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A Secretaria de Saúde vacinou,
no sábado (08), 1.440 crianças
(42%) de 6 meses a 4 anos e 11
meses de Jaboticabal. Os pais que,
por algum motivo, não levaram os
filhos para receber as doses da
Campanha Nacional de Vacinação
contra Poliomielite e Sarampo
deve levá-los ao CIAF mais próxi-
mo. A meta é atingir 95%.

A vacinação continua nas uni-
dades de saúde (CIAF’s I, II, III,
IV, V, VI, VII e USF Tereza Barbo-
sa), das 8h às 17h. Nos distritos
de Lusitânia a vacinação aconte-
ce no dia 13 de novembro e, em
Córrego Rico, no dia 22.

“Nosso objetivo é disseminar
a maior quantidade de vírus va-
cinal, para combater o ‘vírus sel-
vagem’ causador da paralisia in-

Na última semana, funcionári-
os da Secretária de Saúde partici-
param de uma reunião sobre o SIS-
PACTO – Pacto pela Saúde. O en-
contro aconteceu na sala de reu-
niões da Prefeitura.

O objetivo foi apresentar o
programa, observando detalhes
de como ele é aplicado nas uni-
dades básicas de saúde. “O SIS-
PACTO é um aplicativo desen-

Jaboticabal imuniza 42%; vacinação segue nos CIAFs
Crianças até 4 anos devem tomar a dose da vacina durante a semana

fantil. Muitas crianças receben-
do a vacina no mesmo momento
elimina o vírus selvagem. Por
isso, é importantíssimo que os
pais atualizem a carteira de va-
cinação constantemente”, ava-
lia a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica, Maura Guedes
Barreto.

O Brasil registrou muitos casos
de sarampo no Nordeste e alguns
em São Paulo. “Pernambuco regis-
trou surto e o Ceará ainda está em
surto, principalmente em Fortale-
za. Precisamos melhorar nossa
cobertura vacinal para proteger
nossas crianças”, alerta Maura.

A vacina está disponível duran-
te todo o ano nos postos de saú-
de para a imunização de rotina. Os
bebês devem receber a vacina aos

dois, quatro e seis meses; aos 15
meses as crianças recebem o pri-
meiro reforço. Ainda assim, é im-
portante que até os cinco anos de
idade elas tomem anualmente as
duas doses distribuídas na Cam-
panha.

Novos casos - No Brasil, em 2013
e 2014 houve um crescimento de
casos de sarampo na região nor-
deste, com centenas de casos em
Pernambuco e no Ceará. Em São
Paulo, 7 casos confirmados, fato
que motivou o adiantamento da
campanha de sarampo de 2016
para 2014. Já a paralisia infantil o
país é certificado pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde/OMS
como área livre da doença, tendo
o último caso registrado em 1989,
na Paraíba.

Funcionários da Secretaria de Saúde
discutem o SISPACTO

volvido pelo Ministério da Saú-
de, e trabalha as metas que de-
vem ser alcançadas na cidade.
Todos os dados são registrados
para definir as melhorias neces-
sárias”, afirma a secretaria de
Saúde, Renata Assirati.

As equipes participantes tira-
ram dúvidas e debateram sobre
o SISPACTO. “Por meio desses
indicadores, descobrimos a ma-

neira como o Ministério da Saú-
de avalia a saúde de nosso mu-
nicípio, inclusive servindo de pa-
râmetros para a conquista de no-
vos recursos. Com o auxílio de
todos os participantes, teremos
condições de promover melhori-
as significativas na rede munici-
pal de saúde”, afirma a Agente
Administrativa, Diana Maria No-
gueira.

Iniciativas como o projeto “Ler
e Escrever”, desenvolvido nas
escolas municipais de Jaboticabal,
incentivam o aprendizado dentro
e fora da sala de aula. Entre as di-
versas atividades propostas du-
rante o ano, as EMEB´s Carlos
Nobre Rosa, Palma Travassos,
Milton Mattos Braga, Paulo Frei-
re, Senhora Aparecida, Walter Ba-
rioni e a EMEC José Abduo Chu-
eire realizaram feiras literárias.

Professores e alunos trabalha-
ram juntos diversos temas, em es-
pecial, o conteúdo do livro “A Bru-
xa do Armário de Limpeza”, que
foi apresentado em sala de aula.
“Esse trabalho mostra claramente
o potencial de nossos alunos e
professores. Cada escola traba-
lhou de maneira particular os te-
mas, abordando assuntos atuais
como a reciclagem, os meios de co-
municação e o conteúdo da obra
literária”, afirma o prefeito Raul

Ler e Escrever: feira apresenta trabalhos realizados por alunos
A iniciativa exalta a criatividade dos alunos das escolas participantes

Girio.
Os trabalhos foram apresenta-

dos aos pais. “Os responsáveis
acompanham de perto o trabalho
realizado em sala de aula. É uma
maneira de motivar nossos alunos
e consequentemente descobrir
novos talentos”, afirma o secretá-
rio de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer, César Esper.

Ler e Escrever - O projeto tem
por objetivo alfabetizar todas as
crianças com até oito anos de ida-
de (2ª série / 3º ano) e, consequen-
temente, garantir as competênci-
as necessárias para que possam
adequar seu discurso oral e escri-
to às diferentes situações comu-
nicativas, intenções e interlocuto-
res.

O programa é um conjunto de
ações articuladas que inclui for-
mação, acompanhamento, elabo-
ração e distribuição de materiais
pedagógicos e outros subsídios.

O Jaboticabal Shopping este-
ve em festa na quinta-feira (13),
20h, para comemorar o aniversá-
rio de 18 anos com muito luxo, ani-
mação, e claro, muitas novidades.
Uma noite inesquecível com a
Banda Mr. Johnny  - The Beatles
Cover.

A Banda é conhecida em todo

Jaboticabal Shopping completou 18 anos com Show
“The Beatles Cover”, na Praça de Alimentação

o país e já se apresentou na mídia
nacional e em grandes eventos.

Eles se apresentam vestidos e
produzidos a caráter (ternos e pe-
rucas) e com réplicas dos instru-
mentos do quarteto de Liverpool,
e o mais importante, com grande
repertório. A Banda Mr. Johnny
Beatles Cover enfatiza, em seus

shows, as três fases musicais da
banda de rock mais famosa do pla-
neta.

A Praça de Alimentação esteve
preparada para receber todos os
visitantes que passaram uma noi-
te realmente inesquecível, come-
morando os 18 anos do Jabotica-
bal Shopping.

Tenha sonhos, viva dignamente e

jamais deixe de ser simples, mesmo

ante turbulências

Diante da discórdia tenha decisões

inspiradas em exemplos

Enfrente desafios com disciplina,

para que suas decisões sejam

confiáveis
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P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.
Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.  Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis
em tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa atingir a
felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas
e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes
de minha vida, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo
o que tenho, e confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós,
por maiores que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um
dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua
Glória e Paz. Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Há alguns anos atrás, num belo dia
de Primavera, uma amiga muito querida
minha, Diana Linden, uma Bióloga neu-
rofisiologista do Occidental College, e
eu estávamos discutindo o uso de metá-
foras para explicar a ciência. Diana gos-
tava de usar histórias para ensinar Bio-
logia em suas aulas e eu gosto de ouvi-la
falar sobre sua pesquisa surpreendente
sobre distrofia muscular. Durante esta
visita, Diana me perguntou como eu via
a cura. Ponderando minha resposta por
um momento, a imagem de uma borbo-
leta me veio à mente. “Quando penso
em cura, penso na borboleta. Sabe, nós
somos como uma lagarta rastejando por
aí, até que em um dado momento, en-
tramos em nosso casulo e nos transfor-

REFLEXÃO - A  MAGIA  DA  BORBOLETA
mamos numa borboleta”.

Rindo um pouco, Diana disse, “Ah,
Joyce, não é exatamente isso o que acon-
tece. Você deixou de fora uma grande
parte do processo de transformação...”
E, me contou  a história.

Como a maioria de nós sabemos, há
quatro estágios na transformação da
borboleta... O  Ovo,  a  Lagarta,   a
Crisálida e a  Borboleta Desenvolvida.
O que a maioria não sabe é o que torna
a metamorfose possível... Ou seja, o que
transforma a lagarta em uma borboleta.
Esta é a parte que vocês vão realmente
gostar. As lagartas têm células especiais
em seus corpos chamados “discos  ima-
ginais”, que contêm todas as sementes
da mudança.

DISCOS  IMAGINAIS... repeti co-
migo mesma. Diana estava certa, amei
esse conceito. Para dizer bem a verda-
de, embora eu não soubesse de fato o
que elas eram, queria sair correndo e
comprar alguns Discos Imaginais. Eu
sabia que certamente poderia usar algo
mágico para ajudar a liberar  minhas
sementes pessoais de mudança, quando
me sentisse presa em um lugar ou outro
em minha vida. “Onde eu posso conse-
guir alguns?” brinquei com humor. Dia-
na riu comigo e então continuou.

Sabe, a lagarta se prepara para esta

grande mudança comendo e comendo.
Quando ela está  grande o suficiente,
sacode seu corpo e solta sua pele, que
agora amadureceu... Sacode e solta, sa-
code e solta. Então, justamente na hora
certa, encontra uma folha ou um galho
e se prende a ele tecendo um fino fio de
seda e uma pequena plataforma, tor-
nando-se o que é conhecido como CRI-
SÁLIDA. A CRISÁLIDA é uma pele dura
que se desenvolve e protege a lagarta
enquanto esta passa por suas mudanças.
Dentro da CRISÁLIDA, a lagarta mo-
difica completamente sua estrutura, fi-
cando com a consistência de uma sopa.

