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Controle decisões e ocupações, mas

tenha habilidade para compor

exemplos motivacionais

A pessoa inteligente não se arrisca,

poupa o tempo com princípios

valiosos

Agressividade gera irresponsabili-

dade e desafios ineficientes

Ler e Escrever: feiras continuam movimentando escolas
Trabalhos dos alunos são expostos para os pais e visitantes

19 de novembro foi um dia
especial para alunos da EMEB
Afonso Tódaro. Vinte e sete
deles foram premiados pelo bom
desempenho na XVII Olimpía-
da Brasileira de Astronomia e
Astronáutica - OBA. O prefei-
to Raul Girio esteve presente na
entrega das medalhas de ouro,
prata e bronze aos estudantes.

“A escola está de parabéns
pela iniciativa e os alunos pelo
empenho. É uma satisfação sa-
ber que nossos pequenos jabo-
ticabalenses estão no caminho
certo, buscando conhecimento
e se aplicando nos estudos”,
declarou o prefeito.

Os alunos confirmam o em-
penho. “Estudei bastante e fi-
quei muito feliz por ganhar.
Tentei e consegui”, comemo-
rou a aluna Estela Carolina Ho-
norato. A aluna Ana Julia Cos-
ta Fonseca também foi premi-
ada, e para alcançar sucesso,
contou com uma ajuda especi-
al. “Minha mãe me ajudava nas
lições de casa”.

Alunos jaboticabalenses se destacam na Olimpíada Brasileira de Astronomia
Estudantes ganharam medalhas e amplo conhecimento em astronomia

Tanto a diretora da unida-
de, Isabel Cristina Morelo Bi-
anco, como a professora que
acompanhou os alunos, Car-
mem Comar Castilho, ficaram
orgulhosas do desempenho das
crianças. “Ficamos muito sa-
tisfeitas e até mesmo surpre-
sas com a quantidade de me-
dalhas. Foram três de ouro,
dezesseis de prata e oito de
bronze”, acrescentou Isabel.

Mais de 772 mil alunos de
todo Brasil participaram da
avaliação no início do ano.

OBA – A Olimpíada Bra-
sileira de Astronomia e As-
t ronáu t i ca  é  o rgan izada
anualmente pela Sociedade
As t ronômica  Bra s i l e i r a
(SAB) e pela Agência Es-
pacial  Brasi leira (AEB),
com recursos  pr inc ipa l -
mente do Conselho Nacio-
nal  de  Desenvolvimento
Científico e Tecnológico,
CNPq, órgão vinculado ao
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação.

Domingo é dia de vestir a camisa e
participar da Caminhada “Passos que
Salvam”, promovida pelo Hospital de
Câncer de Barretos, Prefeitura e enti-
dades.

A saída acontece no Lago Munici-
pal, passando pela Avenida Carlos
Berchieri (Marginal), voltando ao lo-
cal de início. “Os kits estão sendo
vendidos em nosso comércio. Juntos,
precisamos dar esse exemplo de soli-

Caminhada “Passos que Salvam”
acontece no domingo

Saída está prevista para às 8h30 no Lago MunicipalNeste sábado (22), a Praça
9 de Julho será palco do espe-
táculo infantil “Tarde de Palha-
çadas”, com a Cia “Circo da
Boleia” de São Paulo. O espe-
táculo gratuito terá início às
11h. A abertura fica por conta
da Corporação Musical Gomes
& Puccini, às 10h.

“Tarde de Palhaçadas”

Alunos da rede municipal de
ensino continuam realizando
atividades propostas pelo pro-
jeto Ler e Escrever. Trabalhos
manuais são desenvolvidos em
sala de aula, e, agora, expostos
para os pais.

Dessa vez, as EMEBS Zobei-
de Bulgarelli, Santinha Gagliardi
Riva e Afonso Tódaro organiza-
ram uma programação especial.
“Estou passando pelas EMEBS
e conhecendo um pouco desse
trabalho. A criatividade de nos-

sas crianças e a entrega dos pro-
fessores fizeram desse projeto
um sucesso”, afirma o prefeito
Raul Girio.

O Secretário de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, César
Esper, ressalta que as EMEBS

trabalharam temas diferenciados.
“Escolas mostraram passeios
que foram realizados e outra
criou uma emissora de rádio in-
terna. Respeitando as suas par-
ticularidades, cada escola orga-
nizou de sua maneira os traba-

lhos apresentados”.
Rádio Miau – A EMEB Afon-

so Tódaro fechou seu Ler e Es-
crever, no dia 13, com um projeto
diferente. Os alunos do 4º ano
criaram uma rádio escola que,
duas vezes por semana, durante

o recreio, são anunciados os ani-
versariantes, o cardápio do dia,
dicas de alimentação correta, hi-
giene e saúde, preservação e
conservação do ambiente esco-
lar, da água e do solo, notícias
da cidade e da escola.

“Teremos em nossa cidade
uma das maiores e mais pre-
miadas companhias teatrais do
Brasil. O espetáculo é imper-
dível. Levem suas crianças!”,
convida o diretor do departa-
mento, Abel Zeviani.

A peça de autoria e dire-
ção de Jairo Mattos, ganha-

dor do Edital de Ocupação
Funarte – Sala Carlos Miran-
da 2010, está em cartaz des-
de agosto de 2012 no Teatro
Ruth Escobar. Estreou em ju-
lho de 2004 e já passou por
inúmeros teatros.

Mais informações pelo tele-
fone (16) 3202-8323

dariedade, colaborando com o Hospi-
tal de Câncer de Barretos e exaltando
a importância do diagnóstico precoce
do câncer infantil”, afirma o prefeito,
Raul Girio.

Os kits são formados pela camise-
ta da campanha, boné e cadarço. “São
apenas R$ 25 que podem ajudar o
Hospital de Câncer. Muito pouco per-
to do trabalho realizado gratuitamen-
te pela entidade”, afirma o Secretário

de Governo, José Paulo Lacativa Fi-
lho.

Acompanhe abaixo os pontos de
venda dos kits: Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, Escola
de Arte, Biblioteca Municipal, Unesp
- Pós Graduação, Tereza Quinelato -
Jaboticabal Shopping, 100% Básico,
Lassê Mesa e Presentes, Renê Color,
Teto - Materiais para Construção,
Casa Paris e Prever.
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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

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

“Todos nós queremos ser livres.
Isso parte da natureza humana.
Queremos nos libertar  da  Dor, do
Sofrimento, das limitações. Se

A  Arte  da  Liberdade
olharmos no fundo de nossos cora-
ções, saberemos o que desejamos;
somos apaixonados pela Liberda-
de. Sentimos Dor porque estamos
separados desse Amor, que é a Li-
berdade…

Mas encontrar a verdadeira na-
tureza –  encontrar a Liberdade –
não é tarefa para os tímidos. É ne-
cessário ter coragem, um espírito
aventureiro, um coração destemido
e uma força  otimista” (Hameed Ali).

Raramente paramos para pensar em
nós mesmos e para saber como somos.
Por isso não nos damos conta de que a
Liberdade faz parte essencial da nossa
natureza. Além do mais, a palavra Li-

berdade pode ser muito mal entendida
numa cultura baseada em regras, restri-
ções, padrões e preconceitos.

Nós nos deixamos aprisionar por
uma série de “não devo”, “não posso”,
“não fica bem”, “o que os outros vão
dizer?”. Impomos normas rígidas a nós
mesmos e aos outros, censurando e cer-
ceando nossa Liberdade de expressão.

Lembro-me de uma velha Senhora
que pedalava sua bicicleta pelas Ruas do
meu Bairro cantando em voz alta. Ca-
minhava pelas Ruas num passo de dan-
ça, sempre com um sorriso nos lábios.
Durante algum tempo, fiz coro com os
que a achavam meio maluca, até desco-
brir  que ela era livre para expressar sua

alegria,e que nós desperdiçávamos o dom
que ela tinha a nos oferecer por causa
da rigidez do nosso preconceito.

Nós nos tornamos os Carcereiros de
nossa própria prisão. Por isso, somos
nós mesmos que devemos abrir as por-
tas e seguir sem medo de expressar nos-
sa própria natureza.

Liberdade não nos impede de sentir
Dor, mas nos faz ter coragem para per-
correr tanto as profundezas do Sofri-
mento quanto o auge da alegria. À me-
dida que nos permitimos expressar o que
sentimos de modo intenso e sem julga-
mentos, descobrimos que o que nos an-
gustia se transforma naquilo que nos
cura  –  esta é a mágica produzida por
nossa expressão  criativa.

Reflexão sobre texto de um  livro de
Nina Wise.

Em uma relação amorosa, ser consi-
derado “carne de pescoço” pode colo-
car tudo a perder. A origem do compor-
tamento da pessoa que jamais concorda
com o seu parceiro, geralmente está na
infância, na convivência com uma mãe
invasiva demais. Para se defender, a cri-
ança aprende a se fechar para o outro e
segue assim na idade adulta. Em casos
extremos, só uma terapia resolve.

Algumas dificuldades na relação de

Pessoas que não dão o braço a torcer, podem ter tido uma mãe autoritária
casal têm a ver com o que é popular-
mente chamado “carne de pescoço”.
Um dos dois tem a personalidade estru-
turada de tal modo que jamais lhe é pos-
sível, em uma altercação ou em uma
inicialmente amena troca de idéias, con-
cordar com o parceiro, por mais que ele
apresente razões sólidas para seus pen-
samentos e sentimentos. Isso pode des-
gastar mortalmente a relação, que, não
fosse essa característica de personalida-
de, poderia ser frutuosa e feliz.

