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A Estação de Eventos
Cora Coralina foi “invadida”
por orquídeas no último fi-
nal de semana. A abertura da
31ª Exposição Nacional de
Orquídeas de Jaboticabal,

Exposição de Orquídeas embeleza Cora Coralina
organizada pela Prefeitura
Municipal e a Associação
Jaboticabalense de Orqui-
dófilos, aconteceu na sexta-
feira (05) e contou com a
presença do prefeito Raul

Girio.
Durante três dias (de 05

a 07), os visitantes pude-
ram apreciar a beleza das
flores, comprá-las e até
mesmo aprender mais so-

bre plantio e cuidados com
a planta.

“A exposição já é tradi-
cional em nossa cidade, e
a oportunidade de todos
apreciarem e levarem para

casa a beleza das orquíde-
as. Estava tudo muito lin-
do. Os organizadores es-
tão de parabéns”, decla-
rou o prefeito.

A programação incluiu

curso de plantio e replante,
cuidados e prevenção de
pragas e doenças nas orquí-
deas. Além de premiação
para os expositores seleci-
onados.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Educação,
promoveu, no domingo (07), o tra-
dicional desfile cívico em come-
moração à Independência do Bra-
sil. Alunos do ensino fundamen-
tal da rede municipal e também de

Jaboticabal comemorou
Independência do Brasil

Escolas municipais homenagearam regiões do país e Jogos Escolares
escolas estaduais e particulares,
participaram do desfile.

O evento iniciou com o hastea-
mento das bandeiras Nacional, Esta-
dual e Municipal. “É um importante
ato de civismo. As escolas se empe-
nharam, ensaiaram e o desfile das

nossas crianças encantou os presen-
tes”, afirmou o prefeito Raul Girio.

Alunos das redes municipal,
estadual e particular e diversas en-
tidades participaram das festivida-
des. O evento também contou com
a participação da Polícia Militar,

Corpo de Bombeiros e Tiro de Guer-
ra, membros da Terceira Idade,
NACA, Colégio Técnico Agrícola
e outras instituições da cidade.

O Secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, César Esper,
afirmou que cerca de 1.400 pessoas

participaram. “Cada escola traba-
lhou os temas propostos e o resul-
tado foi muito satisfatório. Esse tipo
de festividade incentiva o civismo e
a cidadania entre os participantes”.

História - Segundo a história
oficial, o 7 de setembro é a data

que comemora a Independência
do Brasil ao processo que resul-
tou na emancipação política do
reino de Portugal, no início do sé-
culo XIX. A data é comemorada
todos os anos, com diversos des-
files cívicos, em todo o País.
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Há quem escolha calar em de-
terminadas situações por achar que
este é um recurso para evitar pro-
blemas com o parceiro. Pura ilu-
são. O silêncio abre espaço para
suposições que podem resultar con-
seqüências desastrosas. Uma rela-
ção amorosa verdadeira requer si-
metria e também transparência.
Um não pode deixar o outro no vá-
cuo  sem saber o que está aconte-
cendo.

O problema com o silêncio na rela-

Oração à Nossa Senhora do Bom Parto
Ó Maria Santíssima, vós, por um privilégio especial de Deus, fostes isenta

da mancha do pecado original, e devido a este privilégio não sofrestes os
incômodos da maternidade, nem ao tempo da gravidez e nem no parto; mas
compreendeis perfeitamente as angústias e aflições das pobres mães que espe-
ram um filho, especialmente nas incertezas do sucesso ou insucesso do parto.
Olhai para mim, vossa serva, que na aproximação do parto, sofro angústias e
incertezas. Dai-me a graça de ter um parto feliz. Fazei que meu bebê nasça
com saúde, forte e perfeito. Eu vos prometo orientar meu filho sempre pelo
caminho certo, o caminho que o vosso Filho, Jesus, traçou para todos os
homens, o caminho do bem. Virgem, Mãe do Menino Jesus, agora me sinto
mais calma e mais tranquila porque já sinto a vossa maternal proteção. Nossa
Senhora do Bom Parto, rogai por mim! Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria.
(M.B.P.R.)

Oração à Santa Rita de Cássia
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés um alma desamparada que,

necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por
vós que tendes o incomparável título de SANTA DOS CASOS IMPOSSÍVEIS E
DESESPERADOS.

Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para
que me conceda a graça de que tanto necessito (dizer a graça que deseja).

Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se
houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro,
auxiliai-me para que o afaste.

Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso
celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece.

Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança; por vosso intermé-
dio, espero tranquilamente a graça que vos peço.

Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. (M.B.P.R.)

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

AJUDA URGENTE, peça esta ajuda ao Santo Expedito que é o Santo dos
Negócios que precisam de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.

Oração - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorre-me
nesta Hora de Aflição e Desespero, interceda por mim junto ao Nosso Senhor
JESUS CRISTO. Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas
Urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade.

Atenda ao meu pedido: “Fazer o Pedido”. Ajuda-me a superar estas Horas
Difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, Proteja a Minha
Família, atendo ao meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz e a Tranqüi-
lidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome o todos que tem
fé. Muito Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o Sinal do Cruz.
(M.B.P.R.)

Quantas pessoas que não estão se
deixando vencer pelo desânimo, sem sa-
ber que pode vencê-lo com ajuda de

Friedrich Engels, muitas vezes es-
quecemos, tinha 24 anos de idade quan-
do escreveu  A SITUAÇÃO  DA  CLAS-
SE   TRABALHADORA  NA  INGLA-
TERRA. Suas qualificações para essa
tarefa não podiam ser melhores. Ele
pertencia a uma família de fabricantes
de tecidos de Barmen, na Renânia, que,
além de abastada, tivera o bom senso de
criar uma filial – Ermen & Engels – em
Manchester, o centro nevrálgico do
Capitalismo industrial.

Cercado pelos horrores dos primór-
dios do Capitalismo industrial e reagindo
à carolice estreita e hipócrita de seu lar,
o jovem Engels seguiu o caminho habi-
tual dos jovens intelectuais progressistas
alemães do fim da década de 1830. Tal
como seu contemporâneo Karl Marx,
ligeiramente mais velho, tornou-se um
“hegeliano de esquerda” – na época, a

O agora pode ser uma realidade. O
futuro é uma esperança. Os dias que cor-
rem, são sementes lançadas no tempo
eterno do espírito. A vida de cada um,
tem um cenário diferente, são modos
de pensar e agir, completamente em di-
mensões opostas, que trazem divergên-
cias, para conclusões de luzes ou de tre-
vas, de paz ou de desunião, de humilda-
de ou de orgulho. Vivemos através das
encarnações, junto da família, no plano
material, num corpo, para passarmos
pelas provas ou expiações, nas dores e
sofrimentos, em busca de uma limpeza
espiritual, alcançar a evolução necessá-
ria. O tempo marca as sucessivas vidas,
porque passamos, para que alcancemos
um grau maior de EVOLUÇÃO, dentro
do contexto maior de crescimento es-
piritual. As mudanças se operam, de
acordo com nosso modo de agir peran-
te o mundo em que vivemos, onde luta-
mos para que o aprendizado seja sufici-
ente, para progredirmos na caminhada
rumo a um sem fim.

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS
PROGRESSIVA

Somos eternos em espírito. Com o
andar dos tempos, caminhamos lenta-
mente em busca de dias melhores, de
encontros, com as condições positivas

de aprendizado, onde nasce os sistemas
de novos conhecimentos, que surgem
entrelaçados com os velhos contextos
e os novos, que a evolução traz. Preci-
samos vencer a nós mesmos. Na  luta
interior, buscando reformas, condições
de mudarmos nossos costumes, pensar-
mos e agirmos diante dos problemas.
Sofremos pela dor e sofrimentos, como
produto de nossa ignorância, que nos
leva a seguirmos caminhos tortuosos,
repleto de trevas. O aprendizado é len-
to e duradouro, requer de nós, mudanças
e desejos de vencermos a luz, que tem
que nos iluminar.

SONHAMOS COM OS OLHOS DO
CORAÇÃO

As luzes da alma, o perdão da humil-
dade, o poder da fé, e acreditar na espe-
rança que nasce hoje, amanhã e sem-
pre. Os dias são iluminados pelo sol bri-
lhante, trazendo a paz, a união e a fra-
terna caridade. As noites, com o luar
para abrir caminhos, entre vidas que se
encontram, para lutarem em mundos
adversos, nos comportamentos, nos
modos de vivermos, amparados pelo
amor das famílias  e de todos os que
querem viver felizes. A felicidade é uma
conquista do espírito, que nasce com o
tempo das vidas sucessivas. A esperança
nasce como luz, os sonhos só serão re-
alidades quando conseguirmos vencer as
dificuldades e criarmos um mundo, onde
reina uma evolução progressiva e meri-
tória.

AS ERAS CRIADAS POR DEUS
O bem pode ser semeado por nós. A

caridade é fonte de sabedoria, formada
pela humildade, na ajuda ao semelhante
necessitado. Tudo são eras que criam
oportunidades de encarnações felizes,
de encontros na família, para nascer o
amor, o entendimento, a harmonia. É
o encontro de almas encarnadas, para
resgates e acertos, dentro das encarna-
ções. SÓ O AMOR CONSTRÓI. O ÓDIO
DESTRÓI.

O Senhor nos convida a sermos
os construtores da nossa casa. E
Ele próprio nos mostra os meios: a
Palavra de Deus, a oração, os man-
damentos divinos, o sofrimento
acolhido com amor. Uma casa cons-
truída sobre a rocha, que é Deus.

Nossa geração aplaude os que
vivem na infidelidade, no adulté-
rio, e nos induz a fazer o mesmo.
Nossas famílias são violentamente
agredidas.

Deus quer salvar você e toda a
sua família. Você é o Noé que Deus
escolheu para reconstruir a arca,
que é a sua casa.

Seu irmão,

Deus quer reconstruir a sua casa

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO

SILÊNCIO É UMA FORMA CRUEL DE PODER E TORTURA/QUEM É SUBMETIDO À ELE
ção está em que ele se oferece como
uma perigosa tela em branco para as
mais terríveis suposições. Muitas vezes,
aquele que cala imagina, ingenuamente,
que assim evita conflitos. Na verdade
dá ensejo a eles. A pessoa submetida ao
silêncio é compelida a mergulhar num
torturante jogo de adivinhações, sen-
tindo-se na maior parte das vezes im-
potente para mudar a situação. De caso
pensado ou não, o silêncio consiste num
exercício tirânico e perverso de poder.
Silenciar é uma forma de excluir o ou-
tro e, em geral, assume aos olhos do
interlocutor o valor de uma punição.
Com a interrupção da comunicação,
teme-se que se tenha retirado também
o afeto.