Diana explicou que era somente na-
quele ponto da modificação que os DIS-
COS IMAGINAIS liberavam as semen-
tes da mudança alí contidas, permitindo
à lagarta se transformar em uma linda
borboleta... à medida que a magia da me-
tamorfose se completa.

Depois de ouvir a descrição de Dia-
na deste processo surpreendente de
mudança biológica, me senti especial-
mente animada, porque estava me pre-
parando para dar um novo Workshop
(reunião de treinamento) numa Confe-
rência de Psicoterapia, sobre o uso de
metáfora em CURA TRANSFORMA-
CIONAL. Até esse momento não tinha
sido capaz de pensar nenhuma nova ideia

para esse Workshop. Eu me sentia blo-
queada e frustrada. Mas agora, com o
sabor novo do conceito de DISCOS
IMAGINAIS como base da metamor-
fose para a borboleta, eu podia começar
a visualizar um modelo de cura que ti-
vesse origem na natureza e que fosse
realmente relevante para as pessoas.

Com grande entusiasmo, saí corren-
do para uma loja local chamada  A Com-
panhia da Natureza, e comprei muitos
livros sobre a metamorfose da borbole-
ta na esperança de encontrar um modo
de traduzir esta informação científica
em ensinamentos tangíveis. Encontrei
o  que estava procurando num livro in-
titulado Borboleta e Mariposa por Paul
Whalley, que ilustrava e descrevia, de
uma forma muito bonita, cada estágio,
e combinava com o conhecimento que
Diana compartilhou comigo. Quando
esse modelo de cura transformacional e
de mudança começou a desabrochar,
percebi que, com frequência, na vida,
nós todos passamos por momentos de
grande dor, incerteza, escuridão, com
um sentimento de “Eu não aguento
mais”. Então, de alguma forma, depois
do que pode ser chamado de um “mo-
mento de milagre”, nós encontramos a
força interna... Nossos próprios DIS-
COS  IMAGINAIS... Para seguir em fren-
te e, eventualmente, experimentar um
avanço ou evolução em nosso cresci-
mento pessoal e espiritual.

A palavra de Deus é o verdadeiro
tesouro, que todo o ser humano precisa
e deve guardá-la no mais íntimo do seu
coração, para que ninguém possa rou-
bá-la. Assim como você guarda a sua
vida e tudo o que você considera de gran-
de valor, de qualquer perigo, a palavra
de Deus precisa muito mais ser guardada
com todo o cuidado e amor. Porque ela
tem o poder para transformar vidas, que
estão totalmente destruídas e sem espe-
rança. Jesus contou uma parábola sobre
o tesouro escondido, dizendo: O Reino
dos Céus é como um tesouro num cam-
po, que certo homem achou e escondeu
de novo. Ele fica tão feliz, que vende
tudo o que tem, e depois volta, e com-
pra o campo. (Mateus 13.44). O Reino
dos céus é um tesouro de valor incalcu-
lável, que deve ser buscado acima de
tudo. É obtido quando renunciamos a

O TESOURO tudo que nos impede de ser parte dele.
Vender tudo significa que de todo o nos-
so coração; devemos abdicar de todos
os demais interesses, por um único in-
teresse supremo, que é Cristo.  Quando
você encontra este verdadeiro tesouro
que é Cristo, o nosso único salvador,
que morreu naquela cruz por cada um de
nós. Levando todo o nosso sofrimento
sobre Si. Jesus pagou o preço pela as
nossas vidas, Ele é o nosso tesouro que
devemos guardar em nosso coração, Je-
sus é tudo o que temos. Quem encontra
este tesouro (Jesus), encontrou a vida
Eterna que nunca terá fim. Imagine você
passar tudo à Eternidade junto com este
tesouro tão precioso e viver a lado Dele
sem nenhum tipo de sofrimento ou dor.
Vai ser só alegria e muita felicidade, é
tão maravilhoso, vale a pena deixar o
todo pecado, seja ele qual for, só para
ter este tesouro conosco. Jesus disse:
Não ajunteis tesouros na terra, onde a

traça e a ferrugem tudo consomem, e
onde ladrões arrombam e roubam. Pelo
contrário, ajuntem tesouros no céu, onde
as traças e a ferrugem não podem dis-
traí-las, e os ladrões não podem ar-
rombar e roubá-las. Pois onde estiver
o vosso tesouro, aí estará também o
vosso coração. (Mateus 6. 19-20-21).
Tudo que você ajuntar aqui na terra,
vai perecer, mas o que você ajuntar no
céu, nunca terá fim. Não coloque o seu
coração nas coisas deste mundo, por-
que o que hoje existe, amanhã vai de-
saparecer. Mas o seu coração deve es-
tar somente em Cristo que é e sempre
será o seu verdadeiro tesouro. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107,9 das 05h30mim
às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Reencarnamos. Voltamos a viver
num corpo. Deus, na sua justiça, nos
concede uma vida para resgatarmos o
que de errado fizemos em vidas anterio-
res, nas passagens por planos de evolu-
ção. Tudo pode mudar, com alterações
nos modos estabelecidos, antes de vol-
tarmos a um corpo material, pronto para
nos receber mais uma vez. As vidas su-
cessivas sofrem transformações, para
melhorarmos nosso índice de aprovei-
tamento, diante das provas e expiações
cabíveis, para  que os sonhos e realida-
des se concretizem e saiam do mundo
das trevas e da ignorância. Sonhamos
com dias melhores, para acordarmos
com manhãs de luz e de amor. Vibramos
felicidade, para nascermos nos minutos
que enobrecem, a vontade de caminhar-
mos na direção da luz eterna, nos pon-
tos de cores, que formam as energias
puras que vem de DEUS E DE JESUS.
DEUS pode curar e JESUS... AMAR E
PERDOAR. Nós precisamos construir
um caminho seguro, para andarmos
apoiados na fé, esperança e caridade.
Produtos do trabalho árduo de viver-
mos sonhando, com a esperança de sa-
bermos que somos eternos em ESPÍRI-
TO, da seara que tem que ser iluminada,
para projetar luzes brilhantes, que fa-
zem crescer as oportunidades, de reali-
zarmos nossos desejos. Sonharmos é
muito bom, realizarmos é muito me-
lhor, e vencermos, nascendo a certeza
de que somos eternos trabalhadores, na
construção de ideais, levando da semente
da esperança e da caridade pura, que sem-

TUDO NASCE, TUDO VIVE, TUDO É ETERNO
pre estará presente no mundo das ilu-
sões. Nós precisamos despertar para a
luz, para o amor e o perdão, cultivar a
esperança e fazer nascer a fé, pratican-
do a caridade. E acreditarmos na imor-
talidade do espírito, a vida além túmu-
lo, na REENCARNAÇÃO.

AS VERDADES TEM QUE APA-
RECER.

O tempo  marca  tudo, pode se trans-
formar em amor e perdão. É só elimi-
narmos a ignorância, nascendo a luz da
sabedoria, do poder de vencermos as
trevas, surgindo assim, um mundo novo
e acreditarmos que DEUS existe. So-
mos imortais em ESPIRITO. É só pro-
curarmos o caminho seguro do entendi-
mento, que nasce um mundo novo, re-
pleto de ensinamentos, vividos pelo
exemplo e praticado dentro da carida-
de. O tempo se encarrega de transfor-
mar os pensamentos, as atitudes, os fal-
sos profetas e os ignorantes, que se per-
dem nos tempos idos da eternidade.
Devemos sonhar com a morada da feli-
cidade. Os tesouros estão guardados  nos
cofres da fé, iluminados na esperança e
fortalecidos pela humildade, guiados
pelo exemplo de JESUS, no madeiro,
perdoando seus algozes. PAI, perdoa,
porque eles não sabem o que estão fa-
zendo. A evolução transforma e modi-
fica a humanidade dos mundos de tran-
sição, dentro da lei do KARMA, de cau-
sa e efeito.

A CAMINHADA É LONGA E RE-
PLETA DE ALTOS E BAIXOS, DE
LUZES E TREVAS, DE ORGULHO E
HUMILDADE. TEMOS QUE VEN-
CER AS TREVAS E A IGNORANCIA.

A FÉ TRAZ A LUZ DA ESPERAN-
ÇA.

VIVEMOS O ONTEM, NASCE-
MOS NOVAMENTE HOJE, E PARTI-
REMOS PARA O AMANHÃ. SEMPRE
COM  A ESPERANÇA DE SERMOS
FELIZES, PROCURANDO GUARDAR
NO CORAÇÃO O AMOR, O PERDÃO
E A FELICIDADE, COMO ESTEIOS,
PARA SAIRMOS COMO ENVIADOS
DO BEM E SEGUIDORES DA BOA
NOVA. VIVA ILUMINADO, PARA
SERMOS OS TESTEMUNHOS DAS
LEIS DE DEUS E OS EXEMPLOS DE
JESUS.

Hoje, estamos um dia mais próxi-
mos da vinda Jesus Cristo. Quanto
mais nós vivemos, tanto mais próxi-
mos estamos da vinda d’Ele. Os sinais
nos mostram que o Senhor está vin-
do. Ele está próximo da nossa gera-
ção. Ou o Senhor vem ou nós vamos
até Ele.