A origem desse traço de caráter, co-
mumente apelidado de “não dar o braço
a torcer”, podemos encontrar na rela-
ção ambiente/criança, e mais especial-
mente na relação mãe/filho. Estamos,
então, diante de uma mãe invasiva, dona
da verdade, autoritária, que não leva em
consideração desejos, necessidades e res-
postas do filho, desconsiderando-os por
meio de uma torrente de palavras que
acaba com qualquer possibilidade de
manifestação verbal. A vontade da mãe
sempre é a que prevalece.

Para preservar sua auto-estima, a
criança opõe à enxurrada de argumen-
tações falaciosas uma barreira que não
distingue o significado do que está sen-

do dito, pois qualquer brecha, qualquer
admissão de que existe alguma verdade
no que a personificação materna diz é
usado por esta como arma para derru-
bar a individualidade e independência da
criança.

A internalização dessa maneira de
ser tem mais desvantagens do que van-
tagens. As vantagens estão na constru-
ção de uma personalidade forte, que não
se dobra, não se deixa seduzir, nem in-
fluenciar. Certo grau de firmeza é útil
na neutralização das seduções que o
mundo oferece. Mas, levada ao extre-
mo, torna a pessoa pouco adaptável e
de difícil convívio, prejudicando suas
relações pessoais e profissionais. Tam-
bém a impede de aproveitar as percep-
ções do outro a respeito de si e de apren-
der com a experiência alheia, perdendo
extraordinária fonte de crescimento
psíquico. E talvez o mais grave, pertur-
ba suas relações intersubjetivas, em es-
pecial as mais íntimas.

Da gama de reações que podem ocor-
rer a partir dessa forma de funciona-
mento psíquico, destaco três situações:
Na primeira, a vítima das invasões ma-
ternas mantém o comportamento de

oposição como algo indispensável à
sua sobrevivência psicológica, e, ape-
sar disso, já fora do enfrentamento
direto, assimila algumas das coisas di-
tas pelo companheiro, modificando
seu comportamento. É uma situação
que, embora com alguma precarieda-
de, permite manter a relação amoro-
sa. A precariedade vem do fato de o
não reconhecimento de atitudes ina-
dequadas mexer narcisicamente com
o seu par, pois ele não se vê reconhe-
cido, já que suas ponderações não são
aceitas.

A segunda situação é a da bissexta
aceitação da percepção do compa-
nheiro. Ela dá lugar à esperança de
redução do fechamento incondicio-
nal ou quase incondicional às pala-
vras do outro. E na terceira situação,
o pior cenário, é a absoluta inutilida-
de de qualquer tentativa de abertura
da barreira, tamanho é o medo de ser
atacado e dominado, o mesmo medo
que o levou um dia a se defender da
figura materna. Pode-se dizer que a
relação está fadada ao fracasso. Só
uma terapia poderá modificar essa
maneira de ser.

Para Deus fazer um milagre na sua
vida, não é preciso ter muita coisa, bas-
ta somente entregar tudo que você ti-
ver para Ele. Muitas pessoas dizem: mas
eu não tenho nada. Errado, todo mundo
sempre tem alguma coisa.  Pense um
pouco e vai descobrir, você tem, pode

CINCO PÃES E DOIS PEIXINHOS
não ser uma grande coisa, mas com cer-
teza vai servir para Deus realizar o mi-
lagre que você precisa. A bíblia fala que
Jesus chamou os seus discípulos para um
lugar deserto, na intenção de descansar
um pouco e eles foram de barco. Mas a
multidão viu-os partir, e muitos os co-
nheceram, e correram para lá, a pé, de
todas as cidades, e alí chegaram primei-
ro do que eles, e aproximavam-se deles.
E Jesus, saindo do barco, viu uma gran-
de multidão, e teve compaixão deles,
porque eram como ovelhas que não têm
pastor; e começou a ensinar-lhes mui-
tas coisas sobre o Reino de Deus. E,
como o dia fosse já muito adiantado, os
seus discípulos se aproximaram Dele e
lhe disseram: Mestre, o lugar é deserto,
e o dia está já muito adiantado; despe-
de-os, para que vão aos campos e aldei-
as circunvizinhas e comprem pão para
si, porque não têm o que comer. Então,
Jesus, levantando os olhos e vendo que
a multidão estava com fome, Ele disse:
Felipe, onde compraremos pão, para es-
tes comerem? Jesus sabia muito bem o
que ia fazer, mas disse isso para ver qual

seria a resposta de Felipe. Felipe res-
pondeu assim: para cada pessoa poder
receber um pouco de pão, nós precisarí-
amos gastar mais de duzentas moedas
de prata. Então um dos discípulos, cha-
mado André, irmão de Simão Pedro, dis-
se: está aqui um menino que tem cinco
pães e dois peixinhos. Mas o que é isso
para tanta gente? Jesus disse: Digam para
todos se sentarem no chão. Então to-
dos se sentaram (havia muita grama na-
quele lugar). Estavam alí quase cinco
mil homens. Em seguida, Jesus pegou os
pães, deu graças a Deus e os repartiu
com todos; e fez o mesmo com os pei-
xes. E todos comeram à vontade. Quan-
do todos já estavam satisfeitos, Jesus
disse aos seus discípulos: Recolham os
pedaços que sobraram, a fim de que não
se perca nada. Eles ajuntaram os peda-
ços e encheram doze cestos com o que
sobrou. (João 6. 1 aos 13).  Jesus quer
fazer o mesmo na sua vida. Ele não dei-
xou a multidão partir com fome, pri-
meiro Jesus deu o alimento Espiritual e
depois o alimento físico. O importante
nessa história, é que o menino deu a

Jesus o que ele tinha, mesmo que não
fosse o suficiente. Quando Jesus rece-
beu o lanche do menino, fez um mi-
lagre e multiplicou aqueles pães e pei-
xes até que eles fossem suficientes.
Uma das coisas legais em Jesus é que
Ele não olha o que nós damos para
Ele, Ele olha para o que Ele pode
fazer com o que nós damos. Jesus não
quer que nós pensemos tanto nos re-
sultados. Ele quer que nós tenhamos
um coração voluntário. Lembre-se
que sempre haverá alguma coisa em
sua vida que você pode dar a Jesus.
Nunca pense que não é o suficiente.
Nunca ache que você não é bom o
suficiente para dar algo a Jesus. De-
senvolva um coração que está sem-
pre disposto a dar qualquer coisa que
Jesus pedir a você, a qualquer hora.
E, então, veja o que Jesus é capaz de
fazer. Que deus te abençoe. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107.9 das 05h30min
às 06h30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Nós podemos perder a vida eterna
por sermos cidadão da terra, e não do
céu. A porta do céu está aberta para re-
ceber a todos, mas se a pessoa vive “en-
gordando” apenas o corpo, o orgulho e
a vaidade, ela não vai conseguir entrar
no reino dos céus.

Há um lugar no céu que é nosso, só
nosso. Se não o ocuparmos, ele vai fi-
car eternamente vazio. Justamente por-
que estamos nos distanciando cada vez
mais, não teremos como chegar lá e
ocupá-lo.

É por isso que Deus nos dá um dia
por dia. Ele não fala de todos os anos
que nós teremos, mas nos dá a graça de
viver um dia após o outro. A cada dia,
precisamos fixar os nossos corações em
Deus, porque nós estamos aqui de pas-
sagem, como alguém que precisa fazer
o caminho para chegar ao céu.

Seu irmão,

Deus nos criou para o Céu

Allan  Kardec,  Codificador da ter-
ceira revelação, o espiritismo, cujo
nome é LEON HIPOLITI  DENIZART
RIVAIL,  fez publicar os livros com um
conteúdo que teve início a novos cami-
nhos, para a redenção de tratados pelos
tempos idos da eterna sabedoria, que
trouxe uma nova luz no entendimento,
que até  hoje nos tem iluminado para
novas descobertas. Os ensinamentos
abordados são: Reencarnação, a vida
alem túmulo, o eterno espírito que não
morre, mas vive eternamente. Os li-
vros principais são: DOS MEDIUNS,
DOS ESPIRITOS, e outros que servi-
ram de base para a propagação da Dou-
trina. Sonhos pautados nas verdades,
lembranças que voltaram para se liga-
rem às saudades, fruto da árvore do des-
tino, que nasceu para nos mostrar o
quanto DEUS É O CRIADOR, E JESUS
exemplo do perdão e da humildade. Tudo
se renova devido a NECESSIDADE  de
mudarmos os caminhos que estamos
pautando, em velhos tratados já venci-
dos pelo tempo. A dor aparece no cená-
rio da vida dos encarnados, para abrir
novas ações e opções, que fazem en-
tender que somos imortais em espírito,

UM CAMINHO A SEGUIR
e que a verdade aparece quando a cultu-
ra aparece, como luz a iluminar a hu-
manidade na credibilidade, na crença em
DEUS, na mudança, no modo de pensar
e agir pelos novos. Textos que apare-
cem no tempo, onde a legítima vonta-
de de sermos felizes, surgindo como so-
nhos, que precisam ser realizados.

As diferenças entre os habitantes são
postas em evidência. A cada um será
dado segundo suas obras. Existindo uma
desigualdade nos setores da pureza, de
atitudes, diante dos problemas que cria-
mos no decorrer de nossas andanças pela
encarnações. As dificuldades estão trans-
critas na ignorância, na falta de vonta-
de realizar as tarefas e deveres para com
DEUS, através de suas leis. Todos bus-
cam a felicidade, que não se completa,
porque caminhamos num vazio de com-
portamentos, no relacionamento, na
família ou em grupos, que procuram se
completar. Mas não existe o poder, e a
força dentro do amor, como luz. A es-
perança como vontade de realizar o que
desejamos. Aprendermos, sonhando
com os olhos do coração, dentro de prin-
cípios básicos, que nos levam a acredi-
tar em DEUS e JESUS.