“Foi algo que eu fiz?”; “Foi algo que
eu não fiz?”; “Foi algo que eu disse?”;
“Um esquecimento, uma mancada?”,
“Ofendi?”; “Magoei?”; “Feri?”; “Onde
foi que errei?”. As hipóteses levantadas
são inúmeras e, na maior parte das ve-
zes, autores referentes (formuladas na
primeira pessoa), justamente em razão
de o silêncio ser percebido como uma
punição “merecida”, ainda que se des-
conheça o crime cometido. Esse tipo
de leitura costuma ser feito por quem, a
priori, se sente culpado. Incide, tam-
bém, na vida de quem coloca o parceiro

ou parceira no lugar de uma figura pa-
rental — a autoridade paterna ou ma-
terna —, que, então, teria em suas mãos
o “divino” direito de deliberar sobre o
certo e o errado, sobre o valor e sobre o
destino do “filho” ou “filha”.

Para superar a dificuldade — ou gran-
de parte dela —, é preciso  antes de
mais nada, que a pessoa submetida ao
silêncio reconheça o caráter simétrico
da relação (em contraste com a assime-
tria esperada para uma estrutura relaci-
onal pai/mãe-filho/filha).

O silêncio é uma forma de comuni-
cação, com a peculiaridade e o agra-
vante de ser “vazio”. A psique não to-
lera esse vazio e, então, preenche-o
com suposições de toda ordem. Isso
facilmente resulta em insanidade, ator-
doamento, sofrimento psíquico. Le-
vando-se esse fato em conta, é funda-
mental brecar o levantamento de hi-
póteses e solicitar do interlocutor o
clareamento de sua comunicação silen-
ciosa. Costuma ajudar quando a vítima
do silêncio é capaz de comunicar seus
sentimentos. “Sinto-me refém de seu
silêncio”; “Sinto-me punido (punida)
por algo que desconheço”; “Não com-
preendo o que o levou (a levou) a mo-
dificar nosso padrão de comunicação”;
“Sinto-me disponível para ouvir e ten-

tar compreender, mas, para isso, vou
precisar que você seja claro (clara)”;
“Sinto-me mais seguro (segura) quan-
do o que se passa pode ser explicita-
do”; “Acho importante você saber que,
diante de seu silêncio, eu me sinto im-
potente.”

A transparência tem a grande van-
tagem de não enlouquecer, mesmo quan-
do seu conteúdo é desagradável. A  tor-
tura do silêncio é infinitamente mais
lesiva para o interlocutor do que qual-
quer realidade que o silencioso escolha
calar.

A relação amorosa precisa ser de-
mocrática. Ou não será amorosa. O
uso perverso do poder por meio do
silêncio precisa ser cassado pela víti-
ma. Esse gesto libertará a ambos, uma
vez que a situação que se instala não é
justa nem saudável para ninguém. É o
dominado que autoriza o dominador
— portanto, pode, da mesma manei-
ra, desautorizá-lo. Ambas as partes não
deve e não pode  admitir esse tipo e
comportamento injusto e egoísta...
Tentei mostrar aqui o  quanto o silen-
cio de ambas partes, pode  destruir uma
relação, não só conjugal,  mas tam-
bém em todos os relacionamentos afe-
tivos. Boa Sorte para você, a  mim e a
todos nós. Abraços.

NÃO DESANIMEM
Deus. Basta somente entregar o seu ca-
minho ao Senhor e confiar Nele e tudo
Ele fará. Deus não se alegra com o so-
frimento de ninguém, é por isso que
Deus enviou o seu único Filho para que
todo aquele que Nele crê não pereça,
mas tenha a vida Eterna. Jesus veio
como homem neste mundo e não como
Deus. Ele viveu como eu e você, teve
sentimentos, emoções, foi tentado em
tudo, mas não cedeu à tentação, nem
permitiu que o pecado entrasse em seu
coração. Jesus vivia sempre aos pés do
Senhor Deus em oração, mesmo sendo
o Santo de Deus, não pecou, nem trans-
grediu um só dos mandamentos do Se-
nhor Deus. A Sua compaixão era tão
grande, que Jesus não suportava, e até
hoje Ele não suporta ver uma pessoa
sofrendo. Certa vez ensinando num sá-
bado (A Palavra de Deus), numa das Si-
nagogas. E eis que estava alí uma mu-

lher que tinha um espírito de enfermi-
dade havia já dezoito anos; andava cur-
vada e não podia de modo algum endi-
reitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a
si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua
enfermidade. E impôs as mãos sobre ela,
e logo se endireitou e glorificava a Deus.
(Lucas 13.10 aos 13). Onde quer que
Jesus estivesse, ou por onde passava,
Ele sempre curava ou libertava alguém
do seu sofrimento. Esta mulher que vi-
veu dezoito anos, presa por um espírito
de enfermidade, ela não estava alí por
um acaso. Jesus já sabia do seu sofri-
mento, porque ela sempre freqüentou a
sinagoga, mesmo antes de Jesus estar
alí, mas ela não era curada. É como
muitas pessoas que vão à igreja e não
recebem a bênção alguma, ficam lá anos
e anos servido a Deus, mas não obede-
cendo aos mandamentos do Senhor.
Neste dia, esta mulher prestou muita
atenção no que Jesus estava ensinando
e o seu coração foi se abrindo ao ponto

que o Senhor Jesus disse: Mulher, estás
livre. E imediatamente o espírito de
enfermidade saiu dela. Lembre-se que,
por trás de todas as enfermidades ou
doenças, existe um espírito imundo. Não
é pecado ou errado tomar remédios ou
ir ao Médico. Mas precisamos também
buscar a ajuda de Deus. Hoje, quantos
que não estão vivendo no sofrimento,
já fizeram de tudo e nada tem dado cer-
to. Faça com esta mulher, quando você
ouvir a pregação da palavra de Deus,
preste muito atenção, e o seu coração
vai se encher de fé, ao ponto do Senhor
Jesus lhe dizer: Receba a sua bênção
agora. Seja uma pessoa sempre anima-
da, porque o Senhor sempre estará con-
tigo. Esforça-te e tem muito bom âni-
mo. Esta é a minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 107,9 das
05h30mim às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

REFLEXÃO - E N G E L S
Filosofia de Hegel dominava a Educação
superior em Berlim, capital da Prússia –
inclinando-se cada vez mais para o Co-
munismo, e começou a publicar artigos
em vários periódicos nos quais a  esquer-
da alemã procurava formular sua análise
crítica da Sociedade. Logo passou a con-
siderar-se Comunista.

Não está claro se a decisão de residir
na Inglaterra por algum tempo foi dele
ou de seu Pai. É provável que ambos a
desejasse por motivos diferentes: o ve-
lho Engels, para afastar o filho revolu-
cionário da agitação da Alemanha e
transformá-lo num respeitável homem
de negócios; o filho, para estar no cen-
tro do Capitalismo e perto dos grandes
Movimentos do Proletariado Britâni-
co, que ele já via como a força revoluci-
onária crucial do Mundo Moderno.

Engels partiu para a Inglaterra no
Outono de 1842, fazendo seu primeiro
contato pessoal com Marx durante a vi-
agem, e lá permaneceu durante quase dois
anos, observando, estudando e formu-
lando suas ideias. É seguro afirmar que
nos primeiros meses de 1844 estava
trabalhando no livro, embora a mai-
or parte dele tenha sido escrita no
Inverno de 1844-5. A obra foi lança-
da em sua forma final em Leipzig,
no Verão de 1845, com um prefácio
e uma dedicatória — em  inglês –
“às Classes Trabalhadoras da Grã-

Bretanha”. Foi publicada em inglês,
com ligeiras revisões do autor, mas
com alentados, em 1887 (edição
americana) e 1892 (edição britâni-
ca). Ou seja, foi preciso quase meio
Século para que essa obra-prima
sobre os estágios iniciais da indús-
tria na Inglaterra chegasse ao país
que a tinha inspirado. Contudo, des-
de então tornou-se uma obra conhe-
cida por todos os que estudam a Re-
volução Industrial.

As décadas de 1830 e 1840, um pe-
ríodo decisivo na evolução do Capita-
lismo e do Movimento Operário, assis-
tiram a uma multiplicação de livros,
panfletos e pesquisas sobre a situação
das Classes trabalhadoras em toda a Eu-
ropa Ocidental. O livro de Engels é a
obra mais importante nessa linha, em-
bora [Descrição do estado físico e mo-
ral de trabalhadores empregados  nas
manufaturas de algodão, lã e seda]
(1840), de L. Villermé, mereça menção
como um excelente trabalho de pesqui-
sa social.

Estava claro também que o proble-
ma do Proletariado não era só regional
ou nacional, mas internacional. Buret
comparou a situação da Classe Operária
Inglesa à da Francesa (La misére des
classes laborieuses en France et en An-
gleterre, 1840), e Ducpétiaux reuniu
dados sobre as condições de trabalhado-

res jovens em toda a Europa  em 1843.
Em vários aspectos o livro diferia

de obras contemporâneas aparentemen-
te semelhantes.

Em primeiro lugar, como o próprio
Engels afirmou corretamente, era o pri-
meiro livro, na Grã-Bretanha ou em
qualquer outro país, a tratar da Classe
Operária como um todo e não somente
de determinados segmentos e setores
industriais.

Em segundo lugar, e isso era mais
importante, não se tratava de um mero
levantamento das condições da Classe
Operária, mas de um análise geral da
evolução do Capitalismo industrial, do
impacto social da industrialização e de
suas consequências Políticas e Sociais –
inclusive do crescimento do Movimen-
to Operário. Na  realidade, era a pri-
meira tentativa em grande escala de
aplicar o método Marxista ao estudo
concreto da Sociedade e, provavelmen-
te, a primeira obra de Marx ou Engels
que os Fundadores do Marxismo julga-
vam ter valor suficiente para merecer
preservação permanente.

Entretanto, como Engels deixa cla-
ro no prefácio de 1892, seu livro ainda
não representava um Marxismo madu-
ro, e sim “ uma das fases de seu desen-
volvimento embrionário”.

Para a interpretação madura e ple-
namente formulada, temos de recorrer
a O Capital, de Marx.

Texto baseado em livro de Eric Ho-
bsbawm – José Fernando Stigliano  –

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!

Você sabe realmente o que vem a ser
SAÚDE e o que é ter ENFERMIDA-
DE? E a razão de ser o método HOME-
OPÁTICO o mais correto de cura?