Os hebreus não comiam com qual-
quer pessoa. Assim, fazer uma refeição
junto de alguém significa ter amizade e
intimidade com ele. Jesus nos convida a
nos sentarmos à Sua mesa, pois Ele quer
ser íntimo de nós e quer que façamos o
mesmo, ou seja, que sejamos íntimos
d’Ele.

“Eu quero, meu Deus, sinceramen-
te, mudar a minha vida. Quero e preciso
ser um vencedor, quero sentar-me Con-
tigo em Seu trono. Em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Amém!”

Seu irmão,

A vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

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

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

Alguns querem resolver na hora uma
crise no relacionamento. Outros prefe-
rem ter um tempo para refletir e anali-
sar a situação e os próprios sentimen-
tos antes de conversar. Se esses dois ti-
pos de pessoa se confrontam, as coisas
pioram. As reações são diferentes dian-
te de problemas conjugais. O melhor é
tentar conhecer e aprender com o ou-
tro, controlando a ansiedade ou ousan-
do mais.

Quando houver desentendimento, o melhor é entender a reação do outro
Cada um tem um jeito de lidar com

ressentimentos e discussões. O ideal é
respeitar os limites do outro, apontar
soluções para os problemas e  permitir
que se estabeleça o melhor para ambas
as partes. Mas, entre o ideal e o real,
existem variações. Há, por exemplo,
aqueles que, em vez de resolver os pro-
blemas aumentam-nos. Não se confor-
mam em conviver em desalinho com o
parceiro e ficam à espera de que ele con-
verse logo sobre o assunto e queira re-
solvê-lo. Pessoas desse grupo «suspen-
dem» a vida enquanto houver uma pen-
dência com o cônjuge e, mesmo que as
emoções estejam nublando seu raciocí-
nio, preferem enfrentar a situação na
hora.

Se uma pessoa deste grupo envolve-
se com outra que tem essa mesma atitu-
de, o risco de haver conflitos é menor;
contudo, pode ser que o outro resista
em discutir um problema até que tenha
refletido sobre a situação e suas própri-
as emoções. Nesse caso, em vez de en-
contrar saídas para a crise, aumenta-se
o risco de piorá-la. Uma amiga defende
a idéia de que nunca se deve dormir com
problemas de casal por resolver. O ma-

rido — contido e reflexivo — retruca
que enquanto não tiver processado suas
emoções nada de bom sai de sua boca.
Resultado: ela não suporta conviver com
o problema nem com as agressões do
marido quando ele se vê obrigado a fa-
lar.

Algumas pessoas precisam de tem-
po para raciocinar, dar significado a sen-
timentos, organizar o pensamento e
encontrar uma posição equilibrada an-
tes de debater diferenças com o cônju-
ge. E enquanto isso permanecem silen-
ciosas e reservadas, dando a impressão
de que estão ressentidas ou «de mal».
Embora não seja assim, também não é
certo que estejam «de bem». Ficam por
um tempo a meio caminho. Para aquele
que quer enfrentar logo o desentendi-
mento e que elabora rapidamente as
emoções, essa indefinição silenciosa do
parceiro gera ansiedade e angústia. As
piores fantasias rondam sua cabeça e o
desejo intenso de controlar a situação
leva-o a pressionar o outro a falar sobre
o assunto. Isso costuma ser irritante e,
como ocorre com o marido de minha
amiga, aumenta o perigo de haver rea-
ções indesejáveis.

Outra diferença é o modo como cada
um sai da crise. Existem os que, uma
vez superada a rusga, agem como se ela
nunca houvesse existido. Podem até
achar natural fazer sexo logo após uma
briga como prova de que tudo voltou ao
normal. Por outro lado, existem os que
precisam de tempo para se livrar dos
ressentimentos e voltar a agir natural-
mente. Para estes, qualquer entrega de-
pois de uma briga é impensável, princi-
palmente a sexual. Costumam dizer que
não são dotados de uma “chave liga/
desliga” para fazer desaparecer imedia-
tamente os sentimentos negativos.

Portanto, é necessário que os casais
conheçam e respeitem o modo como
cada um reage e processa desentendi-
mentos. Os impacientes podem apren-
der com os contidos a moderar a ansie-
dade e conviver algum tempo com os
problemas, o que vai ajudá-los a refletir
sobre alternativas e tomar decisões pon-
deradas. Os contidos podem aprender
com os impacientes a ousar e reagir de
forma mais espontânea. Os dois com-
portamentos têm pontos positivos e
negativos e, como sempre, a melhor
opção é o equilíbrio

O SEBRAE Móvel vem mais uma
vez a Jaboticabal para atender micro-
empreendedores individuais, microem-
presários e candidatos a empreendedo-
res. A Prefeitura disponibilizará três
pontos para atendimento, de 17 a 19 de
novembro, das 9h às 16h.

“Será uma chance a mais para rece-
ber orientações sobre formalização de
negócios e receber dicas de gestão em-
presarial, tudo gratuitamente”, lembra
o secretário de Indústria, Comércio e
Turismo, Sérgio Nakagi.

De acordo com a agente de aten-
dimento, Vanessa Gonçalves, essa é

SEBRAE Móvel volta a Jaboticabal
De 17 a 19 de novembro, empreendedor receberá atendimento individual e gratuito

uma oportunidade importante para
os empresários ou àqueles que te-
nham interesse em abrir seu próprio
negócio.

Confira os locais de atendimento
do SEBRAE Móvel

Dia: 17 de novembro. Horário: das
9h às 16h. Local: Praça Margarida Ber-
chieri (Ponte Seca)

Dia: 18 de novembro. Horário: das
9h às 16h. Local: Praça Dom Assis (Cen-
tro)

Dia: 19 de novembro. Horário: das
9h às 16h. Local: Praça 9 de Julho
(Centro)

Cerca de 2500 alunos da rede muni-
cipal de ensino de Jaboticabal fazem a
prova do SARESP - Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do Estado
de São Paulo. A prova que avalia con-
teúdos de Língua Portuguesa, Matemá-
tica, Ciências e Redação é destinada a
alunos do 2º,3º,5º,7º e 9º anos do ensino
fundamental.

O SARESP é caracterizado como
uma avaliação externa da Educação

Alunos jaboticabalenses fazem prova do SARESP
Básica e tem como finalidade fornecer
informações consistentes, periódicas e
comparáveis sobre a situação da escola-
ridade básica na rede de ensino paulista,
capazes de orientar os gestores do ensi-
no no monitoramento das políticas
voltadas para a melhoria da qualidade
do ensino.

As escolas estaduais também reali-
zam a prova e avaliarão ainda alunos da
3ª série do Ensino Médio.

Na última semana (de 06 a 09 de
novembro), a ONG Fênix promoveu em
Jaboticabal a 1ª Semana da Diversidade.
O evento de conscientização contra a
homofobia recebeu o apoio da Prefei-
tura Municipal, através da Secretaria de
Saúde, que realizou a palestra “Conhe-
cendo as DST’s”.

A palestra foi ministrada pela coor-
denadora do Centro de Infectologia,

 1ª  Semana  da  Diversidade
Cintia Cardoso Santos; diretor de ações
em saúde da ONG Fênix e enfermeiro,
Marcelo Pereira Félix; e docentes da
Faculdade São Luis.

No dia 07, no Cine Theatro, houve
exibição de filmes temáticos. Já nos dias
08 e 09, quem passou pela Praça 9 de
Julho pôde acompanhar apresentações
artísticas, participar de oficinas e apre-
ciar a feira de artes e barracas culinárias.

A EMURJA (Empresa Municipal
de Urbanização de Jaboticabal), reali-
za, até 15 de dezembro, a campanha
de renegociação de dívidas dos mutuá-

Jardim Petrassi e Parque 1º de Maio: EMURJA negocia débitos
Interessados devem procurar escritório da autarquia em horário comercial

rios do Jardim Petrassi, de Córrego Rico
e Parque 1º de Maio.  Os interessados
em negociar os seus débitos devem pro-
curar o escritório da EMURJA, na Rua

Mimi Alemagna, 37, Centro. “É im-
portante que os mutuários aproveitem
a oportunidade e evitem cobranças ju-
diciais futuras. A EMURJA está à dispo-

sição para eventuais dúvidas”, afirma
a Presidente da EMURJA, Ruchele
Coan. Para mais informações, o tele-
fone da autarquia é (16) 3202-9993.
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Neste fim de semana, sábado e do-
mingo (15 e 16), a equipe adulto femi-
nino de basquetebol da F.A.E./JABOTI-
CABAL, irá disputar o quadrangular fi-
nal da categoria, válido pelo Campeo-
nato da Associação Regional de Basque-
te/Ribeirão Preto/2014.

As partidas acontecerão no Ginásio
Municipal de Esportes Alberto Bottino
em Jaboticabal, nos seguintes horários:

SEMI-FINAIS : - Sábado - 1º Jogo -
às 16:00 hs - F.A.E./JABOTICABAL X
FUNDESPORT / ARARAQUARA. 2º
Jogo - às 17:30 hs - P.M./JAU X FEAC
/ FRANCA.