Os mundos passam por transforma-
ções, pois os que neles vivem, são de-
pendentes da EVOLUÇÃO. A caminha-
da é longa, as mudanças são muitas, os
encontros e desencontros variam, as po-
sições dentro da hierarquia de valores,
cada um passa por provas ou expiações,
para efeito de resgates, pagamentos de
dívidas contraídas em vidas anteriores,
num passado que se vai longe.

Todo espírito tem seu valor, e a soma
tem que ser de méritos, na prática do
bem, no exercício da caridade, na auto
estima e nas responsabilidades, depen-
dendo do domínio sobre si mesmo.

TEMOS QUE  SER JUSTOS, PARA
UMA VIDA VERDADEIRA.

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!

Continuamos expondo as explana-
ções de Ramatis, evidenciando que quan-
to mais consciente e convicto estiver o
homem de sua sobrevivência espiritual,
tanto mais esperançoso e otimista será
pelo seu futuro, mantendo um magne-
tismo receptivo e excelente para avi-
var-se sob a ação energética das doses

ENFERMOS  QUE  MELHOR  SE  CURAM  SOB  A  TERAPÊUTICA  HOMEOPÁTICA

infinitesimais. É evidente que o médico
homeopata ver-se-á muito mais perple-
xo para tratar e curar um zulu embrute-
cido, do que para ministrar as doses di-
namizadas a um místico hindu sereno,
frugal e pacífico, que tanto domina suas
paixões como se mantém acima de to-
das as vicissitudes humanas. O primeiro
é a criatura emergindo ainda da primiti-
va animalidade, com o raciocínio bru-
xuleante e o sentimento rude, inacessí-
vel ao energismo delicado das altas
doses homeopáticas; o segundo, mís-
tico, sereno e compreensível, é alma
profundamente eletiva e receptiva ao
catalisador homeopático, que então lhe
potencializará as energias sutilíssimas
do seu elevado psiquismo.

Aqui abrimos um parêntese, para
enfatizar a premente necessidade que
tem todos os seres humanos, vivendo
nesta época, sobre a importância de se
espiritualizarem, tendo por égide o
Amor ao Próximo, de modo que no
exercício da vida, nesta vida aliás, agi-
tada, onde a busca pela fama, prazeres
mundanos, a tresloucada busca do poder
para angariar fundos monetários, e mes-
mo aquelas pessoas que não se deixam
levar por esses preceitos, também so-
frem as consequências do sistema, é a
tônica que encobre a realidade, pois vi-
vendo nessa agitação diária, estão se
envolvendo nas sombras da ilusão. Per-
manecendo nessa vida, fatalmente será
acometido de enfermidades. Quanto a
isso, não temos a menor dúvida. Alian-
do então, a observação acima, com este
tópico, é prudente as pessoas começa-
rem a entender o que é a ascensão para
a 5ª Dimensão, que é a frequência men-

tal e ambiental, onde a ilusão é deixada
para traz e com isso surge inexoravel-
mente, a Paz, Sublime Serena Harmo-
nia, Saudável Saúde Mental.

E para melhorar ainda mais a saúde,
quando forem acometidos por alguma
enfermidade, é que é deveras importan-
te recorrer ao tratamento Homeopáti-
co, pois, independentemente de qual-
quer época, ou seja, tanto no tempo de
Samuel Hahnemann como nos dias atu-
ais, a Homeopatia sempre conta com
os mais avançados recursos terapêuti-
cos de êxito seguro, pois só se aplica os
princípios e as regras estabelecidas por
Hahnemann, as quais são definitivas, só-
lidas e imutáveis tanto quanto as próprias
leis que regem os fenômenos da vida hu-
mana. É certo que os enfermos do século
XX e deste início do século XXI, além de
serem menos eletivos para com as doses
infinitesimais da Homeopatia, ainda se
mostram mais onerosos para o trata-
mento imponderável energético (te-
rapêutica homeopática), pois desde o ber-
ço de nascimento saturam-se com os an-
tibióticos, as sulfas, os salicilatos e toda
classe de medicação violenta que pode
deixar resíduos tóxicos.

Aqui alertamos as mães principal-
mente, para que qualquer sintoma que
possam notar em seus filhos procurem
preferencialmente um médico homeo-
pata, o qual prescreverá o remédio cor-
reto se é que seja necessário, conforme
o caso, de modo a evitar intoxicar seu
bebê ou seu filho de qualquer idade.

Isto porque, diante do mais inofen-
sivo resfriado, defluxo ou dor de ouvido
do “bebê”, e que as vovozinhas liquida-
vam com chás de ervas caseiras ou o

azeite doce aquecido, os progenitores
modernos os submetem a tremenda
ofensiva de hipodérmicas, que então
lançam na circulação substancias mine-
rais ofensivas e antibióticos em exces-
so para uma tenra organização que mal
desperta para a vida terrena. É por isso
que os homeopatas modernos, em mui-
tos casos, antes de prescreverem a me-
dicação fundamental para o enfermo,
precisam submetê-lo a um tratamento
preventivo e especificamente desinto-
xicante, drenando tóxicos e resíduos
remanescentes da medicação imodera-
damente maciça e tóxica.

Em geral os doentes que buscam o mé-
dico homeopata só o fazem depois de “per-
der a fé” na Alopatia, quando já se encon-
tram desorientados, saturados de medica-
mentos e exaustos da incessante peregri-
nação pelos consultórios médicos, onde
hão recebido tratamento de conformidade
com o tipo da clínica especializada.

Na próxima edição iremos abordar
sobre os sucessivos exames clínicos e
laboratoriais, aos quais somos submeti-
dos atualmente mas, que podem ser evi-
tados, quando a pessoa procura obter
entendimento sobre o que é e como equi-
librar-se, podendo executar no dia os
procedimentos para espiritualizar-se
enquanto já vai recorrendo ao processo
de cura sob as hostes benevolentes da
terapêutica Homeopática.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

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

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

Nos últimos anos a tecnologia tem
crescido como nunca se viu. A medicina
evolui rapidamente. As riquezas natu-
rais por mais escassas sempre são reno-
vadas por outras descobertas. O Brasil
nos últimos anos, enriqueceu muito. Go-
vernos criam formas de fazer dinheiro
e se colocarem perpétuos no poder.
Mesmo assim, a maioria dos seres hu-
manos continuam infelizes, continuam

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

ACENDE  UMA  LUZ  NA  ESCURIDÃO
depressivos, doentes e pobres. Nunca
houve tantos divórcios como hoje, tan-
to medo, tanta insegurança. As drogas,
estão cada vez mais fáceis, e por muito
menos vemos nossos jovens drogarem-
se. Recentemente no bairro Primeiro
de Maio, um fato narrado pelo nosso
amigo pintor. Narrou um fato, tanto
estarrecedor. Uma senhora, de idade,
correndo atrás de um rapaz que aparen-
tava seu neto, o moço tinha nas mãos
um frango congelado e seria trocado por
droga, e a senhora gritava: É a única
mistura filho, não faz isso! Mas o rapaz
continuava andando, foi e trocou por
droga. A família está fragilizada pela
pornografia, pelas drogas e ao isolamen-
to da internet. Cada dia as pessoas estão
mais materialistas e trabalham muito
para obterem seus bens e quando conse-
guem já não acham mais graça nele, ou
já esta superado e precisa de outro. Em
meio a esta realidade, acende-se uma
luz, A IGREJA CRISTÃ COLHEITA.
Jesus disse que não se coloca uma luz
embaixo da cama, por que desta forma
ela não iluminaria, porém no alto, por

que a luz no alto ilumina todo o ambi-
ente. Assim nasce a Colheita, ela vem
baseada na fé, para investir na família,
no casamento, em dar uma direção aos
jovens. Acreditamos que o poder da fé
pode transformar casamentos, vidas,
famílias. O poder da fé pode curar en-
fermos e libertar o homem de qualquer
vício. Mas vemos que falta uma direção
para as pessoas. Muitos estão confusos
em seus casamentos, desorientados por
que os princípios estão corrompidos. A
Colheita será a Luz para os perdidos, e a
Luz significa, direção, orientação. A
Palavra de Deus possui a direção para
que nossa vida tenha equilíbrio. A reli-
gião esta desgastada, infelizmente, mui-
tas perderam o foco que é abençoar as
pessoas, levar o homem até Deus. Mui-
tas religiões trocaram as pessoas pelo
dinheiro, trocaram o ser humano pelo
status. Mas neste dia 29, não nasce uma
religião, não. Neste dia 29, acende uma
luz em meio às trevas. Por que estamos
comprometidos com aqueles que que-
rem uma mudança em suas vidas. Esta-
mos comprometidos com o Senhor Je-

sus em levar sua Palavra a todos os que
tiverem sede. Dia 29 de Novembro, às
19:30 na rua Fuad Feres N. 101, você é
meu convidado a juntar-se a nós e en-
trar na presença de Deus. O local é am-
plo, climatizado e também você pode
contar com estacionamento amplo para
mais de 100 carros. Você conta com um
espaço infantil para levar suas crianças
de até 7 anos, para que fique à vontade
participando das reuniões. Na verdade,
você merece o melhor. Por que Deus
deu o seu melhor por você. O local é de
fácil acesso, se você vem pelo centro,
na avenida da saudade é só descer a rua
de baixo do Supermercado Cojiba, a João
de Almeida, ela se torna Fuad Feres logo
após o rio, na porta da igreja tem um
ponto de ônibus, ao lado do Lava Rápi-
do Lima. Se você vem da Cohab I, desce
a rua Madre Paula, passando o Teto
Materiais Para construção, chegando no
supermercado Garcia, 100 metros a es-
querda. Dia 29 às 19:30, a direção para
o seu casamento, sua vida, sua vida fi-
nanceira e sua vida espiritual. Esteja co-
nosco. Até lá

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS LTDA, tor-
na público que recebeu   da  CETESB  a Licença de Prévia nº 52000357
e requereu a Licença de Instalação  para produção de suco de fru-
tas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua Francisco Ferrari nº. 1.400,
Jardim Morumbi, Jaboticabal – SP.