Antes de tudo, devemos levar em
consideração que a enfermidade se ori-
gina no desequilíbrio mental do indiví-
duo, pois a harmonização é causa do
mundo oculto atuando sobre o plano
físico.  Assim, quando a sua manifesta-
ção orgânica é deturpada, cujo sinal é a
moléstia, identificamos logo que no
mundo psíquico e invisível aos sentidos
da carne, a alma está enferma.

O volume da cólera, inveja, luxúria,
cobiça, ciúme, ódio ou hipocrisia que
porventura o espírito tenha impruden-
temente acumulado no presente ou nas
existências físicas anteriores, forma um
patrimônio “morbo-psíquico” uma carga

II - INTRODUÇÃO À HOMEOPATIA

insidiosa e tóxica que, em obediência
à lei da Harmonia Espiritual, deve ser
expurgada da delicada intimidade
do perispírito.

O mecanismo ajustador da vida atua
drasticamente sobre o espírito faltoso,
ao mesmo tempo em que o fardo dos
seus fluidos nocivos e doentios vai-se
difundindo depois pelo seu corpo físico.

Durante o período gestativo da nova
encarnação, esses resíduos psíquicos
venenosos, provenientes de energias
gastas morbidamente, vão-se conden-
sando gradativamente no corpo físico à
medida que este cresce e, por fim, lesam
as regiões orgânicas que por hereditari-
edade sejam mais vulneráveis.

Temos assim a entender que o fato
corriqueiro de dizer-se, por exemplo,
que fulano tem um problema do cora-
ção porque o seu pai ou alguém da famí-
lia já teve, é mera especulação e não
tem fundamento. Isso é típico quando
vamos a uma consulta médica e apre-
sentamos determinada doença, a primei-
ra pergunta que o médico faz é se al-
guém da família tem ou teve essa doen-
ça.

Devemos deixar bem claro que de-
vemos limpar do nosso ego essa male-
dicente crença de acharmos que pode-
mos vir a contrair uma moléstia em vir-
tude de que alguém de nossa família é
portadora desse mal. Ou então, o mais
absurdo ainda é ficar com medo de que
possa vir a contrair determinada doen-
ça de alguma parte ou agente externo,
que a mídia propala como epidemia, e
mais absurdo ainda de que venha por
castigo de Deus, tais como, a dengue, o
câncer da mama, etc.

Na verdade, o mal que nos aflige é
fruto do nosso próprio desequilíbrio
mental acima citado, em decorrência
da prática de atos e atitudes anti-cristi-
cos e, neste item incluem-se os vícios
terrícolas: carnivorismo, tabagismo e
alcoolismo.

E vamos adiantar que de fato, a saí-
da da enfermidade em nosso corpo físi-
co, pode sim, acontecer onde estamos
mais vulneráveis. Citamos como exem-

plo um problema cardíaco que o pai da
gente teve; isso não significa que em
virtude da hereditariedade também ire-
mos ter esse problema.

Se o indivíduo agir corretamente na
escola da vida dentro dos preceitos da
Ordem Crística, bem como, eliminando
todos os vícios, ele não vai ter esse pro-
blema e muitos outros quaisquer que fo-
rem.

Porém, se o indivíduo agir incorre-
tamente no exercício da vida, logo os
morbos psíquicos que vão se acumulan-
do dessa decorrência, terão que sair em
algum ponto do corpo físico... é aí en-
tão que pode ser o caso de sair exata-
mente como uma enfermidade do cora-
ção, pois esse órgão, em decorrência da
hereditariedade está com sua estrutura
mais sensível nesse ponto do corpo.

Se não fôra isso, aí então seria o
caso da lenda do Adão e Eva ser verda-
deira. Pois, incutiram em nossa mente
que pelo fato de terem pecado ou pelo
ato incorreto por eles praticado, todos
os seus descendentes também teriam que
sofrer as consequências.

Desde quando Deus em sua infinita
sabedoria haveria de delegar tal meca-
nismo aos seres humanos? Cada Ser é
responsável pelos seus atos, daí a Lei do
Livre Arbítrio.

Essas concepções precisam ser re-
chaçadas com absoluta certeza. É tudo
crença infundada. Portanto, se eu co-
meter um ato incorreto ou um pecado
como queira, o meu filho ou filha tam-
bém têm que pagar por isso?

Essas são as absurdidades que deve-
mos começar a limpar e a entender o
funcionamento da nossa vida neste pla-
no físico, que é para aprimorarmos e
nos elevarmos nas escalas dimensionais
superiores.

Portanto, podemos sim, viver abso-
lutamente sem qualquer tipo de doença,
ou seja, em pleno gozo de SAÚDE, PAZ,
PROSPERIDADE e ABUNDÂNCIA.

Entretanto, como também estamos
na faixa dimensional de aprendizagem
cósmica, em cujo exercício da vida es-
tamos vulneráveis ainda, razão pela qual,

em decorrência disso, estamos sujeitos
às enfermidades, essas precisam e de-
vem racionalmente serem tratadas pela
HOMEOPATIA.

É retrógada a forma pela qual a Me-
dicina estuda e classifica sob grave ter-
minologia técnica, o processo que jaz
hipocritamente em sua vã filosofia ao
PREOCUPAR-SE MAIS COM AS
“DOENÇAS” EM LUGAR DE SE
PREOCUPAR MAIS COM OS
“DOENTES”, uma vez que as enfermi-
dades nada mais são do que o processo
de o espírito drenar o seu psiquismo do-
entio através da carne humana. Embo-
ra a ciência médica classifique essa dre-
nação, em sua nomenclatura, sob a de-
signação de artrite, artrose, reumatis-
mo, dor de cabeça, síncope, pênfigo,
sífilis, tuberculose, nefrite, hepatite, cir-
rose, AIDS ou câncer, etc., etc., trata-
se sempre de um espírito doentio a des-
pejar na carne a sua carga residual psí-
quica e deletéria, que acumulou no pas-
sado, assim como pode tê-la acumulado
no presente.

A causa da moléstia, na realidade,
além de dinâmica, é oculta aos olhos,
ou aos sentidos físicos. O enfermo sen-
te o estado mórbido em si, mas o médi-
co não o vê nem pode apalpá-lo como
se fora uma coisa objetiva.

E assim vamos em nossa jornada
da Grande Cruzada de Esclarecimen-
to para levar ao conhecimento de
quantos esta coluna leem, sobre os
efeitos benéficos da Homeopatia e
o porquê de este ser o método racio-
nal de cura ante a medicina tradicio-
nal alopática. Continuem atentos
para as próximas matérias sobre a
HOMEOPATIA, pois tudo o que ou-
virem contra, podem crer, é propa-
ganda enganosa.

Nesta matéria, dentre as inserções
próprias, também há em corroboração
por adaptação, importantes, sábias, ex-
perimentadas e sólidas informações
oriundas das seguintes fontes:

- ORGANON DA ARTE DE CURAR
– SAMUEL HAHNEMANN.

- FISIOLOGIA DA ALMA – RAMA-
TIS.

LUZ & PAZ



10 Curiosidades sobre o futebol

Sim, é isso mesmo. O pri-
meiro estádio brasileiro foi
o Velódromo de São Pau-
lo, que, originalmente, des-
de 1875 sediava competi-
ções ciclísticas. Para abri-
gar um jogo entre o Paulis-
tano e o São Paulo Athle-
tic, uma família tradicional
paulistana resolveu cons-
truir arquibancadas em tor-
no dele, em 1902.

1- O primeiro estádio brasileiro, na verdade, não era um estádio

2- O gol 10.000 de uma Copa Libertadores é de um brasileiro

E o autor da façanha é o
lateral Cicinho, ex-São
Paulo. Na época em que
defendia o time do Mo-
rumbi, em 2005, o jogador
marcou este gol histórico
sobre o rival Palmeiras, na
partida vencida pelo Trico-
lor por 1 a 0. Detalhe: esta
partida também marca o
centésimo jogo do ala pelo
clube.

3- A primeira partida da seleção brasileira foi contra a Argentina

É, a rivalidade não nasceu
por acaso. De lá prá cá, tudo
bem, damos um banho em
nossos hermanos nos quesitos
ídolos e títulos. Mas, este
jogo, que marcou o início do
confronto entre brasileiros e
argentinos no futebol, não ter-
minou bem para nós. Placar de
3 a 0 para os adversários, no
dia 20 de setembro de 1914,
em Buenos Aires, na Argenti-
na.

4- Contudo, a freguesia começou sete dias depois…

Impressionante. Sete
dias depois do primeiro
jogo entre Brasil e Ar-
gentina, os brasileiros
puderam comemorar o
primeiro título sobre os
rivais. No dia 27 de se-
tembro, com um gol de
Rubens Salles, a seleção
bateu os argentinos por
1 a 0 e conquistou a
Copa Roca.

5- Quem apelidou o Palmeiras de ‘porco’ foi o rival Corinthians
E o pior é que é verdade. Em

1969, dois jogadores do Timão fa-
leceram e o clube teve de pedir para
a Federação Paulista a inscrição de
mais dois atletas para a continui-
dade do campeonato daquele ano.
O Palmeiras, contudo, foi o único
time que se opôs ao pedido corin-
thiano. Para protestar contra a ‘su-
jeira’ palmeirense, a Fiel soltou um
porco no Morumbi e gritou em pro-
vocação “dá-lhe porco”. Em 1986,
a torcida do Verdão sucumbiu e
acabou aceitando a provocação
como símbolo, mascote e coro da
equipe.

6- Dois irmãos já foram técnicos da seleção brasileira em Copas. E só

A seleção brasileira é a
única seleção do mundo
que contou com irmãos no
comando do time em Co-
pas do Mundo. Em 1954, no
mundial da Suíça, o coman-
dante verde-e-amarelo era
Zezé Moreira. Oito anos
depois, na Copa do Chile,
seu irmão Aymoré Moreira
dirigiu a equipe que sagrou-
se bicampeã mundial.

7 – O primeiro jogo noturno da história brasileira
Acredite se quiser, mas o

primeiro jogo noturno não teve
a iluminação de refletores ou
postes de luz, mas sim, de
bondes. É, isso mesmo, bon-
des. Vinte deles ligaram seus
faróis para a partida entre As-
sociação Atlética República e
Sociedade Esportiva Linhas e
Cabos, disputada em um ter-
reno da Light (atual Eletropau-
lo), em São Paulo.

8- Brasileirão: o maior e o menor público
Se o seu palpite para o menor

público é algum jogo do São Cae-
tano, você errou. Em 1997, no Rio
Grande do Sul, Juventude e Portu-
guesa passaram pela vergonha de
jogar no estádio Olímpico para ape-
nas 55 torcedores, enquanto
155.523 flamenguistas e santistas
tiveram a oportunidade de acom-
panhar a decisão do Brasileirão de
1983, disputada pelas duas equi-
pes no Maracanã: o maior público
do campeonato nacional.