 FINAIS :  - Domingo - 1º Jogo  - às
09:00 hs - PERDEDOR DO 1º JOGO X
PERDEDOR DO 2º JOGO ( 3º / 4º LU-

Através do D.E.L. - DEPARTAMEN-
TO DE ESPORTE E LAZER/SECRE-
TARIA DA EDUCAÇÃO, os Professo-
res de Educação Física da Rede Munici-
pal, Ricardo Ravásio da EMEB - Flo-
rassu Fernandes dos Santos - Distrito de
Lusitânia  e Luis Antonio Pimenta da
EMEB - Tereza Noronha de Carvalho,
do Distrito de Córrego Rico, estão de-
senvolvendo, além das aulas de Educa-
ção Física Escolar, escolinhas de inicia-
ção e turmas de treinamento desporti-
vo em várias modalidades, tais como:
atletismo, futsal, futebol e várias artes
marciais: Taekwondo e Karatê. Este
projeto tem como objetivo massificar
o esporte, oferecendo ferramentas na
educação, disciplina, saúde, qualidade de
vida e  a descoberta de talentos , ofere-
cendo oportunidades aos alunos que se
destacam e que possam vir a  represen-
tar a cidade de Jaboticabal em competi-
ções municipais,  regionais e estaduais,
como já vem acontecendo. Vale ressal-
tar que a ideia de desenvolver este pro-
jeto é oferecer a oportunidade às crian-
ças que não podem se locomover até as
escolinhas de massificação. A Prefeitu-
ra Municipal de Jaboticabal oferece ma-
terial esportivo e condições para que os
alunos e professores/técnicos, possam
participar de várias competições inter-
nas, municipais, regionais e estaduais,

DESENVOLVIDO  PROJETOS  E  ATIVIDADES
ESPORTIVAS  NOS  DISTRITOS  DE  CÓRREGO  RICO  E  LUSITÂNIA

através do trabalho realizado pelo
D.E.L. - Departamento de Esporte e
Lazer e pela F.A.E. - Fundação de Am-
paro ao Esporte.

O diretor do D.E.L., João Henrique
Pifer, destaca que, “o resultado é alta-
mente positivo e reflete na excelente
participação dos Distritos na 4ª Edição
dos Jogos Escolares Municipais neste
ano de 2014, em várias modalidades,
onde conquistaram várias medalhas.
Exemplo foi a conquista do VICE-
CAMPEONATO GERAL NA CATE-
GORIA INFANTIL (15, 16 e 17 anos),
da EMEB - Tereza Noronha de Carva-

lho, do Distrito de Córrego Rico, reali-
zando um excelente trabalho de inclu-
são na formação das equipes com alu-
nos portadores de necessidades especi-
ais. Parabéns a toda direção e professo-
res das Escolas Florassu Fernandes dos
Santos - Distrito de Lusitânia, Diretora
Marcella Cristine Barbato Fidetti, e Te-
reza Noronha de Carvalho - Distrito de
Córrego Rico - Diretor Carlos Roberto
Rabello, pelo maravilhoso projeto que
vem desenvolvendo com os alunos e
toda a comunidade dos distritos”, enfa-
tizou.

EQUIPE  ADULTO  FEMININO  DE  BASQUETEBOL  DA  F.A.E./JABOTICABAL  DISPUTARÁ  O
QUADRANGULAR  FINAL  NESTE  FINAL  DE  SEMANA, VÁLIDO  PELA  DISPUTA  DO  TÍTULO
DO  CAMPEONATO  DA  ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO  PRETO/2014

GAR ). e 2º Jogo - às 10:30 hs - VEN-
CEDOR DO 1º JOGO X VENCEDOR
DO 2º JOGO ( 1º / 2º LUGAR ).

O técnico responsável pela equipe
adulto feminino da F.A.E./JABOTICA-
BAL, João Pifer, informa que a equipe
terminou a fase de classificação em 1º
lugar e agora busca neste quadrangular
final o título da competição, enfren-
tando equipes de tradição na modalida-
de de basquetebol feminino, tais como:
Araraquara, Franca e Jaú. A equipe de
Jaboticabal conta com todo o apoio da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal e
da F.A.E. - Fundação de Amparo ao Es-
porte .

O técnico João Pifer demonstra a
alegria e satisfação, pelo excelente

trabalho realizado por toda comissão
técnica e atletas, neste ano de 2014,
não só com a equipe adulto feminino
que está classificada para o quadran-
gular final, mas também com o título
de PENTA-CAMPEÃ na categoria
sub-14 feminino. A classificação da
equipe adulto masculino para o play-
off/final (melhor de 03 partidas), con-
tra Cravinhos, após os Jogos Abertos
de Baurú. A classificação das equipes
sub-21 masculino e feminino para as
disputas finais, também da Associação
Regional de Basquete/Ribeirão Preto,
demonstrado competitividade e o ex-
celente trabalho das equipes de bas-
quetebol em Jaboticabal.

Neste sábado acontece a 66ª Corri-
da de São Silvestre. A largada da tradici-
onal prova acontece no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, às 8h.

A prova terá percurso de 6,7 quilô-
metros. “A grande mudança em 2014
foi a volta para a Rua Rui Barbosa. Após

Sábado é dia de São Silvestre em Jaboticabal
Inscrições podem ser feitas até sábado na secretaria do Ginásio de Esportes

o período de inscrições pela internet,
os interessados podem garantir presen-
ça na prova procurando a secretaria do
ginásio de esportes. Além da premiação
em dinheiro, medalhas e troféus, os atle-
tas também recebem um kit alimenta-
ção”, afirma o Presidente da FAE, Sa-

muel Cunha.
Para garantir a transparência da pro-

va, os atletas são obrigados a usar o
microchip que comprova que o atleta
realizou a prova integralmente. Para
mais informações, o telefone de conta-
to da FAE é (16) 3202-0587.

Letais, Kardec e Henrique duelam pela "liderança" de gols nos clássicos
Atacante do Tricolor marcou contra os quatro grandes de São Paulo neste ano. O

palmeirense balançou as redes três vezes contra os principais rivais do Alviverde

Alan Kardec e Henrique duelam neste domingo, no Morumbi
(Montagem: GloboEsporte.com)

Alan Kardec deixou o Palmeiras de
forma conturbada em abril, rumo ao São
Paulo. Poucos dias antes, o Verdão ha-
via contratado Henrique para ser o cen-
troavante reserva, mas ele acabou se
tornando titular por conta da saída do
camisa 14 e hoje é o artilheiro do Bra-
sileirão. Neste domingo, os dois estarão
frente a frente no Morumbi. E, além
desse histórico, colocarão à prova o
ótimo desempenho em clássicos que eles
têm nesta temporada.

Kardec conseguiu, em menos de um
ano, uma façanha improvável: fez gols
contra os quatro grandes clubes de São
Paulo. Quando atuava pelo Alviverde,
marcou em Corinthians, Santos e no
próprio Tricolor. Já no primeiro clássi-
co contra a ex-equipe, também deixou
sua marca. Com esse números, é o joga-
dor com mais gols em clássicos paulis-
tas neste ano, ao lado de Gabriel, do
Peixe.

O camisa 14 comemora o bom de-
sempenho, sobretudo por considerar
esses jogos como diferentes para os atle-
tas e para os torcedores.

- Fico feliz de ter esse bom de-
sempenho em clássicos, porque são
jogos marcantes.  Sempre é muito
bom fazer gols em partidas assim.
Tenho conseguido ir bem neste ano,
sei que são jogos muito importan-
tes para os torcedores também. Es-
pero no domingo manter esse re-
t rospecto,  a té  porque precisamos
muito da vitória para ficarmos mais
próximos dos  nossos  obje t ivos  -
disse Kardec.

Henrique não fica muito atrás
quando o assunto é enfrentar um ri-
val. Ele superou a desconfiança tam-
bém graças ao desempenho nesses
jogos, já que balançou as redes contra
São Paulo, Santos e Corinthians. Re-
trospecto animador para o clássico.
Um gol atrás de Kardec e Gabriel na
"disputa", ele pode assumir a lideran-

ça no domingo.
Na quinta-feira, o camisa 19 do Ver-

dão falou sobre o reencontro com Alan
Kardec e lembrou a dificuldade que teve
para superar o peso de substituir o en-
tão artilheiro do time.

- Ele é um grande jogador, só o vi
duas vezes aqui no Palmeiras. Espero
que não esteja em noite feliz e o nosso
time esteja. Trata-se de um grande jo-
gador, todos sabem. Tem esse respeito,
mas será ele defendendo as cores do São
Paulo e eu a do Palmeiras. Vou dar o
meu melhor para o nosso lado sair ven-
cedor - disse Henrique.

- Foi muito complicado, a gente sa-

bia da responsabilidade. Mas eu estava
preparado para isso. Acho que tive uma
receptividade muito boa e isso contri-
buiu para eu mostrar meu trabalho e
conseguir suprir a ausência dele parcial-
mente. Espero continuar nessa sequên-
cia - completou.

Alan Kardec e Henrique estão con-
firmados para o clássico de domingo.
Com eles em campo, a chance de bola
na rede do rival é grande.

Fonte/ http://
globoesporte.globo.com/futebol/brasi-
leirao-serie-a/noticia/2014/11/letais-
kardec-e-henrique-duelam-pela-lideran-
ca-de-gols-nos-classicos.html

Em busca de novos recordes, CR7 e Messi raramente são poupados
Craque são os atletas que mais atuaram por Real e Barça, respectivamente. Ambos

foram substituído apenas uma vez, curiosamente, nas vésperas do clássico espanhol

Os problemas musculares que cerca-
ram Lionel Messi e Cristiano Ronaldo
ao fim da temporada passada parecem
completamente superados. Os astros
vêm sendo os jogadores que mais atua-
ram por Barcelona e Real Madrid, res-
pectivamente, desde o retorno das féri-
as. A palavra “descansar”, definitiva-
mente, não faz parte do vocabulário dos
craques.

