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Aproximadamente 1200 pesso-
as saíram pela Avenida Carlos Ber-
chieri exaltando a importância do
diagnóstico precoce nos casos de
câncer infantil. A Caminhada “Pas-
sos que Salvam” teve saída e che-
gada na Esplanada do Lago.

“Jaboticabal é exemplo de soli-
dariedade e reconhecimento ao
trabalho do Hospital de Câncer de
Barretos. Saímos das ruas vestin-
do camisa e ressaltando a impor-
tância da campanha. Agradeço
aos parceiros que contribuíram
para o sucesso da campanha”,
comemora o prefeito Raul Girio.

O representante da ACIAJA
(Associação Comercial, Industri-
al e Agronegócios de Jaboticabal),
Francisco Penariol, afirma que o
dinheiro arrecadado é revertido ao

Caminhada “Passos que Salvam” movimentou o domingo em Jaboticabal
Prefeitura, entidades e população aderiram à campanha promovida pelo Hospital de Câncer de Barretos

Hospital de Câncer de Barretos. “É
emocionante ver a participação
dos jaboticabalenses, que com-
praram os kits e prestigiaram o
evento”.

O presidente da CDL (Câmara

dos Dirigentes Lojistas), Renato
Kamla, agradece ao comércio lo-
cal. “Foram vários pontos de ven-
das comercializando os kits. O co-
mércio abraçou a campanha e o
resultado foi muito positivo”.

Seja eficiente, objetivo, influente,

controlando emoções e  respeitando os

anseios do semelhante

Seja idealizador de bons projetos

usando as estratégias do amor, do

respeito e da caridade

Aos princípios da conduta, cultive

harmonia e impulsione a confiabilidade

Agora é oficial, Jaboticabal re-
ceberá a 4ª Vara do Fórum. Na prá-
tica, a partir do ano que vem, o
município contará com mais um
juiz e um novo cartório. O objeti-
vo é agilizar a tramitação dos pro-
cessos e melhorar, ainda mais, a
qualidade do serviço prestado à
população.

“Estou muito feliz com essa con-
quista. Desde o início nos unimos
ao Poder Judiciário para apoiar o
projeto e também interceder pela
instalação junto ao Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo”, co-
memora o prefeito Raul Girio.

O juiz de direito, Dr. Alexandre
Gonzaga Baptista dos Santos,
também comemorou a conquista.
“Tivemos êxito graças a colabora-
ção de algumas pessoas. O prefei-
to Raul Girio e vereadores nos au-

Jaboticabal conquista 4ª Vara do Fórum

Prefeito e autoridades participam de reunião para instalação da 4ª  Vara do Fórum

xiliaram nessa luta. Com a 4ª Vara
vamos beneficiar nossa popula-
ção e o sistema de justiça da cida-
de – OAB e Promotoria”, pontuou.

De acordo com a secretária de
Negócios Jurídicos, Mirela Ficher
Senô, a Prefeitura vai conceder um

prédio que abrigará o juizado es-
pecial civil e criminal. Com isso,
haverá espaço para instalação da
4ª Vara no atual prédio do Fórum.

A expectativa é que a 4ª Vara
inicie seus atendimentos ainda no
primeiro trimestre de 2015.

Autoridades em reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, José Renato Nalini
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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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

Vivemos num mundo de provas e
expiações. As realidades são testemu-
nhas da vitória que alcançamos num
mundo de felicidade, iluminada pela fé,
esperança e caridade. Os sonhos são atri-
butos da vontade de alcançarmos a luz,
que depende única e exclusiva da ma-
neira de agirmos e vencermos as difi-
culdades, que se apresentam em nossos
caminhos, alicerçados pela energia da
pureza de amar e ser amado, perdoar e
ser perdoado, porque é morrendo que
nascemos para a vida eterna do espíri-
to. Temos que trabalhar para obter re-
sultados positivos. Vamos criar oportu-
nidades para vencermos as trevas e nas-
cer à luz, adquirindo conhecimentos, nos
libertando da ignorância. A cultura nos
faz crescer espiritualmente. Sonhamos
com um mundo melhor, onde os relaci-
onamentos se tornam mais humanos,
repletos de amor e afinidades ligadas às
atrações, talvez do passado, de vidas
anteriores, dentro da lei do KARMA,
de causa e efeito. O passado e o presen-
te se encontram, para naturalmente se
unirem, dando uma força que ilumina os
caminhos traçados na espiritualidade. É
a caminhada que se estende pela neces-
sidade de cultivarmos bens espirituais,

VAMOS SONHAR REALIDADES
para um registro maior de evolução, na
senda do progresso mútuo, de amar e
ser amado, de perdoar e ser perdoado.

O NASCIMENTO TRAZ UMA
VIDA, COM  DIREITOS E DEVERES

Somos filhos de DEUS, com proje-
tos e compromissos a desenvolver, pro-
vas ou expiações a serem desenvolvi-
das, num processo de vitórias ou derro-
tas, para efeito de resgate de dívidas con-
traídas em vidas anteriores, num passa-
do que ficou para trás, onde as dores
aparecem, as influencias negativas sur-
gem, para trazerem conseqüências, mu-
dando muitas vezes o percurso de nossa
caminhada. O importante é orar e vigi-
ar, como recurso importante. Seremos
felizes ou infelizes, tudo depende de nos,
nas ações e reações, no nosso compor-
tamento perante a família, escolhida ou
determinada, para efeito de resgates. Tudo
pode acontecer, onde há necessidade de
um aprimoramento espiritual, para com-
preendermos os fatos que estão aconte-
cendo. O KARMA pode ser individual ou
coletivo. Vivemos em busca de um enten-
dimento. A humildade soma realidades. Os
acontecimentos se desenvolvem natural-
mente no decorrer do tempo. Muitos apa-
recem para realizações. A curto e a longo
prazo, vivemos em busca  da felicidade,
da paz e da união. As transformações acon-
tecem com o nosso trabalho, esforço,
força de vontade. E sabermos renunciar
muitas atividades que nos levam a estaci-
onar e a fugir dos conhecimentos, dos
aprendizados e das leis de DEUS. As dife-
renças de evolução entre nós, dificulta o
caminho do entendimento, da mesma opi-
nião e pensamento, sobre problemas re-
lacionados com o mundo profano e fami-
liar.