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2.014

Mais de 280 atletas de todo esta-
do participaram da tradicional cor-
rida de São Silvestre de Jaboticabal.
A prova aconteceu no sábado (16),
com saída no Ginásio Municipal de
Esportes.

Presente no evento, o prefeito Raul
Girio parabenizou atletas e organiza-
dores. “O excelente trabalho da FAE
está colhendo os primeiros frutos.
Uma prova bem organizada, bom nú-
mero de participantes e o emprego da

No último fim de semana, 15 e 16,
foi realizado na cidade de Jaboticabal,
no Ginásio de Esportes Alberto Botti-
no, o Quadrangular/Final, categoria adul-
to feminino, válido pela disputa do Cam-
peonato da Associação Regional de Bas-
quete de Ribeirão Preto. A equipe de bas-
quete da F.A.E./JABOTICABAL, que é
orientada pelo técnico João Pifer, obte-
ve o 1º lugar na fase de classificação (1º
e 2º turno), conquistando o  direito de
decidir as finais em casa. Em uma reu-
nião entre as quatro melhores equipes da
competição e o Presidente da A.R.B./
RIBEIRÃO PRETO, ficou decidido a
forma de disputa das finais em quadran-
gular – 1º colocado x 4º colocado; 2º
colocado x 3º colocado. Os vencedores
disputariam a final e os perdedores 3º e
4º lugar, respectivamente. Foram ofere-
cidos alojamento e café da manhã às três
equipes participantes do torneio, orga-
nizado pela F.A.E./JABOTICABAL, jun-
tamente com a Associação Regional de
Basquete/Ribeirão Preto.

As quatro melhores equipes classifi-
cadas para este quadrangular final fo-
ram: 1º - F.A.E./JABOTICABAL; 2º
P.M.-JAHU; 3º FEAC/FRANCA e 4º
FUNDESPORT/ARARAQUARA.

As semifinais foram no sábado. A
primeira partida às 16:00hs e a segunda
às 17:30hs, com os seguintes resulta-
dos:

1º Jogo – F.A.E./JABOTICABAL  57
x 25 FUNDESPORT/ARARAQUARA.

2º Jogo – JAHU 54 X 96 FEAC/
FRANCA.

Com estes resultados no sábado, no
domingo às 09:00hs e às 10:30hs, acon-
teceram as disputas de 3º e 4º lugar e a
final da competição, com os resultados
e classificação final:

1º Jogo – FUNDESPORT/ARARA-
QUARA 51 X 50 JAHU – 3º e 4º lugar.

2º Jogo – F.A.E./JABOTICABAL 63
x 79 FEAC/FRANCA – 1º e 2º lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA
COMPETIÇÃO/ADULTO FEMININO
DE BASQUETE:

FEAC/FRANCA – CAMPEÃ.
F.A.E./JABOTICABAL – VICE/

CAMPEÃ
FUNDESPORT/ARARAQUARA –

3º LUGAR.
P.M./JAHU – 4º LUGAR.
A atleta da F.A.E./JABOTICABAL,

Cynthia Alves Ribeiro (ala/armadora),
foi a cestinha do quadrangular, anotan-
do 20 pontos na semi-final e 32 pontos
na final, totalizando 52 pontos em duas
partidas.

A equipe de basquete feminino/cate-
goria-adulto da F.A.E./JABOTICABAL,
foi representada pelas seguintes atletas
e comissão técnica: Lucimara Silva,
Kenia Fernandes, Carolina Santos,
Cynthia Ribeiro, Julia Rogério, Nayha-
ra Servidone, Michele Franco, Tammy
Pimenta, Janaína Rodrigues, Bárbara
Ribeiro, Keila Cruz, Iara Santos e Lilian
Rocha. Técnico João Henrique Pifer e
Assistente Técnica Luisa Lemos.

Parabéns às equipes participantes do
quadrangular final/adulto feminino de
basquete: Associação Regional de Bas-
quete/Ribeirão Preto, Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, F.A.E.-Fundação de

EQUIPE DE BASQUETE FEMININO/CATEGORIA ADULTO DA F.A.E./ JABOTICABAL , CONQUISTA O
TÍTULO DE VICE-CAMPEÃ DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO/ 2014

Amparo ao Esporte, e em especial a
todas as atletas e comissão técnica da
equipe de Jaboticabal, pela conquista do
VICE-CAMPEONATO/2014.

São Silvestre de Jaboticabal reúne atletas de todo estado
Prova volta ao percurso tradicional na região central

tecnologia para garantir a transparên-
cia dos resultados. Agradeço ao empe-
nho de todos”.

O presidente da FAE, Samuel Cunha,
ressalta a volta do trajeto da São Silves-
tre para a região central. “Resgatamos
uma tradição de nossa cidade. Foram
aproximadamente 6 quilômetros de pro-
va nas principais ruas do centro. A pro-
va começou na hora marcada e o balan-
ço foi super positivo”.

Acompanhe abaixo os vencedores:

Geral Masculino: Elessandro Apa-
recido Oliveira, Anderson Cruz e Lucas
Ferreira Cardozo

Geral Feminino: Tainara Alves
Pedroso, Noemi Maria Pereira e Valé-
ria Pietro

Atletas locais (Masculino): Ale-
xandre Pastorello, Lázaro Ricardo Ro-
cha e Gian Carlos Veríssimo

Atletas locais (Feminino): Adri-
ana Alves, Maria Amélia Cruz Ferreira
e Eliana Assirati.

Mais de 300 atletas entre 11 e 17
anos participam do Copa Amadeu Les-
si. O evento é realizado desde 2009 e
reúne equipes de toda a cidade.

Neste dia 22 de novembro acontece
as finais das equipes sub-11 e sub-13.

Copa Amadeu Lessi: mais de 300 crianças participam do torneio
Finais acontecem nos dias 22 e 29 de novembro

No dia 29 de novembro, é a vez das
equipes sub-15 e sub-17. “Toda ação que
afasta as nossas crianças das drogas e da
violência deve ser apoiada e exaltada.
As equipes estão preparadas e os famili-
ares apoiando em cada jogo”, afirma o

prefeito Raul Girio.
Em 2014, a Comissão Organizadora

promoveu mudanças, contando com a
participação apenas de professores da
Fundação de Amparo ao Esporte de Ja-
boticabal e credenciados pelo CREF.

A FAP - Federação Aquática Pau-
lista e a Academia Cardiofísico reali-
zarão

de 21 a 23 de novembro, na cida-
de de Jaboticabal, o maior evento
de natação do interior de São Pau-
lo. Trata-se do Campeonato Pau-
lista Infantil de Verão - XII Troféu
Major Sylvio de Magalhães Padilha,
com a participação de mais de 350
atletas, representando em torno de

 Academia Cardiofísico sediará um dos maiores
eventos de natação do interior paulista

50 clubes do estado de São Paulo.
O evento é gratuito e aberto ao pú-
blico.

As atletas da Equipe COC/CAR-
DIOFISICO/FAE, Gabriela Cuzzi
Fernandes e Laura Akie Correa, parti-
cipam do Campeonato Paulista Infan-
til de Verão

- XII Troféu Major Sylvio de Maga-
lhães Padilha, com grandes chances de
medalhas. Confira abaixo a programa-

ção do evento:
PROGRAMAÇÃO
22 de novembro de 2014 – sábado
7h às 8h15 Aquecimento.
8h30: Início das provas da 2ª etapa
15h30 às 16h45 Aquecimento.
17h: Início das provas da 3ª etapa
23 de dezembro de 2014 – do-

mingo
7h às 8h15 Aquecimento.
8h30: Início das provas da 4ª etapa

Artilheiro com folga, Neymar fecha ano de seleções a um gol de top-5 brasuca
Atacante faz 15 gols em 2014 pelo Brasil, cinco a mais que o alemão Thomas Müller. Se

repetir rendimento, craque do Barça ultrapassará Rivellino, Jairzinho e até Romário

James Rodriguez 9 gols

Enner Valencia 10 golsThomas Muller 10 golsNeymar 15 gols

Neymar ainda entrará em campo
em 2014. Só pelo Barcelona. O ano
de seleções se encerrou na última ter-
ça-feira para o Brasil, com a vitória
por 2 a 1 sobre a Áustria, em Viena.
O atacante passou em branco em rara
oportunidade, mas suas atuações re-
centes foram mais do que necessári-
as para garantir a artilharia por paí-
ses desde janeiro. Ele anotou 15 gols
(em 14 jogos), cinco a mais que o
alemão Thomas Müller e o equatori-
ano Enner Valencia, empatados na
segunda colocação da lista.

Foi o melhor ano de Neymar com
a camisa amarelinha em número de
gols. Ele ainda deu quatro assistênci-
as, chegando perto do rendimento de
2013 (dez gols e dez assistências).
No geral, soma 42 gols e 23 assistên-
cias em 60 partidas, aproximando-se
do top-5 da artilharia de todos os
tempos da Seleção. Tudo parece

questão de tempo.
Em março, na primeira data Fifa,

Neymar poderá já ultrapassar Rive-
llino e Jairzinho - ambos estão com
43 gols. Mas a meta para 2015 é mais
ambiciosa: se repetir o rendimento
atual, ultrapassará também Romário,
garantindo um lugar entre os quatro
maiores goleadores do Brasil - aos
23 anos. Pelé, com 95 gols, ainda
deverá permanecer no topo por al-
guns anos.