9- De onde veio a expressão “olé”?
Das touradas espanholas, lógico,

quando o toureiro ‘dribla’ o touro enfu-
recido. Mas a primeira aparição da ex-
pressão nos estádios ocorreu com um
time brasileiro, o Botafogo. Os cariocas
disputaram uma partida contra o Amé-
rica do México, no México, na década
de 50. O time botafoguense era de muita
qualidade e logo começou a irritar os
adversários, que apelaram para as en-
tradas duras. Para fugir delas, Garrincha
e companhia começaram a dar apenas
toquinhos na bola, colocando os mexi-
canos na roda, e aí, a torcida foi ao delí-
rio e gritou “olé” pela primeira vez em
um jogo.

10 – O real motivo pela comemoração do Dia do Futebol ser no dia 19 de julho

Quem seguiu até o fim, desco-
brirá o porquê da comemoração do
Dia do Futebol ser no dia 19 de
julho. E, na verdade, nem há tanta
explicação assim. Acontece que
neste dia 19 de julho, mais preci-
samente no ano de 1900, nasceu o
primeiro time de futebol, o Sport
Club Rio Grande. Alguns clubes
como o Flamengo são mais anti-
gos, mas não possuíam o futebol
como modalidade em suas práti-
cas. No Rubro-negro, por exemplo,
o remo que roubava a cena.

André Luís Ex-goleiro do Palmeiras e Botafogo
André Luís de Carvalho, ou simples-

mente André Luís, nasceu no dia 30 de
maio de 1971, em São Paulo. Hoje, o
ex-goleiro reside em Jaboticabal-SP,
onde é gerente de uma multinacional de
produtos químicos para a manutenção
industrial.

Apesar de iniciar a carreira no Pal-
meiras (na época da "Lei do Passe?),
não atuou pela equipe alviverde. Per-
tenceu ao clube por oito anos, contudo,
nesse longo período, foi emprestado
diversas vezes para diferentes clubes.

Ficou no Palmeiras somente duas
vezes. Em 1991, quando os três primei-
ros goleiros eram Veloso, Ivan e César.
E em 1993, quando sagrou-se Campeão
Brasileiro, na reserva dos goleiros Sér-

Andrés Luís era o goleiro deste belo time do Botafogo

gio e Marcos.
Mas como titular, defendeu Catan-

duvense-SP em 1991, América de Três
Rios-RJ em 1992, Botafogo em 1993,
Americano-RJ em 1994, Nacional-SP
em 1995, Bangu e o Volta Redonda em
1996 e o Londrina em 1997.

Em 1998, André Luís preferiu não
jogar, pois ficou viúvo em apenas um
ano de casado, prejudicando na sequen-
cia de sua carreira. Mas esse não seria
seu fim como atleta.

Retornou aos gramados em 1999,
pelo ETTI, Jundiaí e posteriormente,
no mesmo ano, se transferiu para o
União Barbarense.

No ano de 2000, encerrou carreira,
ainda jovem, com 29 anos de idade.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 13 DE SETEMBRO  DE 2.014



A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2.014



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

P/ ROSELI PEREIRA

Autor: Juninho Ruwal
Locução: Bala de Prata

Sou filho do mundo e
vivo pelo estradão

Narrando e cantando
nas festas de peão

Na cidade de Barretos,
descobri uma paixão

Mas ela foi embora dei-
xando saudades em meu
coração!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

“Aja com retidão, mesmo se pare-
cer que todo o inferno vai se voltar con-
tra você!” (Santo Padre Pio de Pietrel-
cina)

......................................................................................
“Inovação é o que distingue um líder

de um seguidor.” (Steve Jobs)
......................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
Potencialmente X Realmente

O pai estava vendo televisão tran-
quilamente, quando o filho, que brinca-
va em sua frente, surge com uma per-
gunta:

- Pai, qual é a diferença entre poten-

cialmente e realmente?
- O pai pensa um pouco e responde:
- Filho faz o seguinte: primeiro, per-

gunta à tua mãe se por 1 milhão de dó-
lares ela faria amor com o Richard Gere.
Depois, pergunta a tua irmã se por 1
milhão de dólares ela faria amor com
Brad Pitt. E, finalmente, pergunta ao
teu irmão se por 1 milhão de dólares ele
faria amor com o Tom Cruise. Quando
me trouxer as respostas, eu te explico a
diferença entre potencialmente e real-
mente. Horas depois, o filho voltou e
descreveu ao pai as respostas:

- A mãe disse que nunca pensou em
te trair, mas que por 1 milhão de dóla-
res, e com o Richard Gere, ela não pen-
saria duas vezes.

- A mana respondeu que seriam dois
sonhos realizados de uma só vez. Dar
uma com o Brad Pitt e ainda por cima
ficar milionária. - E, finalmente, meu
irmão disse que por 1 milhão de dólares
faria amor até com o Lula, quanto mais
com o Tom Cruise! Então o pai res-
pondeu:

- Pois é isso, meu filho. Potencial-
mente, a nossa família tem condições
de ganhar 3 milhões de dólares. Mas
realmente o que temos, são duas putas e
um viado!

Gabriel Ítalo Lucas Fernandes, completa mais um aniversário neste dia
13 de setembro, ao lado dos pais Gilberto/Márcia, das irmãs Renata e Kim-
berlly, familiares e amigos. Felicidades pela comemoração natalícia!

Os pais Gilber-
to e Márcia,  fe-
licitam a filha
Renata Poliana
da Silva Fernan-
des pelo aniver-
sário que trans-
corre no dia de
hoje. Parabéns e
muitas felicida-
des pelo NIVER!

Dia 18, a família Mataqueiro estará em festa, pois a filha de
Márcia e Paulo, ANA  ELISA, completará mais um Niver. “Ser jo-
vem... é um privilégio. Ser formosa... um patrimônio. Ser encantado-
ra... tua melhor virtude. Desejo que você continue sempre assim,
dando-nos amor e alegrias”. São os votos de seu tio Ivan Brandelli.
Parabéns e  felicidades!

Dia 15 de setembro, um dia muito especial. É seu aniversário e  comple-
tará  mais um ano de vida.  Nasceu no dia do aniversário da  Lua, que é
representada como uma princesa igual a você Fernanda Amaral Faria. Um
presente sem igual, que chegou para a família Faria, seu pai Kiko Faria (in
memorian), a  mãe Marli Amaral Faria, a receberam com um amor incon-
dicional. Os carinhos do avô Farias Brasil, avô Mário Amaral, das tias, tios,
primos e amigos, são todos para você! Parabéns  e  Felicidades!

LUCAS
ROCHA

Gente!
O rosto mais bonito,

dos rodeios brasileiros,
ficou para o estudante e
model, Lucas Rocha. Ele
conseguiu laçar o 2º lu-
gar no quesito fotogenia.

O belo tem apenas 18
anos de idade, mas já car-
rega o título de 3º lugar
no concurso Mister Ro-
deio Brasil 2014. Concur-
so que reúne belezas de
todo país.

O escorpiano é da ci-
dade de Monte Alto SP,e
sua beleza é esculpida em
1.74 de altura e muita
simpatia.

Vamos ficar de olho
neste nome!

Sucesso!!!
A g r a d e c i m e n t o s :

Milton Figueiredo e fo-
tos Ewerton Carreira

O músico e cantor Gustavo Amorim completará mais
um ano de vida dia 16 de setembro. Desejamos paz,
saúde, sucesso e muitos anos de vida!

Com muito carinho, desejo a você, muitos anos
de vida, comemorado no dia 10/09. És compa-
nheira, amiga e muito importante na minha vida.
Te amo... Rosiane Vitti Brandão. a) Brandão.

Um ano se passou desde que você chegou, nosso presentinho precioso. Um ano
de infinita felicidade e incontáveis descobertas. Menininho feliz de sorriso fácil e
encantador, surpreendentemente esperto, expressivo, inteligente, sociável, lindo!
Meu pequenino, como é bom ter você! Como é maravilhoso acompanhar seu
crescimento e desenvolvimento. Sim meu querido, é um privilégio dedicar meu
tempo a você. Queria eu poder guardar cada detalhe seu em minha memória para
sempre... Sei que o tempo apagará muitas coisas, mas o essencial ficará eternizado
em meu coração: o amor que seus olhinhos transmitem, a pureza de seu sorriso e
a forma extraordinária com a qual você nos completa. Ainda aprenderei muito
com você. Ainda daremos muitas risadas. Ainda choraremos juntos... E indepen-
dentemente das circunstâncias, estarei sempre ao seu lado, meu companheirinho.
Parabéns meu menininho pelo seu primeiro aninho. Agradeço a Deus por sua vida
e peço que ELE guarde cada passinho seu. Que você cresça sempre em graça e
sabedoria aos olhos do Pai. Que seu coraçãozinho seja morada de Jesus e que você
possa sempre refletir o brilho do Espírito Santo.

Ah meu filho, saiba que você é muito amado. Menino dos olhos de Deus.
Benção gigante em nossas vidas... Obrigada por trazer tanta alegria para nosso lar.
Obrigada por nos adoçar com sua meiguice, por encher nossos corações com mais
amor, por restaurar nossa esperança... obrigada por você ser você... Simplesmente
você, do jeitinho que é! Único! Luz!
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Ajude  a  mudar
Com um trabalho voltado à educa-

ção e à assistência social, a Legião da
Boa Vontade (LBV) vem transforman-
do para melhor a vida de milhares de
crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos em todo o território nacional.
Para manter esse trabalho e aprimorá-
lo cada vez mais, a Instituição sempre
tem contado com a ajuda de todos os
que desejam viver em um país mais jus-
to e solidário.

Por esse motivo, a LBV deu início à
edição de 2014 da Campanha Eu ajudo
a mudar!, que visa mobilizar a socieda-
de a ajudar na manutenção dos progra-
mas e campanhas socioeducacionais e,
consequentemente, contribuir para que
o Brasil vença seus grandes desafios.

No ano passado, a Legião da Boa
Vontade prestou 11.053.113 atendi-
mentos e benefícios à população de bai-
xa renda. O intuito da mobilização é
ampliar e aprimorar as ações desenvol-
vidas, a fim de que mais famílias pos-
sam ter resgatadas sua cidadania e feli-
cidade.

Saiba mais em www.lbv.org. Infor-
mações: (11) 3225-4500. Siga a LBV
pelo Twitter (@LBVBrasil) e pelo Fa-
cebook (LBVBrasil).

ALUGA-SE
1 Casa com 3 quartos, sendo uma suíte, 3 banheiros, área de

serviço com quintal e sala comercial. Aluguel R$ 1.100,00 – Bairro
Colina Verde – Rua Setsiu Murakami, 120.
Tratar: (16) 99230-0113 Antonio ou (16) 99283-2571 (Flaviana).