MUITOS SÃO OS CHAMADOS E
POUCOS OS ESCOLHIDOS.

A PORTA ESTREITA. Entrai pela
porta estreita porque a larga é a da per-
dição.

Na vida tudo passa, seja um momen-
to bom ou ruim. Não podemos nos pren-
der a nada, principalmente se é algo que
aconteceu há muito tempo ou há pouco
tempo. Muitas pessoas passam a vida
toda presas só pensando no passado e
sempre sonhando com o futuro. E aca-
bam se esquecendo de viver o presente,
onde poderiam viver uma vida muito
feliz e desfrutar de todas as coisas boas
que Deus no seu infinito amor já prepa-
rou para elas, aproveitar o máximo.
Mesmo assim, alguns preferem ficar
lembrando o quanto foi humilhado, re-
jeitado, sempre trazendo à tona as coi-
sas horríveis do passado, querendo que
tudo mundo tenha pena dela ou a vê
como uma pobre coitada. Ela não sabe,
mas isso só lhe faz mal e não bem. A
bíblia fala que quando José, filho de Jacó,

TUDO PASSA.

foi vendido como escravo para ao Egi-
to. Ele foi muito humilhado e despreza-
do e foi preso por um crime que ele não
cometeu. Tudo isso aconteceu com
José, porque seus irmãos tinham muita
inveja dele, mas quando José foi usado
por Deus, interpretou o sonho de Fa-
raó, dizendo que haveria uma grande
fome e que Faraó deveria guardar ali-
mentos, porque este seria um tempo
difícil. Então o Faraó colocou José
como o primeiro governador do Egi-
to. E a fome chegou. E todas as nações
vinham comprar alimentos no Egito,
também vieram os irmãos de José, mas
não o reconheceram. José se apresen-
tou a eles, e eles pediram perdão, di-
zendo que estavam arrependidos. José
disse: Eu não tenho mais mágoa no
meu coração, porque Deus me fez es-
quecer de todo o meu sofrimento e do
meu passado e me fez crescer (Prospe-
rar) na terra da minha aflição. (Leia

Gêneses 41.49 aos 52). Só Deus pode
fazer uma pessoa que sofreu muito na
vida, esquecer a dor, a vergonha, a tris-
teza, a solidão, o rancor e etc. Seja
como José, não fique preso no seu pas-
sado, nem pensando no seu futuro. Viva
o presente que é hoje, amando e per-
doando a qualquer ofensa, mesmo que
este não mereça o seu perdão. Se você
fizer isso, sem guardar ressentimento
no seu coração, Deus vai te recompen-
sar e te fazer um grande vencedor. Deus
quer escrever uma nova historia da sua
vida, para sempre. Tudo pode passar,
as coisas podem mudar, mas o amor de
Deus continua o mesmo. Louvado seja
Deus! Está é a minha oração. Ouça o
nosso programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107,9
das 05h30mim às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com

facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Deus tem três maneiras de nos res-
ponder: sim, não e espere. Algumas ve-
zes, Ele nos dá aquilo de que precisa-
mos. Outras vezes, ele acha que é me-
lhor que esperemos, porque não esta-
mos preparados ou o que pedimos não

Deus tem três maneiras de nos responder
depende apenas de Deus, mas de outras
pessoas. Como é o caso de quando pedi-
mos a conversão de outra pessoa, pois é
preciso que ela queira isso, queira mudar
de vida. Nesse “espere” de Deus, nós
precisamos insistir, porque tudo pode
ser mudado pela oração.

O Senhor também pode dizer não, e
muitas vezes Ele nos diz. Mas quantas
vezes dizemos: “Que bom que Deus não
me deu aquilo que pedi”. Ele sabe das
coisas, do futuro, da situação que rodeia
aquilo que estamos pedindo. Às vezes,
pedimos pelo nosso próprio interesse,
mas não vemos as outras coisas que es-
tão ao nosso redor.

Deus sabe o que é bom para nós. Ele
tem todo um projeto para nós e para os
outros. Ele precisa executar esses pla-
nos, por isso tem o direito de negar
nossos pedidos. Jesus, por vontade do
Pai, foi até a Cruz e nos abriu as portas
da eternidade, do céu, para que pudésse-
mos entrar e desfrutar das glórias do
Senhor. Quanta graça nós recebemos!
Por isso, sejamos dóceis e abertos à von-
tade de Deus.

Seu irmão,

O Comunismo que surgiu, na década
de 1830, da tradição neo babouvista e
essencialmente Política e revolucioná-
ria da França fundiu-se com a nova ex-
periência do proletariado (do assalaria-
do) na Sociedade Capitalista do começo

REFLEXÃO - A  INGLATERRA  E  O  SOCIALISMO
da Revolução Industrial. Foi isso que o
transformou num Movimento “Prole-
tário”, embora fosse pequeno. Como as
ideias Comunistas repousavam direta-
mente nessa experiência, era bem pro-
vável que fossem influenciadas pelo País
em que a Classe Operária – proletária –
Industrial já existia como fenômeno de
massa – a Grã-Bretanha.

Assim, não foi por acaso que o mais
destacado Teórico Comunista da épo-
ca, Étiene Cabet (1788-1856), se base-
asse não no neo babouvismo, mas em
suas experiências na Inglaterra durante
a década de 1830, e particularmente em
Robert Owen o que o insere na corrente
Socialista Utópica. No entanto, como
a nova Sociedade Industrial e Burguesa
podia ser analisada por qualquer Pensa-
dor nas regiões diretamente transfor-

madas por algum aspecto da “Revolu-
ção Dual” da Burguesia – a Revolução
Francesa e a Revolução Industrial (bri-
tânica) –, essa análise estava ligada
menos diretamente à experiência real
de industrialização.

