e Ramón de
Carranza de 1996. Ao todo, Henri-
que fez 292 jogos pelo time paulista,
sendo 144 vitórias, 92 empates e 56
derrotas). O beque marcou 18 gols

pela equipe corintiana, a maioria de
cabeça, entre os anos de 1993 e 1997.

Começo em Venâncio Aires
Amigo de infância de Henrique,

Carloss Tuchê diz que Henrique já é
um jogador sério desde os tempos

de criança. "Ele era conhecido por
Arlindão. E já se destacava desde
guri", conta. A última foto abaixo
mostra um Henrique novinho no
time do Colégio Gaspar, da cidade
de Venâncio Aires.

De pé, da esquerda para a direita: João Antônio, jogador não identificado, Henrique, Luís Carlos,
jogador não identificado, Taffarel, Dida e Polaco. Agachados, da esquerda para direita: Silas, Tosin,
Gérson, Muller, Balalo, jogador não identificado, Antônio Carlos e Luciano.
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TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO. POSSIBILIDADES DE
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www.isorecort.com.br

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.

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
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A religião, a politica, e as grandes
organizações controladoras da socieda-
de, sempre tentarão colocar dentro das
pessoas a “aceitação”, sempre lutarão
para que as pessoas vivam “conforma-
das”. Conformadas com sua vida social,
financeira e espiritual. E por quê? Por
que estes poderes entendem que para
manter-se no controle, devem manter
seus adeptos reféns de suas mazelas.
Vemos por exemplo: Por muito tempo
a religião afirma que o mal sobre nós,
como as doenças devem ser aceitas, por
que é uma “cruz” ou um “carma” que
Deus enviou, ou ela é merecedora e pre-
cisa ser suportada, aceita, sem questio-
namentos. Desta forma, seus fiéis não
questionam seus problemas, mas os acei-
tam como se fossem a “vontade” de
Deus, e desta forma se mantém contro-
ladas por uma das maiores desgraças da
humanidade, chamada “religião”. Não
longe de algo semelhante é o poder polí-
tico, que por sua vez, faz sempre o míni-
mo para a população mais pobre, porém

cobra muito da população da classe mé-
dia, e favorece a classe alta, por que estes
ajudam financiar o sistema político. Em
tudo isso, a politica tenta conformar a
grande massa, mascarando sua corrup-
ção, usando a mídia, comprando espaços
para que finalmente as pessoas estejam
conformadas com a corrupção e a misé-
ria. Em todas estas ações, notamos o
poder do mal no coração do homem. O
mesmo mal que por séculos manteram
os negros como escravos, hoje mantém
as mentes das pessoas como escravas.
Tudo pelo desejo de dominar o maior
número de pessoas.

Pela história, notamos que a liber-
tação de países e pessoas aconteceu gra-
ças ao inconformismo, ou seja, aqueles
que não se conformaram com a situa-
ção que viviam. Chamada de “revolta”
ou “revolução”, pessoas inconforma-
das com a realidade opressora de pode-
res opressores se revoltaram, lutaram
e venceram seus inimigos. Hoje não é
diferente, vemos pessoas escravas de
males psicossomáticos, vícios, doen-
ças, miséria, dívidas e tantos outros
males.

No passado, a bíblia em juízes capi-
tulo 6, conta a história de Gideão. Du-
rante sete anos os inimigos de Israel
roubavam suas colheitas. Quando o povo
não aguentava mais ser roubado, cla-
mou a Deus. Mas para o povo ser liber-
to, Deus precisava usar alguém que ti-
vesse um coração revoltado, por que a
maioria do povo aceitava a opressão.
Deus enviou seu anjo a Gideão, que es-
tava malhando o trigo em um lagar. O
lugar era um tanque onde se pisavam as
uvas para produzir vinho, e ele malha-
va ou batia o trigo para separá-lo da

casca em um tanque, escondendo dos
seus inimigos, para que ele não fosse
roubado.

Note abaixo como Gideão se com-
portou quando o anjo se apresentou.

Então o anjo do Senhor lhe apare-
ceu, e lhe disse: O Senhor é contigo,
homem valoroso.

Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Se-
nhor meu, se o Senhor é conosco, por
que tudo isto nos sobreveio? E que é
feito de todas as suas maravilhas que
nossos pais nos contaram, dizendo: Não
nos fez o Senhor subir do Egito? Porém
agora o Senhor nos desamparou, e nos
deu nas mãos dos midianitas. Juízes
6:12-13

Assim são modos de se falar com
Deus? Parece que Gideão estava engas-
gado com Deus. Do contrário, como se
pensa, Deus não mandou um raio na sua
cabeça. Note só.