O COMUTRAN é um órgão consul-
tivo do Sistema Nacional de Trânsito e
tem como finalidade auxiliar os órgãos
executivos da administração pública para
a aplicação de normas de segurança vi-
sando a melhoria no trânsito.

É composto por um grupo de pesso-
as indicadas pelas instituições represen-
tativas de classe do Município, bem
como de secretarias do governo Muni-
cipal, tendo como norte a qualidade téc-
nica e experiência para elaboração de
soluções, análise de projetos e fomen-
tação de campanhas educativas visando
a segurança no trânsito.

O COMUTRAN de Jaboticabal foi
reativado em 18 de Junho de 2014 ten-
do como presidente o Advogado João
Martins Neto e tendo em sua composi-
ção atualmente 12 (doze) conselheiros.

As reuniões para tratar de assuntos
inerentes à sua atribuição acontecem to-
dos os meses na sala de Reuniões da Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal com a
participação efetiva de todos os mem-
bros do conselho.

O COMUTRAN no primeiro mo-
mento, visando conhecer os problemas
que os departamentos executivos en-
frentam para a solução das dificuldades
no trânsito de Jaboticabal, visitou cada
órgão de trânsito e constatou que um
trabalho mais efetivo deve ser feito.

Em pauta de reunião, foi levado ao
conhecimento do conselho alguns pro-
blemas graves que o Trânsito de Jaboti-
cabal enfrenta, sendo concluído que to-
das as deficiências efetivamente detec-
tadas devem ter um marco de início para
solucioná-los e definitivamente não co-
meter os mesmos erros de ora em dian-
te.

A preocupação não é diferente quan-
to ao comportamento dos condutores
de veículos de Jaboticabal. Há falta de
educação, falta de cordialidade, desres-
peito à sinalização e aos agentes fiscali-
zadores do trânsito.

A constatação pode ser conferida no
dia a dia quanto se está dirigindo nas
vias públicas da cidade. Anteriormente,
tais comportamentos eram destacados

ABANDONO  DE  EMPREGO
RODRIGUES  E  CIA  LTDA  EPP, inscrita no CNPJ Nº 04695368/

0001-72, SITO à  Av. Benjamin Constant Nº 88, Bairro Centro – Jabo-
ticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. Ivan Denis Coelho da
Silva, portador da CTPS Nº 061057 série 00336, no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas que vem
acontecendo desde 7 de agosto de 2014, sob pena de caracterização
de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato
de trabalho conforme dispõe o artigo 482 M  LETRA  I  da CLT.

RODRIGUES   E  CIA  LTDA   EPP

VENDE – SE
1 Geladeira 230 litros marca cônsul cor marrom no valor de R$200,00.
1 Fogão 6 Bocas com acendedor, marca Dako no valor de R$ 150,00

Tratar (16) 98252-5622 - Sebastião.

COMUTRAN  –  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  TRÂNSITO

apenas ao público masculino. Atualmen-
te, além dos homens, a população de
condutoras femininas também aderiu à
intolerância. Não é raro, e sim muito
fácil presenciar xingamentos e gestos
obscenos proferidos por moças nas mais
variadas circunstâncias no trânsito, o
que é lamentável.

Outro fator preocupante são os
motociclistas em geral. Por levanta-
mento estatístico feito junto à polícia
Militar do Estado de São Paulo na cida-
de de Jaboticabal, no período de Janeiro
à Julho de 2014 ocorreu 439 acidentes
de trânsito com motociclistas, o que nos
leva ao registro de 73 acidentes de trân-
sito por mês, uma média de 2,5 por dia.

Dentro deste alarmante número, foi
registrado 135 acidentes com vítimas
envolvendo motociclistas, média de
22,5 vítimas por mês.

Estes dados são preocupantes, mes-
mo porque um grande número dos en-
volvidos em acidentes de trânsito são
condutores jovens entre 18 e 24 anos,
o que nos revela um Trânsito violento.

Os números não mentem e demons-
tram friamente a nossa realidade. Nes-
tes mesmos 06 meses foram registradas
3.060 autuações das mais variadas capi-
tulações, uso indevido de celular, esta-
cionamento irregular, falta de habilita-
ção etc. Cerca de 859 veículos foram
apreendidos em fiscalização pela Polí-
cia Militar, e infelizmente, 80 condu-
tores de veículos foram surpreendidos
dirigindo em estado de embriaguez, em
média 13 por mês.

Diante destes números, algo precisa
ser feito urgentemente. Nossos Gover-
nantes precisam estar atentos ao com-
portamento dos condutores de veículos
e elaborar com urgência medidas para
alterar este quadro com campanhas edu-
cativas repressivas e ações mais rigoro-
sas dentro da legalidade, para que este
quadro mude. Jaboticabal merece um
trânsito melhor e O COMUTRAN está
trabalhando para que isso aconteça o
mais rápido possível.

JOÃO MARTINS NETO
PRESIDENTE DO COMUTRAN

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.)

ABANDONO DE EMPREGO

HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA.,
CNPJ Nº . 62.533.278/0001-81 e  Inscrição Estadual  Nº 401.001.33.112,
sito  à  ALAMEDA  SANTOS, 455 - CERQUEIRA CESAR -  SÃO
PAULO-SP.

Comunica que o funcionário, Welson Felipe dos Santos Pedro
de Paula - CTPS 72320 - série 355 – SP., não comparece ao serviço
desde 20 de março de 2014. Vimos pelo presente informá-lo que
nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA  I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias, a contar com a data da publicação,
para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E REPRESENTAÇÕES LTDA

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 13 DE SETEMBRO DE 2.014



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

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

Segundo a revista Psychology To-
day, cada pessoa cria e desenvolve uma
imagem da pessoa com quem se quer
estar.Quando uma pessoa viola esta
imagem, ou seja passa dos limites e faz
com que o outro parceiro se sinta tris-
te, sozinho, insultado ou usado, o re-
sultado é o ciúme. O ciúme pode ser
uma emoção normal, se o problema o
justificar, ou seja, seria um “cuidado”,
porém a maioria dos ciúmes tem por
trás um espírito do mal que escraviza o
casal. Mas o ciúme é também um sinal
de medo - de abandono, de estar sozi-
nho, de ser rejeitado ou qualquer outro
sentimento negativo. Como resolver
o problema dos ciúmes?
Primeiro,  Tente compreender o que
está a levar a essa crise de ciúmes. Os
ciúmes podem ser normais numa rela-
ção saudável, se isso se justificar. Ou
seja quando o ciúmes se expressa pelo
“cuidado” e não pelo egoísmo ou pelo
medo de perder a pessoa amada. Mas
poderá representar um problema mai-
or, quando um dos parceiros começa a
inventar desculpas que justifiquem os
seus ciúmes. Por exemplo; “Eu não que-
ro que você tenha amizade com a Maria
por que o irmão dela é mau encarado”.

Ciúmes: Como lidar com o Problema?
Os ciúmes deve ser combatido pelo ca-
sal e não alimentado, porém isso não
deve ser entendido que um dos parcei-
ros tem o direito de provocar os ciúmes
no outro. O prazer em provocar ciúmes
é manifestado por um espírito de luxú-
ria, que tem intenção de destruir a rela-
ção. O que acontece é que muitas pesso-
as brincam, provocando o ciúmes como
uma forma de manter sua superioridade
na relação, ou seja, mostrando para o
outro, que se não for feito o que se quer,
outras pessoas poderão fazer.

Segundo: Tente compreender de
que forma os ciúmes afetam emocio-
nalmente cada um. Conversem hones-
tamente sobre o assunto. Comuni-
quem em vez de ficarem hostis, em-
burrados. Muitas vezes a raiz do ciúme
está no exemplo dos país ou de uma
pessoa influente ou até mesmo de no-
velas.  É importante que a parte “víti-
ma” ou menos agredida, entenda que às
vezes os ciúmes não está relacionado
diretamente à ela, mas seria com qual-
quer outra pessoa que o parceiro se rela-
cionasse, e que tem que ser combatido e
não a parte mais ciumenta combatida.
Deve-se combater o ciúmes e não a pes-
soa ciumenta. Tente identificar as si-
tuações em que os ciúmes se tornam
um problema e tome atenção à forma
como se desenrola uma discussão. Não
alimente o espírito de ciúmes, porém o
casal deve tomar cuidado para que, quan-
do sair desta frigideira do ciúme, não
caia no fogo da prisão, onde muitas
vezes o casal vive reprimindo-se, che-
gando ao ponto do divórcio. Discutir só
irá piorar a situação e alimentar a causa
inicial dos ciúmes.

Terceiro, Façam os dois uma lista
de comportamentos do seu parceiro que
poderiam ser corrigidos. Discutam
desejos que gostariam de concretizar
como casal. Mas cuidado, essas conver-

sas tornam-se brigas e neste instante é
importante deixar para outra hora o
diálogo. Tenha cuidado: não faça ulti-
matos - apenas comportamentos que
podiam ser corrigidos, e não caracterís-
ticas de personalidade. Como por
exemplo: “Gostaria que tivesse mais
tempo comigo”, em vez de: “Você só
se importa com sua família, seus
amigos, seus filhos e não comigo”.
Quando discutirem as listas, deixe o ou-
tro explicar os seus pontos de vista e
ouça atentamente o que tem para dizer,
sem interromper.

Quarto: Tente identificar a idéia
que cada um tem de relacionamento. O
ciúme é um problema que ocorre quan-
do expectativas como segurança, con-
forto e estabilidade não são correspon-
didas, ou seja, a falta de segurança pro-
voca ciúmes. E o casal se une justamen-
te por isso, para que se sintam seguros
um no outro, para viverem suas vidas.
Identifiquem o que os atrai. Ao com-
preender a atração no outro, será mais
fácil detectar a origem dos ciúmes,
uma vez que pode ser essa a razão dos
ciúmes. Ou seja, o que mais atrai, por
exemplo, pode ser a atenção, então a
ausência de atenção, ou perceber a aten-
ção do parceiro para qualquer outra coi-
sa, como o carro, por exemplo, causará
ciúmes. Sim, os ciúmes não está relaci-
onado a pessoas ou coisas, mas naquilo
que a vítima dos ciúmes coloca sua aten-
ção, ou seja, sempre a pessoa ciumenta
manifestará o ciúmes “da” pessoa e não
“das” coisas ou “das” outras pessoas.
Por isso quem é ciumento pode mani-
festar rejeição contra, por exemplo, o
carro, o cachorro, o lixeiro, a roupa, o
facebook, o ator de novela, ou seja, qual-
quer coisa que esteja “ameaçando” seu
relacionamento.