De fato, ela foi empreendida, de for-
ma simultânea e independente, tanto
na Grã-Bretanha quanto na França. Tal
análise constitui uma base importante
para a posterior evolução do Pensamen-
to de Marx e Engels. Cabe observar, de
passagem, que, graças à ligação de En-
gels com a Grã-Bretanha, o  Comunis-
mo Marxiano sofreu, desde o início, a
influência intelectual Britânica, assim
como a Francesa, ao passo que o res-
tante da Esquerda Alemã, a Socialista e
a Comunista, praticamente só conhe-
cia o que se passava na França.

A palavra “Socialista” não era iden-
tificada de todo com uma Sociedade ba-
seada na Propriedade  e na Gestão plena-
mente Coletivas dos meios de Produção.
Na verdade, ela só veio a ganhar plena-
mente esse sentido, no uso geral, com o
surgimento de Partidos Políticos Socia-
listas no fim do Século dezenove. Cum-
pre não esquecer que o Saint – Simonis-
mo, uma das principais Escolas do que
Marx e Engels chamaram de “Socialis-
mo Utópico”, estava “mais preocupado
com a regulamentação coletiva da In-
dústria do que com a Propriedade Coo-
perativa da riqueza”. Os Owenistas, os
primeiros a usar a palavra na Inglaterra
(1826 ) –  mas que só se descreveram
como “Socialistas” vários anos depois –
referiam-se à Sociedade por eles deseja-
da como de “Cooperação”.

Texto baseado em livro de Eric Ho-
bsbawm –

1.O que é preocupação. Preocupa-
ção é isto: Deixar que sua mente seja
invadida por tudo quanto é previsão
negativa. Pense em tudo o que pode dar
errado a uma simples ida à padaria para
comprar pães. Você pode ser atropela-
do ao atravessar a rua, o pão pode ter
acabado e você fez a viagem à toa, pode
torcer o pé ao sair do carro, o pão pode
ter queimado e você terá que se dirigir a
outra padaria... A lista é enorme. Em
fim, sobre qualquer motivo, é possível
nos preocupar. O preocupado tem óti-
mos argumentos para justificar cada
pensamento, ele pode dizer que leu no
jornal sobre os perigos de explosões,
assaltos... Pode te contar que já houve
um caso onde... Pode dizer que, com ele
mesmo já aconteceu de... Sim, cada uma
destas previsões negativas são possíveis,
mas não são prováveis. O preocupado
confunde o que é possível com o que é
provável. A lista das possibilidades é in-
finita, tudo é possível. Mas a lista do
provável é muito mais limitada. Existe
a preocupação crônica, é a preocupa-
ção como atividade mental, constante
e a preocupação como medo de algo
que pode acontecer. O preocupado crô-
nico sofre de incapacidade de discernir
e sofre com medos que poderiam passar
despercebido. Jesus, conhecendo nossa
alma, diz: Portanto, não se preocupem,
dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que
vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’

Você se preocupa de mais?
Pois os pagãos é que correm atrás des-
sas coisas, mas o Pai celestial sabe que
vocês precisam delas. Busquem, pois,
em primeiro lugar o Reino de Deus e a
sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês. Mateus 6:31-33.
Preocupação é medo de ser incompe-
tente, medo de não ver algo que deveria
evitar, medo de que alguma coisa ruim
está por acontecer e é preciso muita
atenção para que estas coisas não acon-
teçam. Ou seja o preocupado sofre por
antecipação de coisas que talvez nunca
acontecerão ou nem sequer existem.
Preocupação é a necessidade de contro-
le total sobre tudo o que acontece e que
está por acontecer. Mas Jesus disse:
Quem de vocês, por mais que se preocu-
pe, pode acrescentar uma hora que seja
à sua vida? Visto que vocês não podem
sequer fazer uma coisa tão pequena, por
que se preocupar com o restante? Lucas
12:25-26. Preocupação é a sensação de
que se estiver muito atento a tudo o que
de ruim pode acontecer, esta coisa será
evitada.

2. Por que nos preocupamos? Por
que pensamos. A preocupação se origi-
na nos pensamentos. Pensamentos de
ansiedade e medo que gera a preocupa-
ção, que por sua vez, tornando-se crô-
nica, gera a depressão. A preocupação
que limita nossas ações chama-se Medo.
A preocupação que causa sofrimento
psicológico se chama Pânico. A preo-
cupação que nos persegue dia a dia em
cada atividade rotineira se chama Ansi-
edade. Muitos de nossos pensamentos
se originam pelo mal, e quando nós o
alimentamos, eles tomam conta de nos-
sa mente quase que todo o tempo do
dia, refletindo no período noturno como
insônia, pesadelos e dormir mal. Nós,
seres humano, estamos grande parte do
nosso tempo, examinado mentalmen-
te. De fato, pouco menos de metade do
tempo, 46,9% para ser mais exato, as
pessoas estão fazendo o que é chamado
de: “vaguear da mente”. Não estamos
focados no mundo exterior ou na tarefa
em mãos, estamos recorrentemente
olhando para os nossos próprios pensa-

mentos e esta atividade não nos faz sen-
tir felizes. Neste estudo, descobriram que
as pessoas estavam mais satisfeitas quan-
do faziam amor, quando se exercitavam,
ou se envolviam numa conversa. Eles
foram menos felizes quando descansa-
vam, trabalhavam, ou quando usavam
um computador em casa. As pessoas
relataram que a mente vagueava pelo
menos 30% do tempo, durante quase
tudo, exceto quando faziam amor. O
apóstolo Pedro nos ensina: Portanto,
humilhem-se debaixo da poderosa mão
de Deus, para que ele os exalte no tem-
po devido. Lancem sobre ele toda a sua
ansiedade, porque ele tem cuidado de
vocês. Estejam alertas e vigiem. O Dia-
bo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como leão, rugindo e procurando a quem
possa devorar. 1Pe 5.7-9.