Então o Senhor olhou para ele, e
disse: Vai nesta tua força, e livrarás a
Israel das mãos dos midianitas; porven-
tura não te enviei eu? Juízes 6:14

Do contrário do que se pensa, Deus
aprecia um coração inconformado, re-
voltado. E por quê? Por que este cora-
ção não permite que a fé produzida nele
venha morrer. Segundo o Apóstolo Ti-
ago, a fé sem atitude morre, ou seja,
não adiantaria Gideão apenas acreditar
que Deus poderia livrá-lo, ele teria que
permitir que Deus o usasse para livrá-
lo. Do contrario, como se pensa, Deus
age em parceria conosco, ou seja, Deus
será nosso parceiro, na maioria de nos-
sas lutas teremos que lutar, mas não
estaremos sozinhos, estaremos com
Ele. Nas lutas que o Senhor pelejará
sozinho por nós, teremos que perma-

necer na fé. Por que existem coisas que
nos são impossíveis, mas a grande mai-
oria é necessária, agir nossa fé. Em toda
nossa luta com Deus, é necessário ser
um inconformado, um revoltado. Gi-
deão recebeu a direção de Deus e com
300 homens apenas, sem ter que der-
ramar uma gota de sangue de Israel,
venceu milhares de inimigos. Leia o
texto em Juízes 6.

Mas como o inconformismo pode
mudar nossa vida? É bem verdade que
muitas pessoas se revoltam contra as
pessoas e não contra a situação. Mari-
do e mulher acham que o problema do
relacionamento está no parceiro e ten-
tam forçar a mudança. O empregado
acha que os erros está nas empresas
que trabalham, então mudam de em-
presa para empresa. O patrão acha que
o problema é o mercado ou são os fun-
cionários e estão sempre se desculpan-
do. O pai se revolta contra o filho e o
filho contra o pai. Mas na verdade,
assim como Gideão se via como vítima
e incapacitado de uma mudança, nós
também muitas vezes nos vemos e en-
tão achamos que sempre o erro não
está em nós. É bem verdade que somos
vítimas de muitas situações, mas nos
tornamos culpados por elas quando co-
locamos a culpa em outra pessoa, ou
então nos conformamos ou tentamos
mudar as coisas ou as outras pessoas,
quando na verdade, nós somos quem
precisamos mudar. Não se conforme
com a miséria e nem com os proble-
mas, mas entenda que se quiser ser ple-
namente um vencedor, você precisa da
fé, precisa de Deus, para que foque no
problema e nas situações e não nas
coisas ou nas pessoas. Ouça-me todos
os dias pelo site
www.programapalavraviva.com.br ou
pela 107,9 as oito ou às 11 da manhã.

Você é um conformado?

No último final de semana (26 e 27/
07), sábado e domingo, foi realizado em
Jaboticabal a FASE FINAL DO 1º IN-
TER-LIGAS DE BASQUETE DO IN-
TERIOR PAULISTA/CATEGORIA
ADULTO MASCULINO E FEMININO.

Os representantes das 04 Associa-
ções de Basquete filiadas à Federação
Paulista, estiveram em Jaboticabal para
disputar o Torneio que contou com a
participação de equipes de basquete
masculino e feminino.

Basquete Feminino: F.A.E./JA-
BOTICABAL, ITUPEVA e AVARÉ.

Basquete Masculino: F.A.E./JA-
BOTICABAL, AGUAÍ, MOGI GUAÇU,
CRAVINHOS e JAÚ.

Esta competição foi dividida por
etapas regionais, até serem apuradas as
equipes representantes de cada Associa-
ção de Basquete na Fase Final do Inter-
ligas, que foi sediada em Jaboticabal, com
apoio e toda a logística de alojamento,
local dos jogos, organização das parti-
das, segurança, arbitragem, por conta
da F.A.E./JABOTICABAL / D.E.L./SE-
CEL e a Prefeitura Municipal. Já a Or-
ganização do Evento, Árbitros, Premi-
ação, ficou por conta da Associação de
Basquete de Ribeirão Preto e Iracemá-
polis, com o apoio da Federação Paulis-
ta de Basquetebol.