Quinto: Tente compreender a
gravidade da situação e os seus efeitos,

tanto para si, como para o seu parceiro. Os
ciúmes sempre vai causar danos, assim como
provocar mais ciúmes. Diga sempre, a ou-
tra parte, seus sentimentos reais. Que você
a ama, que trabalha para dar mais conforto
à família, em fim, expresse seus sentimen-
tos reais de amor a outra parte para que ela
veja que você não oferece perigo à felici-
dade dela, isso lhe dará segurança para con-
fiar e resistir ao espírito de ciúmes, por que
não há motivos para ter ciúmes e sim con-
fiança em não ter.

Discuta a possibilidade de recorrer a
aconselhamento se as coisas não me-
lhorarem, mesmo depois de se esforça-
rem por isso. Considere a possibilidade
de fazer terapia de casal, caso as dis-
cussões acabem em brigas acesas, e ou
se os ciúmes e os comportamentos ciu-
mentos aumentarem. Quando se chega
à agressão física por ciúmes, com certe-
za a união é mantida futilmente. A te-
rapia de casal, o conselho pastoral,
vai chegar às razões e aos medos por
detrás do ciúme. Uma vez que o ciúme
pode ter raízes em experiências de in-
fância, ou em espíritos malignos. Os ca-
sais também podem  tentar abordagens
diferentes e fazer terapias individuais,
complementando a de casal, porém exis-
tem vários casos de ciúmes que acabam
até em morte, onde terapia não resolve.
Existem situações que é necessário uma
ajuda espiritual, como por exemplo: ter
saudades quando se está longe, e bri-
gar quando se está perto. Agressão fí-
sica ou verbal. Nesta ocasiões é impor-
tante uma ajuda espiritual, onde a frente
espiritual são capazes de combater contra
um mal que foi enviado por outra pessoa,
a qual desejaria ter a vida ou o parceiro
que você tem. Para saber mais, ouça meu
programa de segunda a sexta às 8 e às 11
da manhã pela 107,9 ou agora mesmo
pelo site; www.programapalavraviva.com
ou ainda pelo nosso canal do YOU TUBE,
Programa Palavra Viva. Obrigado pela lei-
tura.

THE ROVER - A CAÇADA **

O diretor David Michôd ficou
conhecido no mundo cinematográfi-
co após o bom desempenho de “Rei-
no Animal’’, produção que, inclusi-
ve, rendeu uma indicação ao oscar
de Melhor Atriz Coadjuvante para
Jacki Weaver. Em sua nova emprei-
tada Michôd comanda uma éspecie
de ‘road movie’ no deserto australi-
ano, dez anos após um, suposto,
colapso financeiro global. “The Ro-
ver - A Caçada’’ começa com um
Guy Pearce (de “Homem De Ferro
3'’, como de costume muito bem em
cena), desolado, barbudo e sujo no
interior de um automóvel. Na sequ-
ência vemos um bando de ladrões
em fuga depois de uma ação fracas-
sada. Os meliantes capotam a cami-
nhonete em que estavam e, para se-
guir em fuga, roubam (você já adivi-
nhou) o carro do personagem de Pi-
erce. Sem pensar duas vezes o sujei-
to sai à caça dos ladrões com a mes-
ma caminhonete que eles capotaram
e abandonaram no caminho. Ele en-
tão encontra o irmão de um dos ban-
didos interpretado, com absoluta
maestria e habilidade, por Robert
Pattinson (sim, ele mesmo, o
Edward da ... err, saga “Crepúscu-
lo”). Confesso que ao fim da sessão
de “The Rover’’ esperei pelos cré-
ditos apenas para confirmar que

aquele rapaz que se entrega de cor-
po e alma a um personagem extraor-
dinário e fabuloso era o mesmo ator
apagado e sem vida da saga citada
anteriormente. Mas nem tudo são
flores. Apesar das ótimas interpre-
tações “The Rover’’ carece de uma
maior vivacidade e desenvoltura.
Algumas passagens são longas de-
mais e o pior, um tanto quanto de-
sinteressantes. Mas apesar de tudo,
o final extremamente competente e
a atuação impressionante de Pattin-
son merecem, sim, uma espiada.

Lançamentos
O DOADOR DE MEMÓRIAS
RIO, EU TE AMO

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

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, de conhecimento de ter-
ceiros interessados e de intimação dos executados DIONISIA
APARECIDA CASSIMIRO e RENATO VIDAL. O Doutor,
ALEXANDRE GONZAGA 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 CASSIMIRO
E RENATO VIDAL, processo n°. 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 se-
rão capitados de maneira ELETRÔNICA através do portal
www.superaleiloes.com.br. devendo os interessados cadas-
trarem-se pelo portal e habilitarem-se para ofertar lances de
maneira eletrônica. A primeira praça terá início no dia 06 de
Outubro de 2014, encerrando-se às 14h do dia 09 de Outubro
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 praça seguir-se-á sem
interrupção, iniciando-se no dia 09 de Outubro de 2014 após o
encerramento da primeira praça, e se encerrará no dia 31 de
Outubro de 2014, às 14h, ocasião em que o bem terá como
lance mínimo 60% do valor da avaliação atualizada. Do Con-
dutor da Praça - A praça será realizada por MEIO ELETRÔNI-
CO, através do Portal www.superaleiloes.com.br e será con-
duzida pela Gestora Supera Leilões, devidamente habilitada no
Tribunal de Justiça de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. 19.705.692/0001-00 e pela Leiloeira Oficial Karla Karine
de Castro, matriculada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo-JUCESP, sob o n° 932. DO LANCE CONDICIONAL -
Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda poderão
ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos a posterior
aprovação do Juízo responsável.

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

pada Gaúcha - MG desta Comarca de Arinos - MG na “Fazen-
da São Francisco” com a área de 1.075,90,86 há (Hum mil
setenta e cinco hectares noventa ares e oitenta e seis centia-
res) de terras classificadas como terras de carrasco, dentro
dos seguintes limites e confrontações: “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 Oli-
veira. Do mesmo segue com o rumo de 79°03’41" 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 34°06’10"SE e com a
distância de 789,25 metros. Do marco 1 onde passa a con-
frontar com a Gleba “A” da Sra. Ana Batista de Oliveira, segue
com os seguintes rumos e respectivas distâncias: Do marco
01 ao marco 2-03°21 ’13" SE = 122,82 metros. Do marco 2,
ao marco 3=27°43’29" SW = 827,12 metros. Do marco 3 ao
marco 4 =24°23’27" SW =219,98 metros. Do marco 04 ao
marco 5= 18°00' 12"SW = 204,67 metros. Do marco 5 ao
marco 6= 10º27’43"SW = 139,57 metros. Do marco 6 passa
a confrontar com outra gleba da Guarato Agropecuária Ltda,
com o rumo de 60º35’SE e distância de 1.235,00 metros, onde
começa a confrontar com a gleba de 905,28,37ha, daí segue
com rumo de 20ºNE e distância de 2.829,00 metros onde co-
meça 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 56°30’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 devida-
mente matriculado no CRI da cidade de ARINOS/MG sob o
n° 4.282, avaliado 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 correspondente a R$ 944.244,94
(novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), para Agosto de 2014,
que será atualizado nas datas das hastas públicas.

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial Supera Lei-
lões, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cin-
co por cento) sobre o preço da arrematação do bem. Serão de
responsabilidade do arrematante todas as providências e des-
pesas relativas à transferência dos imóveis, tais como recolhi-
mento do ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, es-
crituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive dé-
bitos apurados junto ao INSS oriundos de construção ou re-
formas não averbados no Órgão competente. Eventuais débi-
tos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos
exatos termos do art.130, parágrafo único do Código Tributá-
rio Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fis-
cais apresentado pelo arrematante.

REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO: Se, após a apre-
sentação 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 advocatí-
cios, 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 n° 1.625/09 do T JSP e o caput do artigo
335, do Código Penal. A publicação deste edital supre eventual
insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patro-
nos.

Não constam dos autos causas ou recursos pendentes de
julgamento sobre o bem a ser arrematado. Nos termos do ar-
tigo 687, §5° do CPC o(s) executado (s), cônjuges ou tercei-
ros caso não sejam encontrados, intimados ou cientificados
das datas das praças, valerá o presente como EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE  HASTA PÚBLICA. 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.

Além de treinamentos e
apresentações das estra-

A UCB Saúde Animal realizou sua 1ª
Convenção de Vendas em Ribeirão Preto desde

que criou uma Unidade de Negócios local

Willian Rabaioli, proprietário
da empresa Nutrivet, do Paraguai;
e Bruno Tavares, gerente de Co-
mércio Exterior da UCB.

tégias corporativas,  o
evento contou, ainda, com

a presença do professor
Heinz Artur Schurt, con-

Urias de Souza, diretor superintendente da UCB; e Heinz Artur
Schurt, professor, consultor e instrutor em RH.

Gabriel Sandoval, especialista
em Novos Negócios da UCB.

COM REFERÊNCIA -  JOANA D’ARC
Precisando de diarista, cuidadora de idosos, passadeira.

Ligue para (16) 98165-2424  - falar com Simone

A & A SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. torna público que rece-
beu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação N°
52000127, válida até 21/08/2017, para Catálogos, Cartazes, Folhe-
tos, Encartes e outros impressos sito à RUA CASTRO ALVES,
2.430, JARDIM SANTA ROSA, JABOTICABAL/SP.
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sultor e instrutor em Re-
cursos Humanos.



A Secretaria de Assistência
Social, através do CRAS II
(CDHU), iniciou uma ação
motivadora voltada aos mora-
dores do Jardim Boa Vista: o
projeto “Nesse jardim tem
boa vista”. A primeira reunião
aconteceu na última semana e
reuniu cerca de 20 morado-
res do bairro.

Uma equipe do CRAS II vi-
sita o bairro para orientar os
moradores quanto às oportu-
nidades de cursos e serviços
oferecidos nas proximidades e
também para dar dicas de cui-
dados com o local.

“A ideia é motivar os muníci-

CRAS II lança projeto “Nesse
jardim tem boa vista”

Objetivo é motivar os moradores a “adotarem” o bairro

pes para que ‘adotem’ o bairro.
É um projeto para valorização do
bairro e potencialização dos mo-
radores”, explica a secretária da
pasta, Eliete Travaini.