O que leva a confiar em novas
marcas superadas é a ótima média
de gols de Neymar, a quinta me-
lhor entre o top-10 da Seleção.
Desde que estreou, ainda em 2010,
ele participou de quase metade dos
gols brasileiros (47,44%). A média
de 0,7 é melhor que a de outros
artilheiros estrangeiros, como o
marfinense Didier Drogba (0,62),
o espanhol David Villa (0,6), o uru-

guaio Luis Suárez (0,52) e o ale-
mão Miroslav Klose (0,51), todos
artilheiros gerais de seus respecti-
vos países



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

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2.014

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

Motivadas pelas atividades teóricas
e práticas aplicadas em sala de aula, as
alunas do curso de Técnico em Enfer-

magem do Senac Jaboticabal,  com su-
pervisão dos docentes, organizaram a
ação Doar é o melhor remédio, pela
qual orientaram a população, em outu-
bro, sobre o uso correto de medicamen-
tos, a importância de prescrições e
acompanhamento médico e o descarte
apropriado das medicações. Além disso,
incentivaram a solidariedade, pois os
medicamentos doados pela comunida-
de, dentro do prazo de validade, foram
enviados para a Unenlar.

No total, foram 633 unidades reco-
lhidas, sendo 424 vencidas e 209 no
prazo de validade. Os medicamentos
vencidos foram encaminhados para uma
farmácia da cidade para o descarte cor-

Campanha “Doar é o melhor Remédio” recebe
mais de 600 medicamentos no Senac Jaboticabal

reto. “A campanha foi um sucesso, as
pessoas puderam ajudar e também obter
conhecimentos sobre a importância do
descarte e do uso correto de medica-
mentos, e as alunas puderam colocar
em prática conhecimentos adquiridos
durante o curso. A troca de experiências
foi vantajosa para todos”, explica Pa-
trícia Frizzas, docente do curso de en-
fermagem da unidade.

Serviço
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações para a imprensa
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais:
 http://www.sp.senac.br/redessociais

Por Marcilene Lemes
O consumo de drogas tem se mos-

trado um dos mais complexos e inquie-
tantes fenômenos de nossos tempos,
exigindo que o governo e a sociedade
partilhem a responsabilidade na busca
de alternativas que levem à sua melhor
compreensão e abordagem. Para tanto,
é necessário comprometimento, coo-
peração e parceria entre diferentes se-
tores da sociedade brasileira e órgãos
governamentais, para que possam de-
senvolver ações preventivas com in-
centivos à educação, cultura, conheci-
mento, lazer e esporte.

O acesso às diferentes modalidades
de tratamento e recuperação, reinser-
ção social e ocupacional deve ser ga-
rantido como um processo contínuo de
esforços disponibilizados para os depen-
dentes e seus familiares. Isso porque os
prejuízos aos usuários são inúmeros,
muitas vezes desestabilizando totalmen-
te suas vidas. E, é por isso, que ações

A responsabilidade é de todos nós
dentro ou fora das clínicas, podem ser
decisivas na reabilitação. Desenvolver
uma atividade formal ou informal é,
para o dependente químico, quase tão
importante quanto à manutenção da
abstinência.

A discriminação quanto à capacida-
de do dependente químico estar apto ao
trabalho faz com que ele experimente
sentimentos ambivalentes de fracasso e
de sucesso. E é importante considerar
que existe sim dificuldade de reinserção
no mercado de trabalho. Mas, existem
ações, como a parceria do Senac Jaboti-
cabal e a Clínica Viver, no qual são ofe-
recidas aulas de capacitação em Auxili-

ar de Cozinha, que podem ser o instru-
mento de interação e, possivelmente,
de recolocação dessas pessoas na socie-
dade corporativa.

Ações deste tipo trazem resultados
positivos, pois, reconstroem questões
de ética, moral, despertando novos ob-
jetos e autocontrole no que se refere ao
equilíbrio mental, paciência e disciplina
profissional. As atividades dentro da clí-
nica também incluem adquirir noções
envolvidas na rotina, como higiene pes-
soal, organização de objetos ou materi-
ais de leitura; espiritualidade; envolvi-
mento social com outros pacientes du-
rante as refeições; reuniões para discus-
são compartilhamento de experiênci-
as, oficinas de serviços domésticos, hor-
ticultura e cuidados com os animais, as-
sim como palestras sobre temas relaci-
onados e jogos interativos para momen-
tos de lazer.

Uma vez fora da clínica, cabe não só
ao indivíduo tentar sua reinserção na
sociedade, como a ela própria propor-
cionar uma segunda chance a ele.

Marcilene Lemes é docente da área
de desenvolvimento social do Senac Ja-
boticabal

PORTARIA  Nº  30/2.014

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

Nomeia os Vereadores Carmo Jorge Marques Reino, João Ro-
berto da Silva e Rubens Caiuby da Gama Junior, sob a presidência
do primeiro, para comporem a Comissão de Assuntos Relevantes
criada pela Resolução nº 332, de 18 de agosto de 2014, com o obje-
tivo de estudar e propor soluções para os problemas relativos a
moradias populares.

Registra-se e Cumpra-se

Jaboticabal,19 de novembro de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Os vestibulandos que desejam
cursar uma das graduações do
Centro Universitário Senac só têm
até domingo (23/11) para se ins-
creverem para o vestibular do pri-
meiro semestre de 2015. A institui-
ção oferecerá 54 cursos, sendo 12
a distância e 42 presenciais. São
3.490 vagas para os cursos pre-
senciais, ofertados nos campi
Santo Amaro, em São Paulo,
Águas de São Pedro e Campos do
Jordão, ambos no interior do Es-
tado e que contam com a estrutu-
ra dos hotéis-escola da instituição,
e no Senac Tiradentes, também na
capital.

As novidades no portfólio de
cursos presenciais são: Engenha-

ria de Controle e Automação,
Tecnologia em Banco de Dados e

Câmara Municipal de Jaboticabal

Senac encerra inscrições para o
Vestibular 2015 no próximo domingo

Engenharia de Energia e a nova
turma de Tecnologia em Gestão

Comercial no horário matutino.
As inscrições para o vestibular

presencial e mais informações po-
dem ser obtidas pelo portal
www.sp.senac.br/vestibular. A
prova será realizada em 6 de de-
zembro e a taxa de inscrição é de
R$ 80.

Serviço:
Inscrições para o Vestibular

2015 do Centro Universitário Se-
nac

Cursos presenciais
Período: até 23/11/2014
Taxa de inscrição: R$ 80
Data da prova: 6/12/2014
Inscrições pelo site:

www.sp.senac.br/vestibular
Informações: 0800 883 2000

MORRE O DIRETOR
MIKE NICHOLS

Faleceu, aos 83 anos, o diretor, ro-
teirista e produtor Mike Nichols. O
anúncio foi feito pela manhã por Ja-
mes Goldston, presidente da rede ame-
ricana ABC. A carreira de Nichols des-
pontou logo em seu primeiro filme
como diretor, Quem Tem Medo de Vir-
ginia Wolf? (1966), pelo qual foi indi-
cado ao Oscar. Já no ano seguinte ele
ganhou a cobiçada estatueta dourada
por outro clássico do cinema norte-
americano: A Primeira Noite de um
Homem (1967). Nichols voltaria a ser
indicado ao Oscar quase duas décadas
depois, por Silkwood (1983), mais
uma vez como melhor diretor. Sua úl-
tima indicação nesta categoria foi pelo
sucesso Uma Secretária de Futuro
(1988), mas ele foi ainda indicado
como produtor na categoria de melhor
filme por Vestígios do Dia (1993).
Entre os trabalhos marcantes de sua
carreira estão Closer - Perto Demais,
The Birdcage - A Gaiola das Loucas,
Lembranças de Hollywood e a minis-
série Angels in América. Seu último

filme foi a comédia satírica Jogos
do Poder (2007), estrelada por
Tom Hanks e Julia Roberts. Ele
iria dirigir o telefilme Masterclass,
cinebiografia da cantora de ópera
Maria Callas, que seria estrelada
por Meryl Streep.

Lançamentos
JOGOS VORAZES - A ESPE-

RANÇA - PARTE 01
BOA SORTE



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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LAURA MENDES
Natural de Araraquara/

SP, a modelo embarcou na
carreira aos 07 anos de ida-
de. Hoje ela é uma das
apostas da nossa região.
Laura tem somente 16 anos,
mas já carrega uma baga-
gem cheia de muitos traba-
lhos. Além de um comercial
do Dia das Mães (lojas
Cem), a talentosa já empres-
tou sua beleza para Havai-
anas, Carmen Steffens,
Lupo, Lilica Ripilica, Zap,
Reserva Natural, entre ou-
tros. A bela, de pele alva e
cabelos castanhos, tem sua
beleza  trabalhada em 1,80
de altura. Seu signo é de
virgem e de quebra tem veia
portuguesa. Atualmente é
representada pela CP Mo-
dels ,está estudando Inglês
e já perdendo medidas, para
em breve arrumar as malas
e decolar rumo à sua carrei-
ra internacional.

Vamos ficar de olho nela!

Autor: Marco Vinicius Pa-
nosso Pellegrini

Locução: Bala de Prata

Ele Acorda bem cedo e
trabalha com vigor

Nos rodeios faz a festa
e de boi nenhum ele tem
temor

Chega em casa de noi-
te e ainda tem força prá
fazer muito amor!!!