Cristiano Ronaldo e Messi quase não
foram poupados nesta temporada. O
português, por exemplo, esteve presente

Cristiano Ronaldo com a
Chuteira de Ouro. Craque rara-
mente é poupado ou substituído
(Foto: Getty Images)

Messi e Neymar: enquanto ar-
gentino joga todas, brasileiro é
constantemente substituído ou
poupado (Foto: AFP)

durante 90 minutos em quase todas as
partidas dos merengues. Ele ficou fora
apenas do duelo contra o Real Sociedad,
por lesão, e foi substituído no jogo con-
tra o Liverpool, nas vésperas do clássi-
co contra o Barcelona.

A participação intensa do craque vai
contra a política do técnico Calo Ance-
lotti. O italiano vem constantemente
promovendo revezamento em seu elen-
co. É assim com quase todos os jogado-
res. Até as principais estrelas, vez por
outra, são poupadas. Exceto Cristiano

Ronaldo.
- Neste momento, Cristiano Ronal-

do não precisa de descanso. Ele está
voando, em plenas condições físicas e
bem mentalmente. Precisamos do Cris-
tiano agora porque ele está em seu me-
lhor – disse Ancelotti, em recente cole-
tiva de imprensa.

O caso de Messi não é diferente. Fora
o argentino, todos jogadores do Barce-
lona foram poupados em pelo menos
três partidas na atual temporada. O cra-
que, no entanto, esteve em todos os
jogos oficiais e foi substituído apenas
no duelo contra o Ajax, nas vésperas do
clássico contra o Real Madrid.

No último sábado, por exemplo, o
argentino jogou os 90 minutos da parti-
da contra o Almería. Na ocasião, Ney-
mar e Luis Suárez foram poupados e
entraram apenas em campo no segundo
tempo.

- Já pensei em trocar o Messi, mas o
prazer de vê-lo jogando é tão grande,
que desisti – justificou o Luis Enrique,
técnico do Barcelona.

Com números impressionantes,
Cristiano Ronaldo e Messi constan-
temente disputam quebras de recor-
des, artilharias e prêmios. Esse é dos
motivos para os craques jogarem
sempre e raramente serem substitu-
ídos.

http://globoesporte.globo.com/fute-
bol/futebol-internacional/futebol-espa-
nhol/noticia/2014/11/em-busca-de-no-
vos-recordes-cr7-e-messi-raramente-
sao-poupados.html#atleta-cristiano-
ronaldo

A Seleção no caminho certo

Mais importante do que os resulta-
dos obtidos até agora pela seleção brasi-
leira, é o desempenho da equipe que pre-
cisa ser avaliado. Nestes cincos amisto-
sos sob o treinamento do Dunga, o Bra-
sil enfrentou adversários dos mais vari-
ados graus. Seleções do primeiro escalão
e outras menos empolgantes. Pouco
importa no instante atual. Em cada um
dos jogos, o que se viu foi um Brasil que,
aos poucos, guarda no baú o trauma vi-
vido na Copa do Mundo. Bom que se
esclareça um ponto: certas perdas não
são esquecidas. Adormecem em nossa
memória, mas podem acordar a qual-

quer momento. Esquecê-las jamais. É o
caso daquele 10 a 1, somando Alema-
nha e Holanda.

Só que a seleção brasileira precisa
olhar para a frente e parece dar essa
impressão nestes poucos meses de tra-
balho do Dunga. Ano que vem será mui-
to mais difícil. Mas a perspectiva é de
começar a temporada sob o manto de
uma confiança, que ficou em franga-
lhos com o desempenho na fase final da
Copa do Mundo.

Na conta da comissão técnica fica a
responsabilidade de não comprar bilhe-
te em direção à euforia. Sei que esta

palavra não é muito frequente no dicio-
nário do Dunga. E será fundamental que
assim seja na condução do trabalho. A
seleção brasileira atual é saudável mis-
tura de jogadores com bagagem - Ney-
mar é o mais bem acabado exemplo -
com calouros. Todos de uma nova gera-
ção, que tem um olhar diferente para o
mundo, especialmente o da bola.

Galo forte vingador
Não foi por acaso o 2 a 0 do Atléti-

co Mineiro sobre o Cruzeiro. E reduzí-
lo apenas ao fato de o time ter jogado
no Independência é desvalorizar uma
equipe que tem gosto pelo toque de bola
e prazer em jogar futebol. O saudado
Luan pode evoluir ainda mais, caso en-
tenda que é muito mais produtivo, quan-
do opta por jogar futebol e não tentar
iludir o árbitro na marcação de uma fal-
ta. Foi importante diante do Flamengo,
foi determinante contra o Cruzeiro e
poderá sê-lo, desde que cada vez mais
coloque a inteligência e o talento à ser-
viço do time.

É temerário garantir que o título da
Copa do Brasil já está garantido para o
Atlético Mineiro. O passo, de Gulliver,
foi dado, mas a única certeza é de que,
tal e qual nesta quarta-feira, se os dois
times entrarem em campo dispostos a
jogar futebol, o público agradecerá. E o
futebol brasileiro também.

Fonte http://sportv.globo.com/site/
blogs/especial-blog/pc-vasconcellos/
p o s t / s e l e c a o - n o - c a m i n h o -
certo.html#atleta-neymar

CLUBE A.A.B.B. TORNEIO DE BILHAR GUILHERME NAXARA

Torneio  muito disputado, com
um total de 22 participantes.

Os ganhadores foram:
Marinho Filho/campeão; Juni-
or Guaira/vice campeão; e Fi-
lard com o terceiro lugar.

Os ruins de tacos foram:
Abacaxi, Tutta, Nardo, Pedro,
Danilo e Jaime.

A final do torneio foi no do-
mingo, comemorado com mui-
to churrasco do Fininho e cur-
tindo um som ao vivo nas vo-
zes de Paulão, Pedro e Tetti.

Reportagem do Bidão.
VANTINI LADEADO POR CAMPEÕES DO BILHAR
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TELEFONE: (16) 3209-4900

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Síndico (a) e Conselheiros (as)

DATA: 24/11/2014 (segunda-feira)
HORÁRIO: 19h 30min

LOCAL: Salão de Festas
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLORADO

Rua Sarah Vettorazzo nº 51 – Colina Verde
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EM 24/11/2014

Convocamos os senhores condôminos para participar da Assem-
bleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 24 de Novem-
bro de 2.014 (segunda-feira), no salão de Festas do Condomínio, às
19h30min em primeira convocação com quórum de 50% das frações
ideais dos condôminos do edifício, ou às 20:00 horas em segunda
convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presen-
tes de acordo com artigo 22º (da Convenção), para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior;
2) Eleição de Síndico(a); e
3) Eleição do Conselho Fiscal.
Atenciosamente

____________________________
Wilson Roberto Vieira Lopes

Síndico

Observações:
 É licito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia ora

convocada através de representantes, munidos com procurações especificas e
com reconhecimento cartorário;

 Os condôminos inadimplentes não terão direito a votos, conforme artigo
1.335, III, do Novo Código Civil;

 O não comparecimento na Assembleia implica em tácita aceitação de suas
deliberações;

Quentin Tarantino quer filmar
só mais três

filmes e se aposentar

O cineasta Quentin Tarantino
(“Django Livre”) afirmou que plane-
ja se aposentar após seu 10º filme. A
informação é do site Deadline, que
registrou uma conversa do diretor
com os atores e distribuidores do wes-
tern “The Hateful Eight”, o 8º lon-
ga-metragem de sua carreira. 

De acordo com o site, os atores
Samuel L. Jackson e Kurt Russell du-
vidaram da afirmação do cineasta e
perguntaram o que ele pretende fazer
se realmente se aposentar. Essa não é
a primeira vez que Tarantino fala em
se aposentar. O cineasta criticou a
técnica de projeção digital usada atu-
almente na indústria cinematográfi-
ca, e disse que poderia escrever rotei-
ros para TV no futuro — o que até
agora não aconteceu. Por suas con-
tas, ele terá só mais três longas para
filmar. Passado no Velho Oeste, o
“antepenúltimo” filme de Tarantino
“The Hateful Eight” acompanhará
um pequeno grupo de passageiros de
diligência que se vê isolado numa ca-
bana durante uma tempestade. Entre

os nomes confirmados do elenco es-
tão Channing Tatum, Samuel L. Jack-
son, Bruce Dern, Kurt Russell, Wal-
ton Goggins, Jennifer Jason Leigh e
Demian Bichir. As filmagens estão
marcadas para o início de 2015, com
lançamento previsto para o final do
mesmo ano.

LANÇAMENTOS
DEBI E LÓIDE 2
TRINTA

MARIO  SERGIO  VILHENA  MORAES  JABOTICABAL  ME,
torna público que requereu na CETESB a licenla Prévia e Licença de
Instalação para Serviços de corte e dobra de metais, à Avenida Ma-
noel Martins Fontes, Nº 670,  no Loteamento Colina Verde, Jabotica-
bal/SP.