Resultados das equipes da F.A.E./
JABOTICABAL:

Basquete Feminino: F.A.E./JA-
BOTICABAL 57 X 50 ITUPEVA
(SEMI-FINAL ). F.A.E./JABOTICA-
BAL 63 X 47 AVARÉ  (FINAL).

Classificação Geral Feminino:
F.A.E./JABOTICABAL/CAMPEÃ;
AVARÉ - VICE-CAMPEÃ e ITUPE-
VA  em 3º LUGAR.

Obs.: A atleta Cynthia Alves Ri-
beiro da F.A.E./JABOTICABAL, foi
eleita a melhor jogadora do Inter-
Ligas/fase final e a atleta Kenia
Fernandes também da F.A.E./JA-
BOTICABAL a cestinha da grande
final com 20 pontos na partida.

Equipe de basquete feminino da
F.A.E./JABOTICABAL: Nayhara,
Lucimara, Cynthia, Kenia, Iara,
Julia, Keila, Tammy, Janaina, Le-
ticia, Bárbara, Lilian  e Michele.
Técnico - João Pifer.

Basquete Masculino: F.A.E./JA-
BOTICABAL 89 X 74 AGUAÍ/MOGI

O  TÍTULO  DE  CAMPEÃO  DO  1º  INTER-LIGAS  DE  BASQUETE  DO  INTERIOR  PAULISTA -
CATEGORIA  ADULTO  MASCULINO  E  FEMININO  É  DA  F.A.E./JABOTICABAL

No último dia 01/08, foi realizado
no auditório da Prefeitura Municipal de
Jaboticabal, o Congresso Técnico que
definiu a participação de 23 Escolas,
sendo: 11 Municipais, 09 Particulares e
03 Estaduais, no 4º JOGOS ESCOLA-
RES DO MUNICÍPIO DE JABOTICA-
BAL.

O evento contou com a participa-
ção do Prefeito Raul Gírio; o Secretá-
rio de Educação, Professor César Es-
per; Diretor do Departamento de Es-
portes e Lazer, João Pifer; o Presi-
dente e o Vice da Fundação de Ampa-
ro ao Esporte, os Professores Samuel
Cunha e Carlos César Ignácio, além
dos professores do D.E.L., F.A.E. e
representantes das 23 escolas partici-
pantes. Na oportunidade foram defi-
nidas as datas do ensaio para a abertu-
ra, a abertura no dia 11/08, ás 19;00
hs no Ginásio Municipal de Esportes,
além da programação geral dos Jogos

CONGRESSO TÉCNICO DEFINE A PARTICIPAÇÃO DE 23 ESCOLAS
NO 4º JOGOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

Escolares. Neste ano de 2014 a Co-
missão Organizadora dos Jogos, repre-
sentada pela Professora Érika Pifer,
acrescentou, além das categorias pré-
mirim (9/10 e 11 anos), mirim (12/
13 e 14 anos), também a categoria
infantil ( (15/16 e 17 anos). Em am-
bos os sexos e acrescentou a modali-
dade de Natação, onde as competi-
ções aconteceram na Acadêmia Car-
diofisico, parceira da F.A.E./Jabotica-
bal.

Modalidades e Locais de Compe-
tição/4º Jogos Escolares Municipais:
Voleibol, Basquete, Futsal, Hande-
bol e Karate. Local: Ginásio Muni-
cipal de Esportes Alberto Bottino.

Atletismo / Atletismo PPD - local
- Centro Esportivo Antonio Mônaco.

Futebol de Mini Campo - local -
EMEB-Amadeu Lessi.

Natação - local - Acadêmia Car-
diofisico.

Escolas Participantes do 4º Jo-
gos Escolares do Município de Ja-
boticabal/2014:

EMEB, Paulo Freire, Coronel
Vaz, Carlos Nobre Rosa, Palma Tra-
vassos, Florassu Fernandes, Tereza
Noronha, Amadeu Lessi, Milton
Mattos, Afonso Tódaro, Senhora
Aparecida  e Walter Barioni.

GUAÇU (SEMI-FINAL). F.A.E./JA-
BOTICABAL 81 X 52 P.M. CRAVI-
NHOS (FINAL).

Classificação Geral Masculino:
F.A.E./JABOTICABAL /CAMPEÃO;
P.M. CRAVINHOS - VICE-CAM-
PEÃO;  JAÚ - 3º LUGAR; e AGUAÍ/
MOGI GUAÇU - 4º LUGAR.  O atle-
ta Davilson Augusto da F.A.E./JA-
BOTICABAL foi eleito o melhor jo-
gador da Competição.