Outros encontros serão
agendados para exibição de
filmes e reuniões. Para obter
mais informações o telefone de
contato é (16) 3202-8301.
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

TARTARUGAS NINJA
Sessão: 19:00 e 21:00 //

Sábado e domingo também
às 17:00 horas

Censura: Livre
Sinopse: Quando um

exército de alienígenas inva-
de o planeta Terra, as Tar-
tarugas Ninja, um grupo de
répteis especialistas em ar-
tes marciais, vai ter que usar
todas as suas habilidades
para impedir o pior.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

CASA DO CRIADOR
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CONVOCAÇÃO
CENAIC CONCLUIRÁ OS CURSOS E

ENTREGARÁ CERTIFICADOS.

CENAIC – Centro Nacional Integrado de Cursos, franqueadora
das Escolas de Cursos Livres, vem esclarecer que a unidade franqueada da
cidade de Jaboticabal, encerrou suas atividades sem mesmo comunicar
esta franquia.

Entretanto, a franqueadora informa que tomou todas as medidas pos-
síveis para solucionar as pendências dessa escola e que, concluirá os
cursos que estavam em andamento além de entregar os certificados dos
períodos cursados.

Será entregue os certificados por meio da Escola PREPARA da cidade.
Assim, através desse comunicado, CONVOCA TODOS OS ALU-

NOS, que cursavam na escola CENAIC, para comparecerem à Escola
PREPARA, munidos dos seguintes documentos: Contrato, recibos de
pagamento de mensalidades e documentos pessoais (RG e CPF), para
tratarem sobre o término dos cursos em andamento e da entrega de Cer-
tificados.

Serão oferecidas aulas com professores altamente qualificados.
O prazo para o comparecimento na Escola PREPARA a fim de esta-

belecer o horário dessas aulas é até o dia 12 de Setembro de 2014, por
isso, vá hoje mesmo.

A rede CENAIC agradece sua compreensão e aproveita para se colo-
car à disposição para tratar desses ou outros assuntos, pelo e-mail:
franquia@cenaic.com.br e também por intermédio da Escola PREPARA.

Terceira publicação

Os alunos do projeto NACA
estão animados com a nova ativi-
dade. Nesta semana, eles retoma-
ram as aulas de atletismo. Agora
quem vai treiná-los é o recordista
brasileiro e sulamericano de arre-
messo de peso, Valdivino Vinícius.

Cerca de 30 jovens participam
da atividade. “No NACA eles têm
diversas atividades, mas achamos
importante retomar as aulas de atle-
tismo. Ficamos felizes porque te-
remos alguém capacitado para trei-
nar nossos pequenos”, conclui
Renata de Paula Sugahara.

Além de atletismo, crianças e
adolescentes têm aulas de bas-
quete, futebol, dama, xadrez, pin-
gue pongue, canto coral, percus-
são, artesanato e auxílio escolar.

O NACA atende 120 alunos, de
6 a 17 anos. Para obter mais infor-
mações sobre os trabalhos reali-
zados o telefone para contato é
(16) 3202-8551.

Alunos do NACA têm aula de atletismo
com recordista brasileiro e sulamericano
Valdivino Vinícius começou a treinar as crianças; NACA oferece outras atividades

Aconteceu no último dia 06 de
setembro, sábado, o lançamento
do Projeto Atleta do Futuro, par-
ceria entre o SESI/SP, PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE JABOTICA-
BAL, através da Secretaria da Edu-
cação e o Departamento de Espor-
te e Lazer e a empresa BASILAR.
Na oportunidade, estiveram pre-
sentes ao evento o Prefeito Raul
Girio,  o Secretário da Educação,
Professor César Esper, Vereadores
João Roberto e Vitório de Simone,
o presidente da F.A.E./Professor
Samuel Cunha, Professor Carlos
César Ignácio, equipe de coorde-
nadoras da Secretaria da Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, o di-
retor da Divisão de Esporte e Qua-
lidade de Vida do SESI/SP,  Ale-
xandre Flug , professores, alunos
e pais. O evento foi abrilhantado
pela Banda Gomes e Puccini de Ja-
boticabal.

Este projeto sócioeducativo e
esportivo, tem por finalidade a for-
mação do indivíduo como um todo,
seu caráter, sua educação, sua saú-
de e bem estar,  sua sociabilização,
sua forma de enxergar e contribuir
efetivamente para um mundo me-
lhor, com a participação efetiva das
famílias em ações  sociais, cultu-
rais e esportivas. Neste início, o
projeto irá atender 280 crianças dos
09 aos 17 anos, em ambos os se-
xos, na modalidade de basquete-
bol em 04 núcleos: Ginásio Muni-
cipal de Esportes -Alberto Bottino
/ Ginásio Edno Pereira dos Santos
“JATOBÁ” , na Cohab 3 , EMEB-
Coronel Vaz e EMEB-Afonso
Todaro.O D.E.L.-Departamento de
Esportes e Lazer do Município, dis-
ponibilizará junto à Secretaria da
Educação, 04 professoras de Edu-
cação Física, que foram capacita-
das pelo SESI/SP, para a implanta-
ção e desenvolvimento do Projeto
em Jaboticabal. As professoras já
estão nos Núcleos em seus deter-
minados horários, desenvolvendo
o projeto:

Ginásio de Esportes Alberto
Bottino - Professoras: Nayhara
Servidone e Luiza Lemos.

Ginásio Edno Pereira dos San-
tos “JATOBÁ”: Professora Luci-
mara Silva.

EMEB-Coronel Vaz : Professo-
ra Lucimara Silva.

EMEB - Afonso Tódaro - Pro-
fessoras Nayhara Servidone e Ali-
ne Brito.

A coordenadora do projeto é
a professora Érika Pifer. Quem se
interessar em fazer parte deste
projeto, é só entrar em contato
com as professoras nos respec-
tivos locais de trabalho, ou na
Secretaria do Ginásio Municipal

LANÇAMENTO DO PROJETO ATLETA DO FUTURO. UMA PARCERIA ENTRE PREFEITURA
MUNICIPAL DE JABOTICABAL , SESI-SP E A EMPRESA BASILAR VAI BENEFICIAR 280 CRIANÇAS

E JOVENS, ATRAVÉS DE AÇÕES SOCIAIS E ESPORTIVAS , FORMANDO O CIDADÃO

de Esportes Alberto Bottino, em
horário comercial. Lembrando
que nas Escolas este projeto é
desenvolvido somente para os
alunos e nos ginásios é aberto a
toda a população.

O gestor do Projeto Atleta do
Futuro em Jaboticabal, o diretor do
D.E.L., João Pifer, comenta a ale-
gria em estar “implantando O
ATLETA DO FUTURO / SESI/SP
na cidade e levando principalmen-
te para os bairros que necessitam
e são carentes de atividades soci-
ais, culturais e esportivas. O obje-
tivo é contribuir para a formação
do indivíduo, através do esporte
e diminuir assim as desigualdades
sociais que presenciamos nos dias
de hoje. O nosso desafio será  im-
plantar em outros bairros, ofere-
cendo também outras modalidades
e aumentando significativamente
o número de crianças e jovens

atendidos no projeto, contribuin-
do com oportunidades a todos os
participantes”.  O diretor de espor-
tes João Pifer , finaliza, dizendo
que “o apoio do poder público em
geral ,  das escolas, dos professo-

res e principalmente das  famílias
neste projeto, é fundamental para
o sucesso e o desenvolvimento
dos alunos envolvidos”, salien-
tou.

A Prefeitura informa que foi pror-
rogado até dia 12, o prazo de inscrição
para o processo seletivo para contra-
tação de estagiários. Podem partici-
par alunos dos ensinos médio, técnico
e superior.

As inscrições aconteceram no CIEE
(Centro Integrado Empresa Escola), na
Faculdade São Luís. “A prova aconte-

Processo Seletivo: prefeitura
prorroga prazo de inscrição

Inscrições acontecem no CIEE da Faculdade São Luís

ce em 21 de setembro. Os interessados
devem ter mais de 16 anos e trazer con-
sigo cópias do RG, CPF e Compro-
vante de Residência”, afirma o Secretá-
rio de Administração, César Poletti.

O estágio oferece remuneração de
R$ 333 à R$ 600. O edital está dispo-
nível no site
www.jaboticabal.sp.gov.br.

Vinte unidades do Estado recebem
conferências e debatem assuntos liga-
dos à sustentabilidade

De 8 a 30 de setembro, o Senac São
Paulo convida estudantes, profissionais
e demais interessados a participarem da
sexta edição da Jornada Senac de Ad-
ministração e Negócios. A iniciativa será
realizada em 20 unidades do Estado com
o tema central Sustentabilidade: con-
ceitos, modelos e práticas.

Inúmeras palestras e debates, sem-
pre com a presença de especialistas da
área, marcam a programação do even-
to. Tendências e novidades sobre as prá-
ticas ecoeficientes ligadas a segmentos
como administração geral, comércio
exterior, finanças e contabilidade, ges-
tão de pessoas, logística, marketing e
vendas serão apresentadas aos visitan-
tes.

“As conferências, conduzidas por
profissionais de destaque, certamente
são uma oportunidade para aperfeiçoar
o repertório e atualizar conhecimen-
tos. Além disso, o público terá acesso a
informações sobre o vasto portfólio de
cursos de gestão e negócios do Senac
São Paulo”, comenta Naiana Guimarães,

6ª Jornada de Administração e Negócios
começa segunda-feira no Senac Jaboticabal

da área de logística e comércio exterior
da instituição.

No Senac Jaboticabal, a iniciativa
será realizada do dia 15 a 22 de setem-
bro, e trará na programação palestras
que vão discutir a sustentabilidade em
diversas áreas, como Gestão de Custos
a Serviço da Sustentabilidade dos Ne-
gócios, que acontece no dia 17, quarta-
feira, às 19h30.

Os interessados devem fazer a ins-
crição no Portal Senac
(www.sp.senac.br/jaboticabal) ou direta-
mente na unidade do Senac Jaboticabal,
localizada na Rua 24 de maio, 831 ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
6ª Jornada Senac de Administra-

ção e Negócios
Data: 15 a 22 de setembro de 2014
Horário: das 19h30 às 21 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações e inscrições:

www.sp.senac.br
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A Prefeitura concluiu o proces-
so de licitação de obras importan-
tes para o desenvolvimento de
Jaboticabal, nas áreas de infraes-
trutura, lazer e saúde. A constru-
ção da ponte no Parque das Ara-
ras e do Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social
(CREAS) e a reforma do Terminal
Rodoviário começam nos próxi-
mos dias.

O secretário de Planejamento
André Nozaki explica que todas
estas licitações já foram conclu-
ídas. “Já emitimos a ordem de
serviço para o início da obra na
rua Antônio Perilo e a empresa
foi liberada para começar as
obras. As demais também de-

Prefeitura dará início a
novas obras em Jaboticabal

Construções são frutos de parcerias com os governos estadual e federal

A Secretaria de Saúde informa
às mamães jaboticabalenses que,
desde o início do mês, estão dis-
poníveis, nas salas de vacinação,
as doses da vacina contra Hepati-
te A. Pais e responsáveis podem
procurar os CIAF’s para garantir a
imunização de crianças de 1 ano a
menores de 2 anos.