3.Como vive o preocupado. O pre-
ocupado vive com medos que o impede
de realizar coisas importantes em sua
vida. A preocupação é um tipo de pen-
samento que definitivamente aumenta
a nossa ansiedade e torna as nossa vidas
mais difíceis. Se estivermos preocupa-
dos sobre se algo de terrível pode acon-
tecer, provavelmente iremos evitar, fa-
zer coisas que poderiam ser engraçadas
e recompensadoras. Por exemplo, po-
demos evitar um novo relacionamen-
to, porque temos medo de vir a ser re-
jeitados. O preocupado vive stressado,
é uma fonte direta de dores de cabeça,
insônia, úlceras, paranóia, desordens de
ansiedade, depressão e fobias. Nós po-
demos literalmente preocuparmo-nos
até à morte. Por exemplo, quando a
preocupação conduz à depressão e quan-
do esta se torna profunda, o nosso sis-
tema imunitário fica enfraquecido até
ao ponto que uma mera constipação
pode tornar-se num grande problema
de saúde. O preocupado não permite que
a Palavra de Deus cresça em seu cora-
ção. Jesus disse: Quanto à semente que
caiu no meio dos espinhos, esse é o caso
daquele que ouve a palavra, mas a preo-
cupação desta vida e o engano das ri-
quezas a sufocam, tornando-a infrutífe-
ra. Mateus 13:22. Por isso muitas pes-

soas preocupadas e seguras pela sua vida,
até são religiosas, conhecedoras profun-
das e servas da sua religião, mas suas
vidas são vazias de fé.

4. Como controlar a preocupação.
O preocupado cria imagens que partem
dos seus pensamentos.

Criamos um auto diálogo, ou seja,
conversamos conosco mesmos e cria-
mos imagens em nossa mente, assim
como quando falamos conosco mesmos
a respeito de nossos sonhos, objetivos e
realizações, são vários os exemplos. A
preocupação se mantém pelas imagens
negativas e diálogos internos negativos.
Tiago nos ensina: Sujeitai-vos, pois, a
Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de
vós. Tiago 4:7 Podemos dizer: Basta
aos pensamentos, esta seria uma forma
de parar os auto diálogos negativos, e
ter controle sobre a preocupação. E
também dizer ao contrario do que é ne-
gativo: Eu vou perder, por eu vou ga-
nhar. Você vai morrer, eu vou viver. E
assim por diante. Podemos mudar a
imagem negativa em nossa mente por
uma imagem positiva, por exemplo,
imagens de uma pessoa que amamos,
mortos, doentes ou inválidos, por ima-
gens positivas destes mesmos amados,
em saúde perfeita. Paulo nos ensina a
procurar ter bons pensamentos. Quan-
to ao mais, irmãos, tudo o que é verda-
deiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. Filipenses 4:8 Resistir aos
maus pensamentos e buscar bons pen-
samentos é essencial para controlar as
preocupações. Quando decide-se viver
a vida pela fé, sem importar-se com os
costumes das pessoas, possuímos facili-
dade em deixar de nos preocuparmos,
por que nos preocupamos com o pre-
sente e não com o passado e nem com o
futuro. Obrigado pela leitura. Você pode
me ouvir de segunda a sexta das 8 às 9
da manhã pela 107,9 ou também pelo
www.programapalavraviva.com.br, ou
participar de nossas reuniões na Igreja
Colheita: Rua Fuad Feres 101, próximo
ao supermercado Garcia, às quartas, sex-
tas às 19:30 e aos domingos às 9:00 da
manhã.

Para durar, o amor precisa estabele-
cer-se sobre quatro alicerces: respeito,
admiração, conversa e sexo. É o equilí-
brio que o faz ser duradouro. Mas tam-
bém é preciso evitar o que o desgasta.
Ciúme e falta de liberdade são prejudici-
ais. Há ainda as lamúrias incessantes e o
fantasma do passado. Não existe recei-
ta para ser feliz, o casal deve procurar
estabelecer um pacto para o entendi-
mento.

O amor nasce de pequenas coisas,

Conheça os pilares de uma relação e o que pode abalar a sua estrutura

vive delas e por elas às vezes morre”,
escreveu o poeta romântico britânico
George Gordon Byron, o Lorde Byron
(1788- 1824). São essas pequenas coi-
sas que podem tomar grandes propor-
ções  e tornar a vida a dois  um sonho
inviável.

Como uma cadeira de quatro pés,
uma relação se sustenta em quatro pila-
res fundamentais. Se tirar  um pode até
se equilibrar; se forem dois, balança;  sem
três, naturalmente cai.

O primeiro pilar é o respeito. É fun-
damental respeitar as idéias e o jeito do
outro, sem querer mudá-lo. Não somos
a metade da laranja de ninguém. Somos
duas laranjeiras inteiras, que se encon-
tram para construir uma história. Se não
é assim, alguém perde a sua identidade,
geralmente a mulher.

O segundo pilar é a admiração. Quem
ama vê o outro com orgulho. O amor é
a admiração que transborda. O que gos-
ta no outro é muito maior do que o que
te desagrada nele.

Gostar de conversar é o terceiro pi-
lar da relação. Com o passar do tempo,
o amor muda e o sexo transforma-se
em sua intensidade. É com quem a con-
versa é prazerosa, que se decide passar o

resto da vida. É a conversa que vai “cos-
turar” a relação, pontuar a convivên-
cia.