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de convocação dos proprietários rurais associ-
ados deste Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e
em pleno gozo de seus direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua
Castro Alves, nº 911 - Centro, nesta cidade e comarca de Jabotica-
bal/SP, para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realiza-
da dia 20/11/2014, às 16:00 horas em primeira convocação com o
número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e, não ha-
vendo número suficiente para a instalação da Assembléia, será rea-
lizada às 17:00 horas em segunda convocação com o número de
associados determinado pelo Estatuto Social, dando plenos pode-
res à Diretoria deste Sindicato para deliberarem sobre a leitura, dis-
cussão e aprovação dos seguintes itens:

1º) Leitura, discussão e votação da Ata da Assem-
bléia anterior;

2º) Leitura, discussão e votação da Proposta Orça-
mentária para o ano de 2015 com o parecer do Conselho Fiscal.

Jaboticabal, 10 de novembro de 2014.

Ismael Perina Junior
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO

Estão convidadas todas as pessoas interessadas para a Assem-
bléia geral de constituição da ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE AR-
TESÃOS E ARTISTAS ODETTO GUERSONI (nome provisório),
nos termos do artigo 53 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e
para discussão e aprovação do estatuto, eleição e posse dos men-
bros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como para
definição da sede provisória, a realizar-se no dia 04 de dezembro de
2014, às 19:30 horas na Câmara Municipal, localizada na rua Barão
do Rio Branco, Nº  765, Jaboticabal/SP.

12 de Novembro de 2014

Patrícia Villata
Comisão Organizadora

Jaboticabal sediou, hoje (13) pela ma-
nhã, o último encontro municipal do proje-
to “Todos pelos Direitos - Deficiência In-
telectual, Cidadania e Combate à Violên-
cia”. Cerca de 25 pessoas, dos segmentos da
Saúde, Educação, Assistência Social e Siste-
ma de Justiça participaram do encontro.

“Todos pelos Direitos” atua para
aprofundar os conhecimentos das situ-
ações de violência que envolvam cri-
anças com deficiência intelectual. Além
de estruturar um observatório com o
objetivo de avaliar políticas públicas e
monitorar os programas desenvolvi-
dos na promoção, proteção, defesa e
garantia de direitos da criança e ado-
lescente com deficiência; e promover

Todos pelos Direitos”: Jaboticabal
promove último encontro municipal

a articulação funcional e ágil da rede.
De acordo com o assistente técnico

do projeto, Aguinaldo Aparecido Cam-
pos, a finalidade é partilhar a visão acerca
das reflexões desenvolvidas em torno
do tema ‘Trabalho em Rede’, bem como
aproximar os segmentos e propiciar um
fortalecimento dos laços da rede.”

Na oportunidade também foram
abordados os trabalhos realizados pela
Rede Social de Proteção à Criança e ao
Adolescente.

O projeto é realizado pela APAE de
São Paulo, com apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e FEAPAEs –
SP. Tem o patrocínio da Petrobras e do
Governo Federal.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Da primavera ao ve-
rão, o tempo esquenta
provocando muito calor.

É como eu me sinto na
presença  do seu amor.

A temperatura do cor-
po sobe nas alturas

Mexendo com a cabe-
ça desse locutor!!!

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

PROFISSÃO
MODELO

Ana Letícia está arra-
sando no exterior, sabia?
Não? Eu te conto agora.

A modelo embarcou em
março deste ano para tri-
lhar sua carreira interna-
cional. E seu primeiro de-
sembarque foi na China
(Beijing).

Depois, a bela aterris-
sou em Manila e esbanjou
toda sua beleza espalhada
em 1.8o de altura no Fili-
pinas Fashion Week. Arre-
bentou  em catálogo de gri-
fes conhecidíssimas  na
Ásia, como: Mossimo Dut-
ti, Zalora, Penshoppe, Sil-
nag Jóias entre outras.

Nossa estrela da sema-
na é natural de Araraqua-
ra, São Paulo, tem 24
anos, é do signo de Escor-
pião e foi descoberta pelo
critico olhar de  Edison Vi-
eira (CP Models Agency) e
atualmente vive em Jakar-
ta (Indonésia). Gente, tra-
balho não falta para a lin-
díssima modelo. Novem-
bro a  agenda da bela já
esta bombando de traba-
lhos internacionais.

Babem!!!!
Ana  Letícia é um nome

para se prestar muita aten-
ção!

Completam mais um ano de vida: Franncielly 18/11.  Sua cunha-
da Ana Paula Zaneli 17/11.  Toda felicidade, é o que  desejamos
para vocês neste dia. Feliz Aniversário de toda a família e amigos!

N a t a n a e l
Pereira dos
Santos, mais
conhecido por
Natan, com-
pletará idade
nova no pró-
ximo dia 20
de novembro.
Parabéns!

Um Parabéns muito especial para Teka Go-
mes, que aniversaria dia 17 de novembro.

Murilo Borges, queremos desejar muita paz, saúde e su-
cesso na sua vida, e que dia 20 de novembro, você realize
todos seus sonhos, ao lado de sua esposa e filhos. Parabéns!

Uma das bandas mais consagradas da
música nacional, O Rappa apresenta
pela primeira vez na cidade o show com-
pleto da turnê “Nunca Tem Fim” no dia
22 de novembro, durante o Banana’s
Fest no Parque Permanente de Exposi-
ções de Ribeirão Preto. O evento, mar-
cado para as 21h30, terá ainda shows
com Família Imperial, MPP (Música
Popular Planetária) e Duo Krashburn.

Após cinco anos sem lançar um novo
álbum, a turnê “Nunca Tem Fim”  foi
bastante aguardada pelos fãs da banda.
O repertório traz faixas inéditas que
retratam o dia a dia enfrentado pelo
povo brasileiro, mas sempre com uma
mensagem de fé e esperança guiada por
um norte de positividade e de dias me-
lhores, típicos da banda. As melodias
transitam entre os estilos considerados
a identidade do grupo como rock, reg-

Banana’s Fest traz show completo da nova turnê do O Rappa para Ribeirão Preto
Principal atração do evento, banda apresentará seus grandes sucessos e faixas inéditas

no dia 22 de novembro, no Parque Permanente de Exposições da cidade
gae, hip hop e dub e uma nova roupa-
gem com solos de guitarra e metais e
timbres até então nunca explorados pelo
O Rappa. As primeiras músicas lança-
das desse novo projeto “Anjos (Prá
quem tem Fé)” e “Auto-reverse” tive-
ram juntas mais de 25 milhões de exe-
cuções nas redes sociais

Com mais de 2 horas de show, o pal-
co deve surpreender também o público
com imagens que integram o universo
da banda, como a crítica social. Um dos
destaques é um provocativo game que
procura por Amarildo, ajudante de pe-
dreiro desaparecido na Favela da Roci-
nha, Rio de Janeiro. O arremate fica
por conta da iluminação e dos efeitos. A
nova turnê é acompanhada pelo lança-
mento de um aplicativo que pode ser
baixado gratuitamente em smartphones
e promove a interação entre os fãs, além

de conferirem novidades da banda.
 Ingressos
Os ingressos para o Banana’s Fest

já estão à venda nas lojas Guitar Music
Shop, localizada na Rua Couto Maga-
lhães, 322 e na Ophicina – no Shop-
ping Iguatemi. Quem preferir pode
comprar pelo site Total Acesso
(www.totalacesso.com.br). As áreas do
evento são: Camarote Open Bar  com
acesso a pista Vip (R$ 120,00 - 2º lote);
Pista Meia (R$ 40,00); Pista com um
quilo de alimento não perecível (R$
50,00) e Pista Inteira (R$ 80,00). Os
valores variam de acordo com os lo-

tes.
Serviço:
Evento: Banana’s Fest
Data: 22 de novembro de 2014
Horário: a partir das 21h30
Shows: O Rappa, Família Imperial,

MPP e Krasjburn – Dj Robsom nos in-
tervalos

Vendas de Ingresso lojas física: Gui-
tar Music Shop e Ophicina – Shopping
Iguatemi

Venda de ingressos online:
www.totalacesso.com.br

Mais informações:
www.bananas.com.br

Festival “Aventura no Tempo”, realizado
no dia 05/11, onde a APÁS agradece a par-
ticipação de todos. O evento  foi um sucesso.

No último final de semana, o Fun-
do Social de Solidariedade promoveu
o baile “Azul e Branco”, uma festa
beneficente para os idosos do Centro
de Convivência do Idoso e familia-
res.

“Além do entretenimento, o baile

Baile “Azul e Branco” reúne
idosos em festa beneficente

visa arrecadar recursos para manuten-
ção das atividades do Fundo Social, o
que incluiu a Terceira Idade”, pontua a
presidente Cidinha Girio.

Ano passado, o Fundo Social pro-
moveu o baile havaiano com a mesma
finalidade.

A Associação Brasileira de As-
sistência às Pessoas com Câncer
(ABRAPEC) acaba de lançar a
campanha Natal da Solidariedade.
Neste ano, a campanha tem como
madrinha a atriz Glória Menezes.

O Natal da Solidariedade res-
salta a importância do amor ao pró-
ximo e diz não ao preconceito con-
tra as pessoas em adoecimento de
câncer. A mensagem é trazida por
Glória Menezes que gravou uma
mensagem:

ABRAPEC lança Natal da Solidariedade
“Natal é amor, amor a Deus,

ao próximo e esse amor deve pre-
valecer acima de tudo. Um tem-
po que nossos pensamentos e
ações manifestam a presença de
DEUS. Vamos colaborar com
centenas de seres humanos aten-
didos pela ABRAPEC – Associ-
ação Brasileira de Assistência às
pessoas com câncer”.