Equipe de Basquete Masculino
da F.A.E./JABOTICABAL: Davil-
son, Diego, Diogo, Norberto, Clo-
doaldo, Lucas, Reinaldo, Jhonatan,

Moacyr, Matheus e Henrique. Téc-
nico - João Pifer.

As equipes de basquetebol masculino
e feminino adulto da F.A.E./JABOTI-
CABAL, após a conquista do Título do
Inter-Ligas, se preparam para o 2º Tur-
no da Associação Regional de Basquete-
bol, o Campeonato do Interior Paulis-
ta, organizado pelas Associações filia-
das à Federação Paulista e os Jogos Aber-
tos do Interior em Baurú no mês de No-
vembro/2014, onde o técnico João Pi-
fer demonstra a alegria de ter obtido a
classificação com a equipe adulto mas-
culino, após a conquista do 3º lugar nos

Jogos Regionais de Araraquara, 1ª Divi-
são, pois segundo ele, a última partici-
pação em Jogos Abertos da equipe adul-
to masculino foi em 1.995, nos Jogos
Abertos de São José do Rio Preto, quan-
do ele ainda era jogador da equipe de
Jaboticabal e os técnicos eram Lino
Amâncio e Elvio Piffer.

Agradecimentos à F.A.E. / D.E.L./SE-
CEL da Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal, aos funcionários do Ginásio de Espor-
tes, à Ronda Escolar, EMEB Palma Tra-
vassos e a todos que direta ou indiretamen-
te colaboraram para que este evento fosse
realizado de forma brilhante.

Escolas Estaduais: Antonio José
Pedroso, Joaquim Batista e Luiz
Latorraca.

Escolas Particulares: COC/Cardiofi-
sico, Novo Anglo, Colégio Objetivo,
Colégio Santo André, Colégio Moura
Lacerda, Colégio Poligenes, Colégio
Maria, Equilíbrio e Colégio Nossa Se-
nhora do Carmo.

PLANETA DOS MACACOS
O CONFRONTO

21:30 quinta, sexta, segunda, terça e quarta.
16:00 e 21:30: sábado e domingo

X-MEN: DIAS
DE UM FUTURO

ESQUECIDO
Sessão: 19:00
Censura: 12 anos
Sinopse: No futuro, os mutantes

são caçados impiedosamente pelos
Sentinelas, gigantescos robôs criados
por Bolívar Trask (Peter Dinklage).
Os poucos sobreviventes precisam
viver escondidos, caso contrário se-
rão também mortos. Entre eles estão
o professor Charles Xavier (Patrick
Stewart), Magneto (Ian McKellen),
Tempestade (Halle Berry), Kitty Pry-
de (Ellen Page) e Wolverine (Hugh
Jackman), que buscam um meio de
evitar que os mutantes sejam aniqui-
lados. O meio encontrado é enviar a
consciência de Wolverine em uma
viagem no tempo, rumo aos anos
1970. Lá ela ocupa o corpo do Wol-
verine da época, que procura os ainda
jovens Xavier (James McAvoy) e

Magneto (Michael Fassbender) para
que, juntos, impeçam que este futuro
trágico para os mutantes se torne re-
alidade.



Verso de Rodeio
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Débora Andrade, dia 18 de agosto é um dia muito especial para mim. É o
seu aniversário. Neste dia especial, eu quero te falar do meu amor por você.
Eu quero te falar que Te Amo. Eu desejo neste dia, toda a felicidade, que
tanto tem representado para mim. Obrigado, meu amor... Por você existir.
Feliz Aniversário! a.) Rodrigo

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Nislei de Aguiar completará mais um ano de vida no dia
18 de agosto. Receberá os cumprimentos de todos os ami-
gos e familiares. Parabéns!

Francisco Arré Junior, carinhosamente chamado de Chiquinho Arré,
completa idade nova no dia 18 de agosto. Será cumprimentado por muitos
amigos em confraternização pela data especial. Colecionador diverso, quí-
mico, professor aposentado, lecionou em diversas escolas: Ginásio São Luís,
Coronel Vaz e Estadão. Vindo de tradicional família jaboticabalense. FELI-
CIDADES!