O quarto pilar é o sexo. Vale ressal-
tar que a sexualidade ultrapassa a cama.
Sexo é o caminho para o carinho e o
prazer de estar junto e isso precisa ser
“regado” para que a chama fique viva.
É o principal alicerce para o namoro do
corpo. Quanto mais apertado o abraço,
mais relaxa. Psicologicamente, é o
momento de ser aceito e amado, inde-
pendentemente de como seja esse cor-
po, mesmo estando ele fora dos padrões
de beleza.

Para que a relação sobreviva sem que
tombe feito uma cadeira, é preciso man-
ter o equilíbrio entre esses quatro pila-
res. Isso se dá com investimento diário
das duas partes, evitando comporta-
mentos que possam abalar a estrutura.
Desentendimento não é bom nem mes-
mo para o parceiro que tem toda a ra-
zão.

O ciúme é um dos fatores que podem
levar à desarmonia. É difícil estabelecer
uma dosagem suportável. A insegurança
— a outra face do ciúme — nunca é boa
para o amor. É preciso confiar. Por trás
de alguém inseguro geralmente está a

baixa auto-estima. É necessário cuidar,
porque pode se refletir  em outras áreas
da vida.

Também não é bom reviver o passa-
do. Rugas e história, cada um tem as
suas. É impossível apagar o passado de
alguém. Fazer comparação com outros
amores, desejando ouvir que é melhor,
é uma insegurança na sua capacidade de
amar. Isso é mais comum nos homens,
que se sentem mais viris quando exalta-
dos na comparação com antigos namo-
rados da amada.

Outro ponto a ser evitado é a falta
de liberdade. Aprisionar o amor é o pri-
meiro passo para perdê-lo. É preciso
dar liberdade para ir e voltar. A “prisão”
desgasta as relações amorosas.

Lamúrias incessantes também esgo-
tam. É preciso ter humor. Discutir a
relação, oxigena as idéias da dupla; mas
uma por dia intoxica a relação e torna o
amor pesado. Quanto mais leve, mais
saudável. Não há receitas para ser feliz
no amor. O que existe é um pacto que o
casal estabelece na busca do entendi-
mento, respeitando as escolhas, a his-
tória e o modo de ver a vida de cada um.
Assim, o amor dura mais.

Durante o mês de novembro, a Se-
cretaria de Saúde promoveu diversas
palestras sobre o Câncer de Próstata e
a importância do diagnóstico precoce.
As ações fazem parte do “Novembro
Azul”, comemorado em todo país.

As equipes passaram por empre-
sas, Centro Operacional Municipal e
SAAEJ. No último dia 25, os frequen-
tadores do Centro de Convivência do
Idoso, além das informações, também
passaram por exames de aferição de
pressão arterial e glicose.

“O ‘Novembro Azul’ exalta a im-

Novembro Azul: Secretaria de Saúde leva orientações sobre o câncer de próstata
Equipes realizaram palestras com orientações importantes

portância do diagnóstico precoce para
o sucesso no tratamento do câncer de
próstata. Nossas equipes responderam
questionamentos sobre os tabus que
existem em torno do assunto”, afirma a
secretária de saúde Renata Assirati.

Exames – Homens com mais de 50
anos, ou 45, nos casos de câncer diag-
nosticados na família devem procurar
a unidade básica de saúde mais próxi-
ma. “Após um atendimento prelimi-
nar, os pacientes são encaminhados para
o médico especialista no Centro Mu-
nicipal de Saúde’, finaliza Renata.
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Durante três dias, a cidade de
Jaboticabal foi a “casa” de mais
de 1000 pessoas de todo o Estado
de São Paulo. A categoria infantil
voltará para as suas casas com a
certeza de que foi um dos melho-
res campeonatos paulistas realiza-
dos, com infraestrutura de ponta.
Balizamento e arquibancadas cli-
matizadas, telões de alta definição
e um grande pódio com luzes e
fumaça.

Contudo, mais importante do
que isso, como ressaltou o vice-
presidente da FAP e proprietário
da Academia Cardiofísico, Prof.
Marcelo Biazoli, o diferencial foi a
receptividade e o carinho. “Nós
não temos uma estrutura de cida-
de grande, mas vamos dar como
retorno, um carinho muito grande,
uma atenção nos pequenos deta-
lhes. O que nós temos aqui: um
telão com uma visão da premiação,
o balizamento com visão da pisci-
na e os pais bem alocados em ar-
quibancadas com ventiladores e
toda a arbitragem com uma sala
com ar-condicionado. O que é

Campeonato Paulista Infantil de Verão - Jaboticabal/SP

isso: um carinho de uma cidade do
interior que, pode sim, receber um
evento como esse”.

Biazoli foi o idealizador do atual
formato do Festival Paulistinha, um
evento para dar a oportunidade de
jovens nadadores a participar dos
eventos da FAP. Segundo ele, para
a categoria infantil, é necessário um
“show”. “Temos que dar um gla-
mour, passar da festa e fazer um
show. Isso daqui vai além do que
mensuramos. O atleta leva um con-
ceito diferente do que é natação,
que não é apenas a medalha”.

Em algumas etapas, o mestre de
cerimônias levantou o público com
brincadeiras, no verdadeiro estilo
de “Copa do Mundo de Futebol”.

Entretanto, não são apenas os
nadadores e pais que levarão uma
ótima lembrança do Campeonato
Paulista. O prefeito da cidade,
Raul Girio, afirmou da importância
com relação à movimentação para
a cidade. “A Cardiofísico está de
parabéns, pois está promovendo
e cedendo suas instalações para
o campeonato. É muito importan-

te a movimentação financeira que
trás para a cidade. São 340 atletas
de 30 cidades que, praticamente,
estão hospedadas aqui. E sem
contar a parte da alimentação que
trás um impulso econômico. Por
isso, agradeço a Federação por
acreditar em Jaboticabal e, oxalá,
que isso aconteça todo ano em
Jaboticabal”.