Glória, também deixou sua men-
sagem pessoal:

 “Eu gostaria de mandar uma
mensagem aos pacientes, aos vo-
luntários, aos funcionários, enfim
todos que fazem parte da família
ABRAPEC:

“Nas grandes batalhas da vida,
o primeiro passo para a vitória é o
desejo de vencer”

Um feliz Natal para todos!
Um abraço carinhoso da
Glória Menezes!
Assista ao vídeo acessando o

nosso site: www.abrapec.org/videos
A ABRAPEC fica na Rua Maes-

tro Grossi, 459 –  Nova Jaboticabal
 Telefone (16) 3203-2428, e-mail:

Jaboticabal@abrapec.org
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Cerca de 150 educadoras e di-
retoras de creches municipais par-
ticiparam, no dia 11, de palestra mo-
tivacional “O poder do elogio”,
promovida pela Secretaria de Edu-
cação. O encontro aconteceu no
Centro de Convivência do Idoso.

De acordo com o palestrante e
chefe de gabinete da Secretaria de
Educação, Paulo Henrique Fran-
cisquini, o objetivo é elevar a au-

Educação promove palestra
motivacional “O poder do elogio”

toestima dos profissionais, frisan-
do os pontos positivos de suas
atividades”, acrescenta.

Ao longo do ano a Secretaria
de Educação promoveu palestras
e oficinas pedagógicas para capa-
citação dos profissionais. O Fó-
rum da Educação também reúne
professores, educadores e direto-
res a fim de motivá-los e qualificá-
los.
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CONSÓRCIO CONTEMPLADO

CRÉDITO: R$ 350 MIL P/ IMÓVEL
R$ 37 MIL + SALDO

Telefone: 16-99737-0260

Indispensável para a retomada do
crescimento econômico, o setor de in-
fraestrutura não poderá continuar nos
próximos quatro anos convivendo com
improvisos e falta de planejamento go-
vernamental.

Dentre as ações para uma estratégia
de enfrentamento do cenário macroe-
conômico desfavorável que abordei no
artigo da semana passada  (Novo man-
dato, novos desafios), acrescento a ne-
cessidade premente de o novo mandato
da presidente Dilma Rousseff priorizar
projetos para a recuperação da nossa
deficiente  infraestrutura.

Muito embora o governo tenha lan-
çado um ambicioso programa para este
setor, nem a metade da meta dos inves-
timentos previstos de R$250 bilhões foi
cumprida.

Por exemplo o processo de transfe-
rência para a iniciativa privada de fer-
rovias (trecho de 10 mil km) e portos
(150 terminais) continua sem nenhum
trecho concedido e os leilões de rodovi-
as atrasaram e 1,2 mil km ainda aguar-
dam concessão.

Os países que estão crescendo de for-
ma contínua nos últimos anos têm taxa
de investimentos de até 45% do PIB,
enquanto que no Brasil esse índice é de
apenas 17% e veio diminuindo nos últi-
mos quatro anos.

O enfrentamento do déficit na in-
fraestrutura não é uma questão simples
e que é agravado ainda mais dada à baixa
capacidade de investimentos e de endi-
vidamento do governo para melhorar
os serviços de infraestrutura. A solução
é o fomento da participação da iniciati-
va privada nos projetos, mas o Execu-
tivo tem demonstrado enormes dificul-
dades em lidar com as concessões e as
chamadas PPPs (Parcerias Público Pri-
vadas), advém de hesitações ideológi-
cas que se somam às dificuldades geren-
ciais.

A baixa execução do programa de
concessões é assim provocada pela fal-
ta de diretrizes e definições, a par de
atitudes transmitem uma sensação de
insegurança jurídica que têm mais afas-
tado do que atraído investimentos pri-
vados. Outras dificuldade para PPPs e
concessões deslancharem são os estu-

dos frágeis, editais confusos, qualidade
de serviços indefinidos e contabilidade
não confiável. Erros que resultam em
elevados deságios e descontos surpre-
endentes nos leilões de concessões.

Em 2001, apresentei na Câmara o
Projeto de Lei 2892 para aprimorar as
regras das parceiras público privadas,
uma proposta que contou com a parti-
cipação dos principais agentes do setor
de infraestrutura na sua elaboração. O
PL já foi aprovado pelas Comissões de
Desenvolvimento Econômico e de Tra-
balho e aguarda votação na Comissão
de Finanças e Tributação.

O principal objetivo do projeto é o
de contribuir para a superação do défi-
cit estrutural no País que também é um
entrave para a melhoria da competiti-
vidade das empresas brasileiras e redu-
ção do chamado Custo Brasil.

A proposta  estabelece um novo
modelo de garantias e contra-garantias
que permite ao FGP (Fundo Garantidor
de Parcerias Público-Privadas) dar o
respaldo ao parceiro privado contrata-
do por estados e municípios e não ape-
nas pela União na execução de PPPs.

O projeto explicita ainda que as par-
cerias estaduais e municipais não pode-
rão exceder os limites de contratação
estabelecidos pelo Senado nos termos
da Constituição Federal.

Para permitir que o FGP possa pres-
tar garantias de pagamento ao parceiro

privado nas PPPs estaduais e munici-
pais, propomos no projeto alterar o
artigo 16 da Lei 11.079/2004. A con-
trapartida da União seria dada com base
na vinculação de receitas próprias e do
Fundo de Participação dos Estados e
Fundo de Participação dos Municípios.

O projeto para aperfeiçoar as con-
cessões e as PPPs, instrumentos consa-
grados e difundido pelo mundo, é uma
contribuição do Legislativo brasileiro
para estruturar parcerias por meio do
compartilhamento de riscos entre o
Poder Público e parceiros privados. É
um modelo que visa estimular os inves-
timentos na infraestrutura que na situa-
ção em que se encontra coloca em risco
o desenvolvimento econômico.

A infraestrutura de qualidade é um
grande desafio que não pode mais ficar
ao sabor de medidas tímidas e improvi-
sadas por parte do novo mandato da
presidente. A mudança de rumos no pa-
tamar da reorganização estrutural do
Brasil tem de ser coerente com princí-
pios macroeconômicos, firmeza na con-
dução das finanças públicas, realismo nas
previsões, estabilidade nas regras jurídi-
cas e pelo aprofundamento e aprimora-
mento da utilização das concessões e
das parcerias publico-privadas. É isso
que esperamos e que vamos estimular!

Arnaldo Jardim é engenheiro, de-
putado federal e presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Infraestru-
tura Nacional.

PAZ E PERIGO
Se você não controlar sua vida, sua

vida controlará você. Especulações mi-
rabulantes, suposições fantasiosas, pro-
curar buracos negros na realidade, são
caminhos perigosos. Já dizia Jesus Bem
Birac...”um coração obstinado acabará
mal, quem ama o perigo nele cairá”.
(Eclesiástico 3,25). Gostar de aventu-
ras, emoções, é necessário para a reti-

Corretora Contrata
Operador Seguros Auto

Atuará em concessionária. Disponibilidade sábados. Perfil
comercial. Imprescindível exp. seguros auto

Salário+Comissão+Benefícios

rh@punchseguros.com.br

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 MUITA PAZ,
AMOR E ALEGRIA!

Conforme Ramatis ressalta, o indi-
víduo eletivo é o que apresenta predis-
posição para a terapêutica homeopáti-
ca. Assim como há criaturas com me-
lhores disposições para a música, a pin-
tura ou a escultura, há também as que
são sensíveis aos medicamentos home-
opáticos, de psiquismo confiante na
droga, apesar de aparentemente inócua.
Essas criaturas são capazes de poupar as
energias e evitar excessos quando estão

TIPO DE ENFERMO ELETIVO À TERAPÊUTICA HOMEOPÁTICA
entregues ao tratamento infinitesimal.
Intimamente elegem-se para a absor-
ção do remédio; dinamizam, em si, não
a fé inconsciente do pieguismo popu-
lar, mas a disposição animadora, cienti-
ficamente dinâmica nas vibrações cura-
tivas; seguem ao encontro da poderosa
emissão energética da alta dinamização.

Visto que a homeopatia é terapêuti-
ca já no limiar das fronteiras espiritu-
ais, todas as condições psíquicas negati-
vas prejudicam a sua incorporação ener-
gética, enquanto que a vocação favorá-
vel é base do êxito. Apenas nos casos
“neutros”, da criança, é que a Homeo-
patia age realmente na feição da pres-
crição pura. O outro tipo eletivo para o
tratamento homeopático, tipo esse qua-
se congênito, é o do indivíduo de grande
sensibilidade espiritual, acessível aos ide-
ais nobres, delicado, de psiquismo bem
formado e afeito ao dinamismo criador.
A própria crença nas forças magnéticas
e a convicção da sobrevivência da alma
são fatores que operam na condição ele-
tiva.

Desse modo podemos acrescentar que
a Homeopatia é ciência de mais êxito
em futuro próximo, porque exige, tam-
bém, maior quota de espiritualidade.

Por outro lado, a cura pela Homeo-
patia pode ser dificultada pelo caráter
do paciente, pois se assim não fôra, a
medicina homeopática já teria curado
todas as enfermidades físicas da huma-
nidade terrena.