Marcelo Adriano Palazzo comemora mais uma data natalícia no
dia 21. Sócio-fundador da marca Refrigerantes e  Chopp Palazzo,
que é referência nacional. Uma experiência neste conglomerado
comercial, ao qual se dedica aos projetos de inovação dentro do
Grupo Palazzo. Segredo deste sucesso é a humildade, lealdade e
muito trabalho. Filho de Wilson Carlos Palazzo e Eliza Thomazini
Palazzo, é uma pessoa simples, humilde, de  caráter e dignidade.Se
destaca na foto com a esposa Elaine e suas filhas Júlia e Bruna,
frutos da união.  Parabéns MARCELO, por mais um NIVER!

Aniversaria  no
dia 18 de agosto,
André Luis Si-
murro, filho de
Wilma D. Simur-
ro e Helder F. Si-
murro. Muitas fe-
licidades, é o que
desejam seus fa-
miliares: Gi, Lidi-
ane, Adriana, Lu-
cas, Wilma, Hel-
der, a filhinha
Maria Luiza e o
Tobinho. Amigos
o felicitam  por
esta data comemo-
rativa. Parabéns!

Ao amigo João Brunini, parabéns pelo aniver-
sário no dia 22 de agosto. Muitas felicidades, anos
e anos de vida! a.) - Noel... O Mensageiro da PazParabéns Viviane Sitta Lafranchi pelo

NIVER  a transcorrer dia 20 de agosto.

PROFISSÃO
MODELO
Esta semana nossos

holofotes estão voltados
para Roberta Patelli, des-
coberta aos  14 anos de
idade. Uma  modelo ri-
beirãopretana que deslan-
chou  no mercado inter-
nacional. Seu primeiro
desembarque foi na Chi-
na, onde realizou uma
temporada de muitos tra-
balhos, depois passou  por
Taiwan,Turquia e Itália.
Hoje, aos 21 anos de ida-
de, 1.74 de altura, ela es-
banja um currículo para
ninguém colocar defeito,
incluindo duas poderosas
marcas: Dior e Valenti-
no.

A bela integra o time
de modelos First Models.
Roberta vai brilhar mui-
to este ano, desta vez aqui
no Brasil, em sua primei-
ra temporada nacional.
Ela já aterrissou em Ri-
beirão Preto, logo irá
para São Paulo, onde  tra-
balhará bastante, em se-
guida embarcará de volta
para sua segunda casa...
Milão.

Vamos ficar de olho
nela!

Verso de Rodeio
Autor: Nilson Alves Rigo
Locução: Bala de Prata
Ôoo mulher!!!
Estar de bem com a vida
É ter você do meu lado
Não vejo outra mulher
Quando estou apaixonado
Meu coração bate forte
Mas já está dominado!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!



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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

MARIANO  &  MONTEIRO  LTDA  ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação Nº 52000469
e requereu a Licença de Operação para a atividade de Usinagem,
Tornearia e Solda, sito à Rua Comendador João Maricato, 1871,
Jardim Alvorada, CEP 14875-600, Jaboticabal/SP.

EDITAL Nº 002/14
O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular de Po-

lícia do 1º Distrito Policial,no uso de suas atribuições legais etc. FAZ
SABER, a todos os que o presente Edital virem ou conhecimento tiverem,
que, no dia dezoito (18) do mês de setembro (9) do ano de dois mil e
catorze (2.014), às 09h00min, será procedida pelo Sr.  Dr. Cláudio José
Ottoboni, MD. Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, será proce-
dida  CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA nesta delegacia. FAZ
SABER ainda,  que, nessa oportunidade, a Autoridade Corregedora facul-
tará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações ou  referen-
te aos serviços policiais atinentes a estas unidades policiais. E para que
ninguém possa alegar ignorância determinou a Autoridade lavrar o presente
Edital, que será afixado no local de costume, publicado pela imprensa
escrita  e divulgado pela imprensa falada. Jaboticabal, 05 de agosto de
2014. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos - Delegado de Polícia.

REFORMA  ÍNTIMA
Curso gratuito por e-mail para combater orgulho, egoísmo,

mágoa, ódio, vingança, intolerância, impaciência, agressivida-
de, ciúme, inveja, gula, vaidade, remorso, com base na Doutrina
Espírita. reformainterior@bol.com.br

SANTA  CLARA  AGROCIÊNCIA  INDUSTRIAL  LTDA, tor-
na público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de
Operação para Fabricação de Fertilizantes Químicos puros, com-
postos e complexos, sito à Rua Antonio Guerreiro nº 81 Jabotica-
bal/SP.