Após quatro etapas, o Esporte
Clube Pinheiros comemorou seu
sétimo título do Campeonato Pau-
lista Infantil de Verão. Foram 1044
pontos a 645 pontos do Corinthi-
ans/Abdem, segundo colocado.
Em terceiro lugar, terminou a equi-
pe do SESI com 349 pontos. No
total, o evento registrou 21 recor-
des de campeonato e 12 paulistas.

Fonte: Site Fap - Federação
Aquática Paulista

Abaixo os resultados da atleta
Gabriela Cuzzi Fernandes, que foi

destaques nessa etapa:
Gabriela Cuzzi Fernandes
- Bronze nos 50m livre;
- 5º lugar nos 100m livre;
- Bronze nos 100m borboleta;

Brasil tem cinco candidatos na eleição de melhor defensor do ano pela Fifa
Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo e Filipe Luís disputam com outros 15

quatro vagas na seleção dos destaques do ano eleita pelo sindicato dos jogadores

Daniel Alves David Luiz Thiago Silva

Filipe Luís

Depois dos goleiros, agora é a vez
de laterais e zagueiros. Na eleição que
elege os 11 melhores jogadores do ano
pela Fifa, votados por profissionais
do futebol membros do sindicato mun-
dial de jogadores (FifPro), o Brasil se
fez representar em grande quantidade
entre os 20 indicados. São cinco: Da-
niel Alves, do Barcelona, David Luiz
e Thiago Silva, do Paris Saint-Germa-
in, Filipe Luís, do Chelsea, e Marcelo,
do Real Madrid.

Nenhum outro país tem tantos can-
didatos. Na lateral-direita, Daniel Al-
ves disputa com o favorito Lahm, ca-
pitão na conquista da Alemanha na
Copa do Mundo e do Bayern de Mu-
nique, o espanhol Carvajal, do Real
Madrid, e o argentino Zabaleta, do
Manchester City. Na esquerda, Mar-
celo e Filipe Luís enfrentam o austría-
co Alaba, do Bayern de Munique, e o
espanhol Jordi Alba, do Barça. David
Luiz e Thiago Silva têm como concor-
rentes os alemães Boateng, do Bayern,
e Hummels, do Borussia Dortmund,
o uruguaio Godin, do Atlético de Ma-
drid, o sérvio Ivanovic, do Chelsea, o
belga Kompany, do City, o argentino
Mascherano, o alagoano naturalizado
português Pepe, do Real, os espanhóis
Piqué, do Barça, e Sergio Ramos, do
Real, e o francês Varane, também do
Real.

Entre os times, o que tem mais re-
presentantes entre os indicados é o
Real Madrid, com cinco, mesmo nú-
mero do Brasil entre os países. Am-

Marcelo

bos se dão ao luxo de ter um reservas
entre os candidatos. Logo atrás está o
Barcelona, com toda a sua linha de trás
na lista. Do Bayern, são três os fina-
listas.

Não necessariamente será eleito um
em cada posição específica. Ano pas-
sado, Daniel Alves e Lahm formaram
a defesa eleita ao lado de Sergio Ra-
mos e Thiago Silva. O lateral brasilei-
ro e o zagueiro espanhol, aliás, ganha-
ram quatro vezes o prêmio cada, en-
quanto o alemão e o capitão do Paris
Saint-Germain levaram um. Entre os
20 da lista, Marcelo, em 2012, e Pi-
qué, em 2010, 2011 e 2012, são os
que também têm o prêmio no currícu-
lo. Os estreantes entre os finalistas
são Carvajal, Filipe Luís e Godin.

Quem sumiu entre os candidatos é
o inglês Ashley Cole, ex-Chelsea e atu-
almente no Roma. Ele esteve presente
em todas as nove edições anteriores do
prêmio, sem ter levado um até agora.

Nas próximas sexta e segunda-fei-
ra, serão anunciados 15 candidatos às
vagas na seleção de 2014 no meio de
campo e ataque, respectivamente. A
Fifa FiFPro World XI 2014 vai ser
armada no 4-3-3 com os mais votados
entre os cerca de 45 mil formulários
distribuídos para profissionais do fu-
tebol afiliados aos sindicatos em 70
países. Os 11 ganhadores serão divul-
gados no dia 14 de janeiro, quando
também é divulgado quem leva a Bola
de Ouro.

Fonte- http://globoesporte.globo.com

Luís Suárez desencanta, Messi quebra recorde na
Liga dos Campeões e Barcelona goleia APOEL

Argentino marcou três gols e ultrapassou a marca de Raul, que fez 72 gols na Liga

Dia de debutante. Dia de recorde.
Dois elementos especiais no gramado
do GSP Stadium, em Nicosia, Chipre.
Sob a tutela de Suárez e Messi, o Barce-
lona não teve grandes dificuldades para
bater o APOEL fora de casa por 4 a 0.
O argentino (três vezes) e o uruguaio
marcaram os gols da equipe azul-grená.

Depois de muito esperar para jogar
e de quase em mês em campo, o uru-
guaio marcou pela primeira vez com a
camisa do Barça. Não por menos, Lio-
nel Messi marcou o 72º gol da carreira
na Liga dos Campeões, ultrapassou a
marca de Raul e se tornou o maior arti-
lheiro da história da competição. O jo-
gador ainda chegou à marca de 74 gols
com Hat-Trick na partida.

Durante toda a partida, o time Blau-
grana tentou usar o toque de bola e a
tática para vencer a firme defesa dos
donos da casa - que só tinham levado no
máximo um gol em cada jogo até então
na competição. Porém, foi só com a
técnica de Suárez que a equipe conse-
guiu abrir o placar.