“Em todo Brasil e, a partir desse
mês no nosso município, já é possí-
vel encontrar a vacina contra Hepa-
tite A nas unidades de saúde. A va-
cina é destinada às crianças, já que
é comum o contato com o vírus na
infância”, esclarece a secretária de
da pasta, Renata Assirati.

Hepatite A: Trata-se de uma do-
ença infecciosa aguda causada pelo
vírus VHA. Pode ser transmitida por
via oral-fecal (pessoa infectada pas-
sa para outra saudável), através de
alimentos (frutos do mar, recheios
cremosos de doces e alguns vege-
tais) ou água contaminada.

Saúde disponibiliza vacina contra Hepatite A
Vacinação é importante para imunizar crianças, mas outros cuidados devem ser tomados

A doença pode ser sintomáti-
ca ou assintomática. Durante o
período de incubação, os sinto-
mas não se manifestam, mas a
pessoa infectada já é capaz de
transmitir o vírus. Uma minoria
apresenta os sintomas, que po-
dem ser: febre, dores muscula-
res, cansaço, mal-estar, inapetên-
cia, náuseas e vômito. Icterícia,
fezes amarelo-esbranquiçadas e
urina escurecida.

Precauções:
· Não comer frutos do mar

crus ou mal cozidos;
· Evite o consumo de alimen-

tos e bebidas dos quais não co-
nheça a procedência nem saiba
como foram preparados;

· Beba água clorada ou fervida;
· Lave as mãos cuidadosa-

mente antes das refeições e depois
de usar o banheiro;

· Utilize apenas instrumentos
esterilizados para fazer as unhas.

Microempreendedores indivi-
duais, microempresários e candi-
datos a empreendedores de Jabo-
ticabal terão uma chance a mais
de receber orientações sobre for-
malização de negócios. O SEBRAE
Móvel estará na cidade, nos dias
16 e 17, das 9h às 16h, na Praça 9
de Julho.

De acordo com a agente de
atendimento, Vanessa Gonçalves,
essa é uma oportunidade impor-
tante para os empresários ou àque-
les que tenham interesse em abrir
seu próprio negócio. “É a hora de
conhecer as opções de formaliza-
ção de negócios e receber dicas
de gestão empresarial, tudo gra-
tuitamente.”

“Os atendimentos são indivi-
duais”, reforça o secretário de
Indústria, Comércio e Turismo,
Valdemir Lutti, que acrescenta:
“Além da van equipada do SE-
BRAE Móvel, a ação conta com

Jaboticabal recebe SEBRAE Móvel dias 16 e 17
Atendimento será individual e gratuito

part icipação do Banco do
Povo.”

Serviço:

SEBRAE Móvel
Dias: 16 e 17 de setembro
Horário: das 9h às 16h

Local: Praça 9 de Julho
Atendimentos individuais e

gratuitos

Começaram duas novas turmas
dos cursos de qualificação de ele-
tricista residencial e manicure e
pedicure, promovidos pela prefei-
tura, em parceria com a Secretaria
Estadual de Emprego e Relações
do Trabalho.

Presente na aula inaugural, o
prefeito Raul Girio, ressalta a qua-
lidade dos cursos. “As aulas acon-
tecem em período noturno. 60 alu-
nos são orientados por professo-

Cursos de qualificação:
novas turmas são iniciadas

Alunos recebem bolsa auxílio de R$ 330

O Fundo Social de Solidariedade
trabalha para atender a população mais
carente da cidade. Para isso conta com
a contribuição de empresas, entidades
e de munícipes. Entre os materiais
doados à população, estão as arma-
ções de óculos de grau.

Desde o início do ano, aproxima-
damente, 300 unidades já foram doa-
das ao Fundo Social. Dessas, mais de
200 foram destinados à população.
“Na última semana recebemos uma
contribuição expressiva de uma ótica
da cidade. Estamos satisfeitos, pois
poderemos atender a quem precisar”,

Óculos: Fundo Social
atende população carente

Munícipes, empresas e entidades podem
contribuir doando armações em bom estado

res capacitados que garantem for-
mação de qualidade aos partici-
pantes”.

As aulas acontecem na EMEB
Amadeu Lessi. O curso de eletri-
cista comercial é destinado para
maiores de 18 anos e manicure e
pedicure para maiores de 16 anos.
Na próxima semana, novos cursos
serão iniciados, com aulas na Es-
cola Municipal de Educação Com-
plementar “José Abdo Chueire”.

comemora a presidente, Cidinha Gi-
rio.

“É um trabalho feito em parceria
para atender as famílias carentes da
nossa cidade. O Fundo Social doa as
armações e a Prefeitura paga pelas len-
tes”, explica o prefeito Raul Girio.

Para receber o benefício é preciso
atender alguns critérios. Com a receita
em mãos, assinada por um oftalmolo-
gista da rede municipal, o munícipe
deve procurar uma assistente social
que o encaminhará ao Fundo Social.

Para obter mais informações o te-
lefone de contato é (16) 3202-8994.

O Fundo Social de Solidariedade
divulgou, nesta semana, o balanço da
Campanha do Agasalho “Roupa boa a
gente doa” 2014. Foram arrecadadas
29.870 peças, entre roupas, agasalhos,
cobertores, roupas de cama e calça-
dos. As peças arrecadadas estão sen-
do destinadas às famílias que necessi-
tam.

As contribuições deste ano supe-
raram nos números de 2013 em mais
de 6 mil peças.

Campanha do Agasalho: Fundo
Social recebe quase 30 mil peças

“Passamos o resultado ao Fundo
Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo e fomos elogiados. Estamos
entre os melhores resultados da região.
Agradeço à população e as empresas
da cidade por toda solidariedade”, de-
clara a presidente do Fundo Social,
Cidinha Girio.

Mesmo com o término oficial da
campanha, os munícipes ainda podem
contribuir com o Fundo Social, locali-
zado à Avenida General Glicério, 341.

A Secretaria de Assistência
Social iniciou o cadastro e reca-
dastro de idosos (60 a 64 anos e
11 meses) que fazem uso do trans-
porte público coletivo urbano do
município.

De acordo com a secretária da
pasta, os idosos devem procurar
os Centro de Referência da Assis-
tência Social – CRAS – para avali-
ação socioeconômica.

“Após avaliação positiva
quanto à concessão do passe, o
idoso será encaminhado a empre-

CRAS’s fazem cadastro e recadastro de
idosos para transporte público

sa de transporte público para in-
clusão no sistema e concessão
da gratuidade”, pontua a secre-
tária.

Confira os locais para cadas-
tro e recadastro:

· CRAS I – Rua Vitório Bren-
dolan, 201 – Jardim Grajaú;

· CRAS II – Rua Douglas
Fogaça de Aguiar, 32 – CDHU;

· CRAS III - Rua José Mar-
fará, s/nº - Parque 1º de maio.

Para mais informações o telefo-
ne de contato é (16) 3202-8301.

vem começar nos próximos
dias”.

Há, ainda, diversas obras que
estão em diferentes processos.
“O recapeamento asfáltico de
diversas ruas já está em licita-
ção e a reforma dos CIAFs de
Lusitânia e CIAF II e a reforma
Centro de Saúde e Laboratório
entrarão em litação em breve.
Projetos como a construção do
Centro Dia Do Idoso (CDI), a
reforma Cine Teatro e a constru-
ção Pista de Skate já foram apro-
vados e estamos aguardando a
chegada dos recursos”, finaliza
Nozaki.

Confira as etapas de cada pro-
jeto:

Licitações concluídas
Reforma do Terminal Rodoviá-

rio
Construção CREAS
Construção da ponte na Rua

Antônio Perillo (Parque das Ara-
ras)

CDHU – Requalificação de qua-
dra Praça Cohab IV

Em processo de licitação
Recapeamento asfáltico
Reforma da Praça do Jd. Gua-

nabara
Projetos liberados para licita-

ção
Reforma CIAF Lusitânia
Reforma CIAF II
Reforma Centro de Saúde e La-

boratório

Microdrenagem Rua Nazário
Kenan

Pavimentação Asfáltica - Dis-
trito Industrial-3ª Etapa

Projetos aprovados (aguardan-
do recurso)

Centro Dia Do Idoso (CDI)
Reforma Cine Teatro
Construção Pista De Skate
Infraestrutura (pavimentação e

recape Rua Jasmim Sader)
Projetos em análise
Creche Escola Jd. Bothânico
Creche Escola São José
Pavimentação Asfáltica - Ruas

Diversas Vale do Sol
5 academias ao livre
Implantação De Ciclovia
Reforma Cine Teatro
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Na segunda-fei-
ra, dia 18 de agos-
to, o Presidente da
Câmara Munici-
pal, Wilsinho Lo-
cutor, em confor-
midade com a Por-
taria nº 26/2014, foi
a São Paulo repre-
sentando o Poder
Legislativo, em co-
missão composta
pelo Prefeito Raul
Girio, Dr. Alexan-
dre Gonzaga Bap-
tista dos Santos,
Dra. Débora Cris-
tina Fernandes,
Dra. Carmem Sil-
via Alves e Mirela
Ficher Senô (Se-
cretária de Negóci-
os Jurídicos da Pre-
feitura Municipal),
além de demais au-
toridades Cartori-
ais e Desembarga-
dores, do Presiden-
te da Assembléia e
da OAB, para au-
diência com o Pre-
sidente do Tribunal
de Justiça José Re-
nato Nalini, para
tratar da instalação
da 4ª Vara em Ja-
b o t i c a b a l .
Com a implantação
da 4ª Vara, Jaboti-
cabal terá mais um
juíz e promotor,
além de funcioná-
rios, melhorando
os serviços presta-
dos, o aprimora-
mento dos traba-
lhos e as demandas
dos processos.

De acordo com o
Prefeito Raul Gi-
rio, há o compro-
metimento e apoio
do Executivo para
a implantação da
4ª Vara em Jaboti-
cabal, que será cri-
ada em um anexo
em frente ao Fó-
rum.

O Presidente do
Legislativo Munici-
pal, Wilsinho Locu-
tor, salientou que a
Câmara Muncipal,
através de seus ve-
readores, darão
apoio total e irres-
trito para essa  im-
plantação tão im-
portante e necessá-
ria, para o municí-
pio de jaboticabal.

WILSINHO LOCUTOR REPRESENTA LEGISLATIVO MUNICIPAL
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