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

“Débora, há quatro anos atrás, começamos nossa jornada como família,
onde conheci  a pessoa que me faria entender o que é amor. E quem diria que
passaria tão rápido! Mais um ano juntos, aprendendo a amar, respeitar e
lidar com as manias do outro. Casamento não é para qualquer um, às vezes
a convivência é difícil, mas com você eu aprendi que o amor supera tudo.
Agradeço por cada dia ao seu lado, pelo seu companheirismo. Agradeço
imensamente pelos nossos dois filhos: Leonardo, e o Vinicíus que vai com-
pletar nossa famíla, com  chegada dia 12 de dezembro. Desejo que os momen-
tos ao seu lado se multipliquem, eternizando o nosso amor. Feliz aniversário
de casamento! Amo muito você”. a) Rodrigo Betiol

Michelle Denise Vieira, completa mais uma primavera dia 24 de
novembro. Seu marido Fábio Henrique Madeu; seu irmão Samuel
Vieira; sua mãe Mirna Lucia Trizoglio Vieira; e seu pai Oswaldo
Luiz Vieira,  desejam que neste dia todas as alegrias do mundo sejam
suas. Parabéns!

“Dani  Caruso... Parabéns pelo dia 26! Desejo que você continue lutando
cada dia mais, para alcançar maiores conquistas, pela família e pela vida.
Seja guiada por um caminho de sucesso e crescimento constante, encantando
todos que estão à sua volta. Feliz Aniversário!” a.) Angelo Caruso

Fábio Júnior Oliveira, completará mais um ano de vida no dia 25
de novembro.  Que a sua vida seja sempre uma soma de vitórias.
Feliz aniversário!

Samuel Vieira, completará mais um NIVER dia 28. Que todos os
seus sonhos sejam realizados e todos os seus desejos alcançados.
Feliz Aniversário!

“Diego Bonatti aniversaria dia 25 de novembro. Que Deus lhe proporcione
toda a alegria do mundo, e continue abençoando o mundo com sua presença
por longos anos. Que seu amadurecimento e maturidade ocorram com serenida-
de e que te façam enxergar as peças que a vida prega de forma delicada e sábia.
Aproveitamos a data para lembrar a pessoa incrível que você é, sempre disposta
a ajudar qualquer pessoa que precise. O mundo precisa de pessoas generosas
como você. Só temos a agradecer pela sua presença em nossas vida. Feliz aniver-
sário! Que venham muitos anos pela frente” (familiares).

GUILHERME LEMES BATISTA, completou cinco aninhos no
último dia 20. Em clima de festa, foi homenageado por familiares e
amiguinhos. “Parabéns, meu pequeno PRÍNCIPE. Que alegria imen-
sa vê-lo completar mais uma ano de VIDA! Obrigada por existir em
nossas vidas. Parabéns da mamãe DÉBORA, papai RODRIGO e sua
irmã BRUNA. FELICIDADES. AMAMOS VOCÊ!”.

Fábio Catholico Feliz, completará mais uma aniversário dia 28
de novembro. Que Deus te envie muitos presentes nesta data. Saúde,
paz, alegria, prosperidade, amor e uma infinidade de coisas boas.
Você merece, parabéns!
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

Debi & Lóide 2
DUBLADO
19:30 e 21:30 - quinta e sexta
Sábado e domingo 17:00-19:30

e 21:30.
Segunda, terça e quarta às 20:30.
Mais nova aventura dos inse-

paráveis Lloyd Christmas (Jim
Carrey) e Harry Dunne (Jeff Dani-
els). 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 garota, e os dois perce-
bem que não têm a responsabilida-
de necessária para serem pais.

Na última semana, a Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente (SAAMA) realizou a recupe-
ração da estrada vicinal que liga Jaboti-
cabal a JBT 333.

As equipes fizeram o aterramento
da estrada, melhorando o tráfego de
máquinas e veículos. “Pouco tempo
atrás, promovemos a primeira etapa

Prefeitura recupera mais um estrada rural
Estrada é utilizada para escoamento da safra e tráfego de moradores de propriedades rurais

Responsáveis por cerca de 40%
das emissões de gases do efeito
estufa, China e EUA anunciaram um
acordo informal em que se compro-
metem a reduzir o lançamento de
dióxido de carbono (CO2) na atmos-
fera no período pós-2020. O anún-
cio surpreendeu porque novas
metas de controle de emissão eram
esperadas só para o fim de 2015, na
Conferência do Clima de Paris.

Pelo acordo, os EUA reduzirão
as emissões de CO2 de 26% a 28%,
tomando como referência os ní-
veis de 2005 até 2025. A China se
propõe em diminuir o pico das
emissões em 2030, com compro-
misso de tentar alcançar a meta
mais cedo com a ampliação para
cerca de 20% das fontes de ener-
gias renováveis.

A sinalização das duas maiores
potências econômicas dá um for-
te impulso na direção de um pacto

Boa notícia!
mundial sobre o clima para substi-
tuir o Protocolo de Kyoto, ao mes-
mo tempo em que estimula os de-
mais países a aumentarem os es-
forços para combater as mudan-
ças climáticas.

Outro passo importante neste
sentido foi o anuncio do presidente
Barack Obama de que os EUA irão
doar US$ 3 bilhões para o Fundo
Verde para o Clima, organismo cria-
do pela ONU para auxiliar os países
em desenvolvimento no enfrenta-
mento das intempéries do clima.

Embora o acordo entre EUA e
China tenha provocado reações
positivas em todo o mundo pela
relevância que hoje representa à
adoção de ações coordenadas
para reduzir os impactos das mu-
danças climáticas, as negociações
para o abrandamento do aqueci-
mento global precisam ir muito
além das tratativas bilaterais e en-
volver o conjunto de nações rumo
à transição para a chamada eco-
nomia de baixo carbono.

O Brasil tem dado importantes
contribuições para mitigar as ame-
aças do aquecimento global. Re-
cente estimativa divulgada pelo
Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação revela que as emissões
brasileiras de gases de efeito es-
tufa caíram 41% entre 2005 e 2012,

resultado do esforço pela redução
do desmatamento até 2012.Entre-
tanto, os efeitos dessa redução
acabaram sendo anulados pelo
aumento acelerado de emissões
provenientes da geração de ener-
gia elétrica, que é provocado pelo
acionamento cada vez maior de
usinas termelétricas movidas a
combustíveis fósseis.

Em números absolutos, a redu-
ção das emissões totais no perío-
do foi de 2,03 bilhões de toneladas
para 1,20 bilhão de toneladas de
CO2. O País está em vias de alcan-
çar a meta de corte das emissões
que se comprometeu, garante o
ministério, mas a elevação da taxa
de desmatamento registrada nos
últimos dois anos fará com que
somente 39% da redução projeta-
da seja cumprida em relação ao ní-
vel inicialmente previsto para 2020.

O Brasil tem o programa mais
respeitado mundialmente de subs-
tituição de biocombustíveis fós-
seis – com o etanol da cana-de-
açúcar –, enorme potencial hidre-
létrico, eólico e solar, e surpreen-
dentemente amplia a participação
de combustíveis fósseis,  manten-
do o preço artificial da gasolina e
sujando a matriz energética com o
uso intensivo de usinas termelé-
tricas. O ar das grandes cidades
brasileiras está ficando mais polu-
ído, o que só acarreta prejuízos à
saúde da população e aos cofres

do Estado no tratamento aos ma-
les causados pela poluição do ar.

No mesmo diapasão do acordo
histórico entre Estados Unidos e
China, o governo brasileiro preci-
sa reafirmar as  políticas e estraté-
gias para o combate às mudanças
climáticas. Certamente a meta de
corte das emissões do País pode
ser atingida com programas e pro-
jetos atualmente disponíveis,
como a regulamentação do aumen-
to da mistura do álcool anidro à
gasolina de 25% para 27,5% – pro-
posta que apresentei na Medida
Provisória 647/2014 e foi aprovada
pelo Congresso Nacional e sanci-
onada pela Presidência da Repú-
blica- ; a retomada da Cide da ga-
solina; o incentivo a programas de
tecnologia automotiva para aumen-
tar a eficiência dos motores flex; e a
disseminação e intensificação do
uso da bioeletricidade gerada a
partir da queima da palha e do ba-
gaço da cana.

Acelerar a intensificação do uso
de combustíveis limpos na nossa
matriz energética é somar esforços com
o conjunto de nações para limitar os
efeitos nocivos do aquecimento glo-
bal. Essa tem de ser a nossa luta!

Arnaldo Jardim é deputado
federal pelo PPS-SP, membro da
Frente Parlamentar Ambienta-
lista e da Comissão Mista de
Mudanças Climáticas do Con-
gresso Nacional.

Nas últimas semanas, a prefei-
tura organizou mais pontos de dis-
tribuição de livros pelo projeto Ler
é Saber. Além do Terminal Rodo-
viário de Jaboticabal, Sistema Prá-
tico (Paço Municipal), CEREA,
Casa Amor (Barretos) e Casa Dia
também participam da iniciativa de-
senvolvida pela Prefeitura em par-
ceria com o Lions Clube.

“Incentivamos a leitura de ma-

Ampliação do projeto “Ler é Saber”
Além do Terminal Rodoviário, mais cinco

pontos distribuem livros gratuitamente

A Prefeitura, através da Se-
cretaria de Obras, traz uma boa
notícia à população: começou
a obra de reforma do Terminal
Rodoviário “Dom José Varani”.
Além de priorizar a iluminação,
o projeto prevê melhorias na
acessibilidade, o que inclui a
colocação de um elevador no
local.