No outro jogo do Grupo F, o Paris
Saint-Germain derrotou o Ajax por 3 a
1. Os gols do jogo foram marcados por

Lavezzi (duas vezes) e Ibrahimovic
(PSG), enquanto Klaasen marcou para
os visitantes. Com o resultado, a equipe
francesa segue na liderança e joga por
um empate na última rodada, contra o
Barça, para fechar a primeira fase em
primeiro lugar.

O JOGO
O Barcelona começou a partida pres-

sionando o APOEL no campo de ata-
que, e permaneceu assim durante prati-
camente toda a etapa inicial. A primei-
ra chance de gol da equipe azul-grená
veio logo no segundo minuto de jogo.

Lionel Messi recebeu de Rakitic em
profundidade e tentou deslocar o golei-
ro, mas Pardo ajoelhou e fechou o es-
paço, espalmando o chute do atacante
argentino. Após muito tempo tocando
a bola, a segunda chance de gol blaugra-
na veio aos 17 minutos. Messi tabelou
com Rakitic e passou para Suárez. O
atacante bateu de primeira, mas Pardo
segurou mais uma vez.

O Barça pressionou tanto que abriu
o placar, principalmente pela técnica
de Luís Suárez. O uruguaio recebeu de
Jordi Alba, girou de letra por um zaguei-
ro e, na saída do goleiro, bateu colocado

para fazer o primeiro gol com a camisa
azul-grená. Um golaço!

Nove minutos depois, a história. Li-
onel Messi tabelou com Rafinha, que
abriu e bateu. No meio do caminho,
Messi desviou com o pé direito, tirou
do goleiro e marcou o 72º gol da sua
história na Liga dos Campeões: Um re-
corde, ultrapassando Raul. A primeira
etapa acabou com o Barcelona tendo
75% de posse de bola, contra 25 dos
donos da casa. No segundo tempo não
foi diferente. Logo aos 13, Messi rece-
beu mais um vez na entrada da área,
girou e bateu na saída do goleiro para
fazer o terceiro.

O Barça seguiu pressionando após
marcar o terceiro, mas com uma inten-
sidade muito menor do que na primeira
etapa. Se antes não se via a equipe gre-
ná trocando bola no campo defensivo,
o segundo tempo foi diferente. Mesmo
com as tentativas de jogar em velocida-
de, o APOEL parava na boa marcação
do Barça. Já no fim, Messi, mais uma
vez, marca o quarto e fecha a goleada.
Após passe de Pedro, o argentino só
teve o trabalho de escolher o canto e
fazer o gol.

Time do Barcelona. Marc-André Ter Stegen, Martín Montoya Torralbo, Gerard Piqué Bernabeu, Ivan
Rakitic, Sergio Busquets Burgos, Xavier Hernández Creus, Pedro Rodríguez Ledesma, Andrés Iniesta
Luján, Luis Alberto Suárez Díaz, Lionel Andrés Messi, Neymar da Silva Santos Júnior, Rafael Alcántara
do Nascimento, Claudio Bravo, Javier Alejandro Mascherano, Marc Bartra Aregall, Douglas Pereira
dos Santos, Jordi Alba Ramos, Sergi Roberto Carnicer, Adriano Correia Claro, Daniel Alves da Silva,
Thomas Vermaelen, Jérémy Mathieu, Jordi Masip López e Luis Enrique Martínez.

Treinador relaciona 23 jogadores para buscar a Tríplice Coroa
O técnico cruzeirense Marcelo

Oliveira definiu, após o treinamen-
to da tarde desta terça,  a relação
dos 23 jogadores que participarão
da partida decisiva da Copa do Bra-
sil  de 2014. O jogo aconteceu na
quar ta - fe i ra ,  às  21h50 ,  cont ra  o
Atlético-MG, no estádio do Minei-
rão .

O Cruzeiro precisa reverter uma van-
tagem imposta pelo rival na primeira

CRUZEIRO CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2013 - Em pé: Rafael, Júlio Baptista, Paulão, Henrique,
Lucas Silva, Souza, Fábio, Dedé, Léo e Leandro Guerreiro. Agachados: Mayke, Lucca, Élber, Everton,
Tinga, Luan, Vinícius Araújo, Alisson, Borges, Egídio, Ricardo Goulart, Willian e Dagoberto.

CRUZEIRO CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2013

partida para se sagrar Pentacampeão da
competição. Para isso, o comandante
azul relacionou todos os jogadores que
não estão em tratamento pelo CARE.
As novidades da lista ficam por conta
da presença dos laterais direitos Mayke
e Ceará.

Mas o Cruzeiro veio a perder nova-
mente dia 26 de novembro, por 1 a 0
para o Atlético Mineiro.

Confira a relação dos 23 jogadores:

Goleiros: Fábio e Elisson
Laterais-direitos: Mayke e Ceará
Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio
Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo, Léo

e Manoel
Volantes: Eurico, Lucas Silva,

Henrique,Willian Farias e Nilton
Meias: Everton Ribeiro, Marlone,

Júlio Baptista e Ricardo Goulart
Atacantes: Dagoberto, Neilton,

Marcelo Moreno e Willian

Os atletas da ONG Amor Solidário
participaram no último domingo, 23/
11/2014, do XXX Campeonato Nacio-
nal de Li Tchuo Pa Kung Fu realizado
este ano na cidade de Ribeirão Preto.
Os atletas da ONG, comandados pelo
Mestre Valcir Albieri, conquistaram no
campeonato 6 medalhas de ouro, 3 de
prata e 1 de bronze. A ONG Amor Soli-
dário agradece a todos os alunos e fami-
liares pelo empenho. Agradece também

XXX Campeonato Nacional de Li Tchuo Pa Kung Fu
aos parceiros: Consórcio Intermunici-
pal Culturando, FAE, Farmácia Home-
oderm, Refrigerantes Jaboti e Socieda-
de Servidores da UNESP.  Para mais in-
formações, os telefones são: 3204-
9530, 99732-8806, 99271-3632.