Convite de Missa de 1º ano
As pessoas que amamos não morrem,
Apenas vão ao encontro de Deus antes da gente
Convidamos amigos e parentes para assistirem à missa de 1º ano de

falecimento de
MARIA ISABEL DESIDÉRIO DE SOUZA

Dona Isabel
A realizar-se no dia 23 de agosto de 2014 às 18:00 na Igreja Cadetral de

Nossa Senhora do Carmo
Por mais este ato de amor e amizade, a família agradece
Das lembranças que eu trago na vida...
Você é a SAUDADE que eu gosto de ter...

Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIA Nº 26/20014

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação vigente,

NOMEIA o vereador WILSON APARECIDO DOS SANTOS,
para representar o Poder Legislativo, em Comissão composta pelo
Excelentíssimo Senhor Raul José Silva Gírio, Prefeito Municipal, o
Excelentíssimo Senhor Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos,
Juiz de Direito, e demais Juízes desta Comarca, em audiência com o
Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, para tratar da instalação da 4ª Vara nesta Comarca, dia 18 de
agosto de 2014.

Registra-se e Cumpra-se
Jaboticabal, 15 de agosto de 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
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O que podemos ver, é que no
cenário atual, a palavra certa é pre-
caução, ou popularmente dizendo
“ter os pés no chão”. Esse ano,
apesar de esperarmos um aqueci-
mento do comércio devido a Copa
do Mundo, o que não ocorreu, ti-

MATHEUS VANTINI - GERENTE DE PLANEJAMENTOS E COMERCIAL DO RODO
JABOTI/SOLUÇÕS LOGÍSTICAS FAZ EXPLANAÇÕES DO SETOR RODOVIÁRIO

vemos surpresas em relação a ou-
tros setores, como por exemplo:
setor sucroalcooleiro que foi “aban-
donado” pelo Governo atual, o que
reflete em todos os outros setores,
indiretamente e diretamente. O que
me preocupa e chateia bastante,

pois sabemos que as Usinas geram
muitos empregos e aquecem nossa
economia como um todo, principal-
mente em nossa região. Espero que
não só tenhamos um olhar diferen-
ciado para o setor sucroalcooleiro,
como também com o passar das elei-

ções, os empresários e investidores
de todos os setores percam o receio
e medo de investir, para que a eco-
nomia se aqueça novamente. Acre-
dito que, administração publica em
nosso país precisa ser revista em
caráter de urgência, pois temos tudo

para que aja um crescimento sólido
e eficaz, porém a corrupção e a fal-
ta de competência para administra-
ção pública, podem interferir, não
só a comunidade como um todo,
mas sim, a iniciativa privada.  Es-
pero que, como toda a crise, ela seja

passageira e o Brasil volte a cres-
cer significativamente.

Os casais interessados em par-
ticipar da quarta edição do Casa-
mento Comunitário tem até 8 de
outubro para garantir a participa-
ção. Essa é a oportunidade de re-
gularizar a situação perante a lei
gratuitamente.

Para isso, basta procurar o Car-
tório de Registro Civil (Rua São
João, 673, Aparecida) ou no Fun-
do Social de Solidariedade (Ave-
nida General Glicério, 341, Centro).
Os interessados serão informados
no ato da inscrição sobre os do-
cumentos necessários.

A Primeira Dama do Município,
Cidinha Girio, convida os casais. “É
uma grande oportunidade de regu-
larizar a situação dos casais, e parti-
cipar de uma cerimônia linda, que

Inscrições para Casamento
Comunitário vão até 08 de outubro
Interessados devem procurar o Fundo Social de Solidariedade

ou o Cartório de Registro Civil

certamente vai marcar a vida de to-
dos. Estamos à disposição para
atender todos os interessados”.

Para mais informações, o tele-
fone do Fundo Social de Solidari-
edade é 3202-8994.

O Centro de Convivên-
cia do Idoso (CCI), reali-
zou na quinta-feira (07),
uma programação especi-
al para comemorar o Dia
dos Pais.

O evento contou com a
realização de uma Celebra-
ção Eucarística e do tradi-
cional baile, seguido da dis-
tribuição de lembranças.

“Homenagear os pais,
sempre marca um momen-
to especial na vida das pes-
soas. É com muito prazer
que realizamos esse en-
contro, marcado pela emo-
ção da data. Agradeço a to-
dos os presentes”, afirmou
o prefeito, Raul Girio.

Missa marca comemoração do Dia dos Pais na Terceira Idade
Encontro aconteceu no Centro de Lazer Edson Martini

Vista aérea das instalações da Rodo Jaboti/Soluções Logísticas  Em destaque o empresário Matheus Vantini
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