Os banheiros também serão
reformados, atendendo as nor-
mas de acessibilidade. A rodo-
viária receberá, ainda, piso tá-
til em alguns pontos; piso origi-

Terminal Rodoviário será reformado e vai ganhar elevador
Empresa iniciou obra e tem 180 dias para concluí-la

Neste sábado (22), é dia de le-
var seu animal de estimação – cão
ou gato – para se imunizar contra
raiva. A Prefeitura, através do De-
partamento de Controle de Vetores
e Zoonoses, preparou a Campanha
de Vacinação Antirrábica e espera
imunizar cerca de 14 mil animais.

No primeiro dia de campanha, se-
rão disponibilizados 10 pontos de
vacinação - Posto da Coplana, CIAF
II, CIAF III, CIAF Centro, CIAF I
Escola Prof. Antônio José Pedroso,
EMEB Afonso Tódaro, EMEB Pau-
lo Freire, Praça do Jd. Residencial e
Praça da Igreja Matriz. O atendimen-
to será das 8h às 17h.

De acordo com a veterinária
Maria Angélica Dias o objetivo é

Jaboticabal vacina cães e
gatos neste sábado (22)
No dia 29 também será possível vacinar seu animal de estimação

vacinar todos os animais da cida-
de. “Na zona rural realizamos visita
domiciliar, devido a dificuldade de
locomoção. Na área urbana é im-
prescindível que as famílias levem
seu animal para imunização. A va-
cina é segura, gratuita e evita a
transmissão da doença”, informa a
coordenadora do departamento.

A campanha também acontecerá
no dia 29, no mesmo horário, mas
em nove pontos diferentes. São
eles: CIAF IV, CIAF V, CIAF VI,
EMEB Prof. Carlos Nobre Rosa,
EMEB Senhora Aparecida, Casa
do Trabalhador Rural, Praça do
Cruzeiro (Nova Jaboticabal), Pra-
ça do Jabuca (Nova Aparecida) e
Praça da Ponte Seca.

O PAE – Posto Sebrae de Atendi-
mento ao Empreendedor – está com
inscrições abertas para palesta “Na
medida – internet”, que acontecerá no
dia 04 de dezembro, a partir das 19h, na
sede da ACIAJA.

Microempresários, microempreen-
dedores individuais e gerentes que esti-
verem interessados podem se inscrever
gratuitamente através do telefone (16)
3203-3398.

A palestra visa orientar o partici-
pante sobre as vantagens da utilização

Sebrae inscreve para palestra “Na medida – internet”
Encontro acontece na primeira semana de dezembro; inscrições já estão abertas

da internet para a gestão da empresa,
demonstrando as oportunidades, ferra-
mentas gratuitas e forma de aplicar a
internet na estratégia do negócio.

Serviço:
Palestra gratuita “Na medida –

internet”
Dia: 04 de dezembro de 2014
Horário: 19h
Local: Associação Comercial, Indus-

trial e Agronegócios de Jaboticabal -
ACIAJA

Rua São Sebastião, 179

de recuperação dessa vicinal, e agora
recuperamos mais um quilômetro. As
obras continuam, melhorando as con-
dições de nossas estradas”, afirma o
Secretário de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente,  Sérgio
Nakagi.

A obra foi realizada em parceria com
a Fazenda Boa Ventura.

nal será recuperado. O local
será pintado.

De acordo com José Car-
los Fernandes, o Turbina, “as
obras vão garantir  ainda
mais conforto e segurança
aos jaboticabalenses e aos
seus visitantes”.

Para realização da obra,
serão investidos mais de
R$ 360 mil (R$ 300 mil pro-
venientes do DER - Depar-
tamento de Estradas e Ro-
dagens – e a contrapartida
da Prefeitura).

neira simples e eficiente. A pessoa
passa, retira o livro gratuitamente
e faz a leitura de acordo com seu
tempo e comodidade. Nosso ob-
jetivo é beneficiar outros pontos
da nossa cidade”, afirma o prefei-
to Raul Girio.

O munícipe que quiser colabo-
rar, pode entrar em contato atra-
vés do telefone (16) 3209-1210 ou
se dirigir ao Terminal Rodoviário.
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Com realização da Agência de Modelos Pau-
lo Pupin, o concurso Miss Jaboticabal veio com
grandes inovações para o ano de 2014.
Neste mesmo ano, foi aberto a categoria Infanto
Juvenil e “O MAIS BELO  BABY” da cidade,
onde os encantadores bebês desfilaram trajes da
loja Marshimellow e deixaram todos emociona-
dos. Na próxima edição, conheceremos todos os
vencedores desta festa da beleza, que aconteceu
no dia 14 de novembro último.

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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Os jaboticabalenses que gos-
tam de boa música e arte, tem
diversão garantida até dezembro.
Começou no último dia 18, no
Cine Theatro, a 17ª Semana de
Arte e Música de Jaboticabal,
promovida pela Escola de Arte
“Prof. Francisco Berlingieri
Marino”, com apoio da Prefei-
tura Municipal.

O prefeito Raul Girio esteve
presente no evento de abertura.
“Jaboticabal é uma cidade reple-
ta de pessoas com potencial e
muitas têm aptidão para músi-
ca. Pudemos apreciar o talento
dos alunos do projeto Guri e do
Coral Art Melodia. Foram belas
apresentações”.

No dia 19, no Cine Theatro,
houve duas apresentações a par-
tir das 20h - Trio Barranco e Or-
questra do Conservatório Mário
Veneri.

Confira a programação dos
próximos dias:

Dia 23/11 – às 08h30
Banda Musical Charmusic
Caminhada “Passos que Sal-

vam” – Apresentação Gratuita
Dia 24/11 - às 20h
Work Shop com o Trombo-

nista Paulo Malheiros
Escola de Arte – Apresenta-

ção Gratuita
Dia 25/11 - às 20h
Big Band Jabuticabeira com

o Trombonista Paulo Malheiros
Cine Theatro Municipal
Dia 26/11 - às 20h
Escola Técnica de Arte Mu-

nicipal Santa Cecília ETAM de
Taquaritinga - RETRO anos 70
Cine Teatro Municipal

Dia 28/11- às 20h
Apresentação da Shalom Big

Band
Cine Theatro Municipal
Dia 06/12 - às 20h
Apresentação Teatral com o

‘Guri’ e ‘Art Melodia’ abrem 17ª Semana de Arte e Música
Programação diversificada promete agradar ao público

grupo “Mãe, tô no palco!”, com
a peça Tantas Lutas (Infantil)

Cine Theatro Municipal
Dia 11/12 - às 20h
Apresentação com o grupo de

Ballet da Escola de Arte com a

dança “Poemas”
Cine Theatro Municipal
Dia 13/12 - às 20h
Apresentação Teatral com o

grupo “Mãe, tô no palco!” com
a peça O velório do Zé Raimun-

do (Comédia)
Cine Theatro Municipal
Os ingressos estão sendo

vendidos a R$ 5. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 3202-
8561.

A Campanha de Vacinação con-
tra Poliomielite e Sarampo prosse-
gue em Jaboticabal. Neste sábado
(22), a Secretaria de Saúde realiza
uma ação especial: o Centro de
Saúde vai disponibilizar uma equi-
pe para vacinar as crianças das 8h
às 17h.

“A ideia é atender as necessi-
dades dos pais ou responsáveis
que trabalham durante a semana e
ainda não conseguiram levar seus
filhos para serem imunizados”, ex-
plica a coordenadora da Vigilân-

Saúde vacina em horário especial neste sábado (22)
52% das crianças de seis meses a menores de cinco anos já foram vacinadas

cia Epidemiológica, Maura Guedes
Barreto.

A vacina é destinada a crian-
ças de seis meses a menores de
cinco anos. A campanha prosse-
gue até dia 28, em todas as salas
de vacinação do município. Na
ocasião também será possível apli-
car doses de vacinas que estejam
atrasadas.

A meta é vacinar 95% da popu-
lação infantil. Até o momento fo-
ram vacinadas 1660 crianças
(52%).

Na última segunda-feira
(17), representantes da prefei-
tura e da Associação dos Con-
tabilistas de Jaboticabal parti-
ciparam de encontro para es-
clarecer dúvidas sobre o siste-
ma de emissão de nota fiscal
eletrônica.

“Aproveitamos a oportunida-
de para trocar informações so-
bre as dificuldades encontradas
pelos usuários do sistema. To-
dos os participantes puderam
opinar e sugerir mudanças”,
afirma a secretária da Fazen-
da, Elivaine Almeida Silva.

Todos os pontos discutidos
foram passados à empresa res-
ponsável, que promoverá as
mudanças necessárias.

Encontro discute emissão de Nota Fiscal Eletrônica
Reunião contou com a participação de representantes da Associação dos Contabilistas de Jaboticabal

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio,
nº 750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que
fará realizar no dia 02 de Dezembro de 2.014, na sede da Entidade
Sindical, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas
em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
para tratar da seguinte:

PAUTA   DO   DIA

DISCUSSÃO E  DECISÃO SOBRE FILIAÇÃO A ENTIDADE
DE GRAU SUPERIOR, DE CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS
46, “USQUE  51”, DO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o pre-
sente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Im-
prensa local e afixado em todos os locais de trabalho dos Servido-
res Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 18 de Novembro de 2.014.

MARIA   ELVIRA   ARMENTANO
Presidente

Avenida 13 de Maio, Nº 750 -  centro - Jaboticabal/SP - CEP 14.870-160

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio,
nº 750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que
fará realizar no dia 28 de Novembro de 2.014, na sede da Entidade
Sindical, às 17:00 horas em primeira convocação, e às 18:00 horas
em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
para tratar da seguinte:

PAUTA   DO   DIA

DISCUSSÃO E  APROVAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMEN-
TÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2.015.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o pre-
sente  EDITAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Im-
prensa local e afixado em todos os locais de trabalho dos Servi-
dores Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 18 de Novembro de 2.014.