O glutão, o impiedoso, o descrente,
o libidinoso, alcoólatra, o colérico, o
avarento, não são pacientes eletivos e
de sucesso absoluto para a terapêutica
suave e generosa da Homeopatia, como
o são o frugal, o piedoso, o pacífico, o
honesto, o casto, o espiritualista, o abs-
têmio ou o manso de coração. É ainda a

lei admirável e exata dos “semelhantes

que se curam pelos semelhantes”, atu-
ando em perfeita afinidade com certos
caracteres, e que determina aos primei-
ros o tratamento e a cura pela terapia
tóxica e dolorosa da Alopatia, enquan-
to que os segundos ficam livres de
grandes sofrimentos, porque são
psiquicamente eletivos à medica-
ção suave homeopática.

É bem grande a dificuldade dos mé-
dicos homeopatas quando precisam
transpor o paredão granítico de certas
almas embrutecidas, nas quais a tera-
pêutica suave das doses infinitesimais
deixa a impressão do esforço que faria o
raio de Sol para penetrar no seio do
vaso lodoso.

Uma vez que as doses homeopáticas
despertam energias diretamente na in-
timidade imponderável das forças cria-
doras, do mundo infinitesimal, obvia-
mente exercem maior ação no indiví-
duo de maior sensibilidade espiritual e
que seja acessível às ideias nobres e aos
princípios superiores da vida. O seu corpo
magnético é de frequência mais elevada
e nobre, sintonizando-se mais facilmen-
te à efervescência das forças e do mag-
netismo das doses potencializadas, sem
enfraquecê-las pela presença de energi-
as inferiores ou então bombardeá-las
com os petardos tóxicos da mente de-
sordenada.

É por isso que as criancinhas, por
serem menos capciosas e mais espontâ-
neas em suas manifestações infantís,
curam-se com mais facilidade pela Ho-
meopatia.

Embora para muitos cientistas e aca-
dêmicos pareça ridícula a ideia de que
até a crença veemente na imortalidade
do espírito chegue a influir no êxito da
terapêutica homeopática, é certo que o

espiritualista alimenta uma disposição
magnética mais positiva na sua contex-
tura espiritual.

O homem sinceramente crente
de sua sobrevivência espiritual en-
vida melhores esforços para elevar-se
às frequências vibratórias psíquicas su-
periores, e assim contribui para o êxito
de uma medicina que tem por função
dinamizar as próprias energias do cor-
po físico.

Diante dessas elucidações, os que
acompanham nossas informações à
cerca da terapêutica homeopática, po-
dem começar a entender a razão pela
qual apregoamos sobre a necessidade
urgente de se adotar o hábito diário de
fazer a captação mental de energi-
as cósmicas já devidamente codifica-
da pela FECETERAPIA, que disponi-
bilizada e ao alcance de todos está.
Acrescente-se à FECETERAPIA para
obter uma cura mais fácil e rápida pela
Homeopatia, aquele que é o Santo Gra-
al: o ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVI-
NO”. Este Oráculo e a FECETERA-
PIA são instrumentos indispensáveis
para quem realmente quer ascender
graus elevados no âmbito da espiritua-
lidade, ficando assim, cada vez mais
imunes de doenças e sofrimentos, pois
começam a despertar para a PAZ, SU-
BLIME SERENA HARMONIA, SAU-
DÁVEL SAÚDE MENTAL.

Saiba mais, visitando nosso site nes-
te endereço: www.aterceiravisao.com.br.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE DE
CURAR – SAMUEL HAHNEMANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

Destravar a infraestrutura com PPPs e concessões

PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

Drácula A História
Nunca Contada

21:40 todos os dias
Os habitantes da Transilvânia

sempre foram inimigos dos turcos,
com quem tiveram batalhas épicas.
Para evitar que sua população fosse
massacrada, o rei local aceitou entre-
gar aos turcos centenas de crianças.
Entre elas estava seu próprio filho,
Vlad Tepes (Luke Evans), que apren-
deu com os turcos a arte de guerrear.
Logo Vlad ganhou fama pela feroci-
dade nas batalhas e também por em-
palar os derrotados. De volta à Tran-
silvânia, onde é nomeado príncipe,
ele governa em paz por 10 anos. Só
que o rei Mehmed (Dominic Cooper)
mais uma vez exige que 100 crianças
sejam entregues aos turcos. Vlad se

Debi & Lóide 2
19:30 todos os dias - Sábado e

domingo também as 17:00
Mais nova aventura dos insepa-

ráveis Lloyd Christmas (Jim Carrey)
e Harry Dunne (Jeff Daniels). Desta
vez, Harry descobre que teve uma
filha ilegítima, que hoje precisa dele
para um transplante de rim. Ele leva
o amigo Lloyd para conhecer a ga-
rota, e os dois percebem que não têm
a responsabilidade necessária para
serem pais.

VENDE-SE TERRENOS
Vendo 2 terrenos, um ao lado do outro com área 200m²

cada. Bairro Jardim São José. Rua Norival Tadeu P. Junior.
Quadra E lotes 8 e 9 nºs 60 e 70 (Perto da Lagoa do Peta).

Valor de cada terreno R$11.000 mil reais.
Comprando os dois terrenos o valor sai R$ 20.000,00

Contato Luiz: (16) 99113-2836

SUPERVISOR OPERACIONAL DE LIMPEZA

REQUISITOS: EXPERIENCIA NA FUNÇAO, ENSI-
NO SUPERIOR, LIDERANÇA E DINAMISMO.

INTERESSADOS ENVIAR EMAIL COM O ASSUN-
TO “SUPERVISOR DE LIMPEZA MONTE ALTO” PARA:

vagasrp_2013@yahoo.com.br

Pontos de vendas: Sorveterias Super Moni e Bela Infância “Boutique Infantil”

Valores: R$ 40 inteira / R$ 20 meia / R$ 30 antecipado.

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

rada da vida do estado de monotonia.
Essa, a monotonia é mais perigosa que
muitos tipos de exposições e esportes
radicais. O ser humano é dinâmico e
necessita de desafios, de situações difí-
ceis, para que este saiba o que fazer em
momentos de tomada de decisões, por
exemplo. A prática com a dificuldade
faz da pessoa, humilde, põe os pés no
chão, se você pensa, acredita que é me-
lhor que alguém em qualquer coisa, te-
nha certeza que existem melhores que
você aos milhões. Nosso Senhor Jesus
Cristo, o maior de todos, se fez maior
de todos, para que você pudesse ter sal-
vação. Se cuide, cuide da mente, da alma,
vigiando seus desejos; lembre-se, enxer-
gamos até certo ponto. O perigo está
onde não chegamos. E sempre haverá
um sorriso amável e doce um passo an-
tes do buraco, da perdição. O abraço
pode ser de amor, mas pode ser para
medir sua envergadura, para ao ataque
que virá logo em seguida. A mão pode
fazer carinho, mas também pode de-
sembainhar a faca. Talvez esse mesmo,
nesse mesmo abraço. Então viva, cur-
ta, exponha-se com reservas, para a
escalada na montanha, para o toque nos
animais e principalmente para o cora-
ção humano.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  reque-
reu da CETESB a Licença de Prévia   para fundição de metais
ferrosos e  não ferrosos na Avenida Major Hilário Tavares Pinhei-
ro, nº 3447, Parque Industrial Carlos Tonanni – Jaboticabal - SP.

recusa e, com isso, inicia uma nova
guerra. Para vencê-la, ele recorre a
um ser das trevas (Charles Dance) que
vive pela região. Após beber o sangue
dele, Vlad se torna um vampiro e ga-
nha poderes sobrehumanos.

REPRES. COMERCIAL
Para atuar na região c/veículo próprio no seg-

mento de embalagens de papelão.
Curriculum:

maxpackembalagens@hotmail.com



O concurso Miss Jaboticabal veio com Gran-
des inovações para o ano de 2014, com a realiza-
ção da Agência de Modelos Paulo Pupin.
Em 2014 foi aberto a categoria Infanto Juvenil e
O mais belo Baby de Jaboticabal, onde os encan-
tadores bebês desfilaram trajes da loja Marshi-
mellow e deixaram todos babando.
Na próxima edição, conheceremos todos os ven-
cedores desta festa da beleza.

Isaac Silva Davi Okabe Araujo Ryan Henrique

Ana Clara Balbino Guilhermina Nascimento Livia Barrozo Ana laura Thomaz Maitê Penariol Livia Beatriz Marinelli

CONCURSO MISS JABOTICABAL, INFANTO JUVENIL
E O MAIS BELO BABY
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12ª Festa das Crianças, na Praça das Jabuticabeiras
No dia 09, domingo, no período da tarde, aconteceu a 12ª Festa das Crianças, na Praça das Jabuticabeiras, e mais uma vez foi um

sucesso.  Uma tarde linda, em que as crianças se divertiram nos brinquedos pula-pula, cama elástica, escorregador e o trenzinho da

alegria. Todos se divertiram com os palhaços,  comeram muitos doces, pipoca, picolé, algodão doce, refrigerante, sorvete e um imen-

so bolo. A festa, organizada por Wilsinho Locutor, tem a capacidade de comportar 1000 pessoas, cujo objetivo é proporcionar um

dia feliz para crianças, principalmente as mais carentes. Wilsinho Locutor agradece a todos que estiveram presentes, especialmente

colaboradores, pela confiança e solidariedade.
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