MARIA   ELVIRA   ARMENTANO
Presidente

Avenida 13 de Maio, Nº 750 -  centro - Jaboticabal/SP - CEP 14.870-160

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
A DOUTORA CARMEN SILVIA ALVES, MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara e Cor-

regedora Permanente do Serviço de Registro de Imóveis e Anexos desta cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que designou Correição Ordinária nesta Comarca de Jaboticabal, nas
serventias sob sua jurisdição, no dia 09 de dezembro do corrente exercício, a qual obedecerá ao
seguinte critério:  Dia 09 de Dezembro de 2014: 1º Ofício de Justiça – Seção Cível, com início
às 09:00 horas; Dia 09 de Dezembro de 2014: 1º Ofício de Justiça – Seção Criminal, com início
às 13:00 horas. Dia 09 de Dezembro de 2014: Serviço de Registro de Imóveis e Anexos, com
início às 16:00 horas; As datas acima poderão sofrer alteração de um a dois dias “a posteriori”,
tendo em vista a complexidade dos serviços. Todos os serviços deverão estar devidamente pre-
parados, sendo que no Ofício de Justiça deverá ser observado o seguinte critério: 1. serão rela-
cionados os feitos que estejam fora do cartório, historiando-se os motivos; 2. serão relacionados
os mandados em poder dos Oficiais de Justiça antes do dia marcado para a Correição; 3. serão
relacionados os autos que estejam em poder dos advogados, peritos, contadores, etc. Faz saber,
outrossim, que durante os trabalhos receberá as partes, advogados e demais interessados para as
reclamações que por ventura queiram fazer. Para os trabalhos correcionais ficam convocados o Sr.
Supervisor de Serviço do Ofício de Justiça e mais um escrevente por ele designado. Dê-se ciência
aos MMs. Juízes de Direito das 2ª e 3ª Varas, bem como ao Juízo de Direito da Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal, aos DDs. Representantes do Ministério Público lotados junto às 1ª,
2ª, 3ª e 4ª Promotorias desta Comarca e ao Presidente da 6ª Sub-secção da Ordem dos Advogados
do Brasil. Nos dias de correição, o expediente será seletivo nos termos da Portaria a ser baixada
por este Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente, que será fixado no local de costume e publicado pela Imprensa na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 30 de
Outubro de 2014. CARMEN SILVIA ALVES - Juíza de Direito.

Passa-se o ponto ou venda do bar, cho-
peria e petiscaria da Sil.

Choperia completa e montada já com clin-
tela formada, localizada na Rua José Romi-
to, 183 - Vila Santa Tereza. Perto da UNESP

Contato: (17) 9.9781-6173 - Sil

ÓTIMA OPORTUNIDADE
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Contrata-se Farmacêutico (a) com
experiência para cidade de Barrinha
Os interessados deixar currículo na Rua Barão do Rio

Branco Nº 615 - Jaboticabal/SP. - A/C Ana Gilda.

Com o objetivo de oferecer um Natal sem fome,
digno e mais feliz a milhares de famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social, a Legião da Boa
Vontade promove, tradicionalmente, a campanha
Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nos-

so de cada dia!. A iniciativa visa arrecadar mais
de 900 toneladas de alimentos não perecíveis a
serem entregues, em cestas, a 50 mil famílias aten-
didas pelos programas socioeducacionais da
LBV e as apoiadas por organizações parceiras
da Instituição.

Cada cesta é composta de arroz, feijão, óleo,
açúcar, leite em pó, macarrão, farinha de mandio-
ca e de trigo, fubá, goiabada, gelatina, massa para
bolo, extrato de tomate e sal. As doações para a
campanha podem ser feitas pelo site

www.lbv.org/doe, pelo 0800 055 50 99 ou diri-
gindo-se a uma das unidades da Instituição no

Mobilização solidária por um Natal mais feliz
Brasil (os endereços podem ser consultados no
site da Instituição).

Movida pelo ideal de Fraternidade que a
sustenta, sentimento inspirado dos ensina-
mentos das palavras e atos de Jesus, a Legião
da Boa Vontade trabalha, desde seus primórdi-
os, para melhorar a qualidade de vida das po-
pulações menos favorecidas. Já na década de
1940, iniciou uma campanha diária e ininter-
rupta contra a fome e a pobreza, instituindo
seu Natal Permanente. A partir daí, além do
amparo imediato e da constante atuação nos
campos da assistência social e da educação,
que vêm mudando o destino de milhares de
pessoas em todo o país, a LBV tem tradicio-
nalmente mobilizado a população a fim de pro-
porcionar um Natal melhor às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social.



A Câmara Municipal realizou
duas sessões, primeiramente a
Ordinária e em seguida uma Extra-
ordinária que, que aprovou o Pro-
jeto de Decreto nº 46/2014, que
aprova as Contas da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal, referen-
te ao exercício de 2012, e dá outras
providências.

Antes das sessões houve o
uso da Tribuna Livre por João
Martins Neto – Representando o
COMUTRAN, OAB, CDL e SIN-
COMÉRCIO, que discutiu os pro-
blemas na Área Azul e Segurança
no Trânsito, e fez uma proposta
para que o valor seja alterado de
R$ 1,00 para R$ 2,00, e que esse
recurso seja destinado ao comér-
cio do município.

No expediente foi realizada a
discussão e votação do parecer
contrário exarado pela Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto
de Lei nº 107/2013, que dispõe so-
bre a colocação e disponibilização
de bebedouros de água potável
em todos os eventos/shows reali-
zados no município de Jabotica-
bal e dá outras providências de au-
toria do Vereador Jan Nicolau Ba-
aklini. Apesar do apoio solicitado
pelo Vereador Jan Nicolau aos de-

Câmara Municipal realizou sessões, Ordinária e Extraordinária

mais vereadores, o parecer foi aca-
tado pela maioria. Além desse, foi
lido o parecer favorável ao Proje-
to de Lei Ordinária nº 316/2014, de
autoria do Vereador Jan Nicolau,
que dispõe sobre a obrigatorieda-
de dos hospitais públicos e priva-
dos e instituições congêneres es-
tabelecidos no município de Jabo-
ticabal a notificarem ocorrências
de uso de bebida alcoólica e/ou
entorpecentes por crianças e ado-
lescentes atendidos em suas de-
pendências.

Foram lidos e aprovados os se-
guintes Requerimentos de 2014:
589; 590; 591; 592; 586; 587; 588;
584; e 585.

Os vereadores parabenizaram a
Vereadora Dra. Andréa Delegada,
por ser indicada à Líder de Gover-
no, uma representante e mediado-
ra entre o Executivo e o Legislati-
vo de Jaboticabal.

Durante o uso da tribuna, os
vereadores explanaram sobre mui-
tos assuntos, como:

- A Regulação da imprensa no
Brasil, um risco à liberdade de ex-
pressão;

- O atraso na obra da UPA, que
exige esforços do Governo Muni-
cipal para termina-la e, posterior-

mente, para mantê-la;
- A importância em se implantar

o IPTU Progressivo em Jabotica-
bal, para viabilizar e melhorar a for-
ma de arrecadação;

- A falta de colaboração de mu-
nícipes que descartam lixos sema-
nalmente em vias públicas, mes-
mo com a limpeza frequente.

Foram aprovados os seguintes
projetos da Ordem do Dia:

Projeto de Decreto Legislativo
nº 45/2014, que outorga Diploma
de Honra ao Mérito à Professora e
Escritora Zina C. Bellodi. Autoria:
Andréa Cristiane Fogaça de Sou-
za Nogueira.

Projeto de Decreto Legislativo
nº 47/2014, que institui o diploma
de “BOMBEIRO DO ANO” no
Município de Jaboticabal e dá ou-
tras providências. Autoria: Andréa
Cristiane Fogaça de Souza No-
gueira, Maria Carlota Niero Rocha
e Rubens Caiuby da Gama Junior.

Projeto de Lei nº 309/2014, que
altera dispositivos da Lei nº 3.869,
de 25 de março de 2009, e dá outras
providências. Autoria: Poder Exe-
cutivo (aprovado com emenda).

Projeto de Lei nº 314/2014, que
dispõe sobre a criação da Semana
de Prevenção ao Uso do Tabaco,

Álcool e outras Drogas nas esco-
las da rede Municipal de Ensino
de Jaboticabal e dá outras provi-
dências. Autoria: Luiz Augusto do
Amaral.

Projeto de Lei nº 323/2014, que
altera a redação do § 2º do artigo 1º

da Lei nº 4.572, de 01 de julho de
2014. Autoria: Executivo Municipal.

O Projeto de Lei Complementar
nº 25/2014, que institui no Muni-
cípio de Jaboticabal a Contribui-
ção de Iluminação Pública - CIP,
prevista no artigo 149-A da Cons-

tituição Federal do Brasil, e dá
outras providências, de autoria do
Executivo Municipal, teve pedido
de vista pelo Vereador Rubinho
Gama.

A próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 01 de dezembro.

Dia 23 de novembro a família SIMONI estará em
festa. VITÓRIO DE SIMONI, Vereador e Presidente
do PMDB, comemorará mais um aniversário, ao lado
da esposa Adriana, dos filhos Adail Neto/Lívia, e
todos os familiares. Que haja sempre muita paz, com
dias felizes, harmonia, grandes projetos e plenas rea-
lizações. Parabéns, muitos anos de Vida e muitas Fe-
licidades!
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