CLASSIFICAÇÕES LUTA:
Categoria Baby: Kauan Melo– prata
Categoria Infantil: Ângelo Roberto

da Rocha Junior – bronze, Eshilley Be-
atriz Macedo – prata , Guilherme Fer-

reira Garzón – ouro e Poliana Fernan-
des Marcelino– ouro

Categoria Juvenil: Michele Abrano
– ouro

Categoria Adulto: Ygor Albieri – ouro
PALOS: Categoria Infantil: Eshilley

Beatriz Macedo – ouro
FORMAS: Categoria Infanto-Juve-

nil: Daiane Fernandes de Godói – ouro
Categoria Juvenil: Caroline Beatriz

de Araújo Souza – prata
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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

A Rede Social tem por objetivo ori-
entar, auxiliar e capacitar pessoas para
que atuem na própria comunidade em
que estão inseridas, realizando ações in-
tegradas, seja com dinâmicas de grupo,
reuniões de orientação ou suporte a pro-
jetos sociais. Um dos projetos realiza-
dos recentemente foi o apoio a duas
instituições sociais da cidade com a do-
ação de móveis, equipamentos e livros,
a fim de estruturarem um espaço para
leitura. As salas foram montadas na
União Espírita Nosso Lar – Unenlar e
na Clínica de Reabilitação Viver e atin-
gem as pessoas atendidas pelas institui-
ções, assim como a comunidade da re-
gião de abrangência.

A Unenlar acolhe a comunidade do
Jardim Boa Vista realizando atividades
voltadas à educação e cultura para todas
as idades, já a Clínica de Reabilitação
Viver tem como público pessoas que
buscam tratamento para superar seus
vícios e adquirir uma vida com mais qua-
lidade. O Senac Jaboticabal fez a doação
de estantes, mesas, cadeiras e 200 li-
vros de vários gêneros para que cada
instituição montasse sua sala de leitura.
Os títulos serão utilizados em ativida-
des internas e também poderão ser em-
prestados para a comunidade.

“Precisamos incentivar a população
a ter o hábito da leitura, pesquisa e buscar
sempre informação, pois é o que auxiliará
no desenvolvimento da cidadania e con-
vivência social, ampliando os níveis de
cultura, além de fortalecer a interação
social entre os envolvidos”, afirma a co-
ordenadora da Rede Social Suellen Maeda.

A Rede também está ligada a outros
projetos na cidade, como o Mapa Verde
da Praça Dom Assis, ou Green Map como
é mundialmente utilizado, que foi cons-
truído a partir de reuniões entre profissi-

Rede Social do Senac Jaboticabal
realiza projetos para a comunidade

Sala de Leitura e Mapa Verde são exemplos que contribuem diretamente com a comunida-

de incentivando o desenvolvimento local por meio da interação social

onais e a comunidade, no qual há o in-
centivo para que as pessoas percebam a
realidade do local onde vivem, identifi-
quem as necessidades e potencialidades
com o objetivo de propor ações que pro-
movam o desenvolvimento da região.

“O documento é fruto de um traba-
lho de dois anos que o Senac vem reali-
zando em parceria com o Núcleo de Ação
Local – NAL, composto por morado-
res e comerciantes locais que atuam em
prol da comunidade. Por meio da meto-
dologia aplicada pelo Senac, puderam
identificar pontos fortes e pontos fra-
cos nas áreas de saúde, educação, meio
ambiente, segurança, entre outras e,
com base nestas informações, propuse-
ram ações de melhoria para a Praça e
seus entornos”, finaliza Suellen.

O projeto ainda está em andamento,
pois o mapa será apresentando para toda
a comunidade, em dezembro, para ser
validado. O próximo passo é o Plano de
Desenvolvimento Local para que, em
2015, os projetos sejam colocados em
ação em conjunto com o poder público.

“É uma das formas do Senac atuar na
comunidade e contribuir para a transfor-
mação social. Sabemos que cada ser hu-
mano tem o seu talento, e esse projeto
busca reconhecer e capacitar pessoas para
que elas sejam autoras nesse desenvolvi-
mento na comunidade”, explica o geren-
te da unidade Darlan Oliveira Rocha.

Para mais informações sobre a Rede

Social no portal www.sp.senac.br/rede-
social ou entre em contato na unidade
do Senac Jaboticabal pelo telefone (16)
3209-2800.

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

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

CLAUDINEI  BARS
ME  torna público que re-
cebeu da CETESB a Li-
cença de Operação  Nº  5
até 21/11/2018, para Ar-
tesanato em cerâmica, lou-
ça, porcelana ou barro
cozido, fábrica ARMAN-
DO SALES DE OLIVEI-
RA, 384, CENTRO, JA-
BOTICABAL/SP.

DESTILARIA Santa Clara LTDA, torna público que requereu da
Cetesb a renovação da licença de Operação para fabricação de
Aguardente e Álcool Carburante, Faz. Sta Clara - Estrada Municipal
Pitangueiras, Jaboticabal - Zona Rural - Jaboticabal /SP.

Natalie Portman está negocian-
do para atuar cinebiografia de Ste-
ve Jobs. Não foi revelado qual será
o papel da atriz no filme sobre o
pioneiro da informática, mas é pos-
sível imaginar que será um papel
importante, devido ao status da es-
trela vencedora do Oscar por Cisne
Negro.

O site Collider levantou a hipó-
tese de Portman estar circulando o
papel de Lisa Brennan-Jobs, filha
de Steve, descrita como a “heroína
do filme” pelo roteirista Aaron
Sorkin.

A cinebiografia é baseada na bi-
ografia autorizada “Steve Jobs”,
best-seller da autoria do jornalista
e escritor Walter Isaacson. Sorkin,
vencedor do Oscar por A Rede So-
cial, desenvolveu o roteiro do fil-
me com originalidade. A obra terá
apenas três cenas, de 30 minutos
cada. Elas vão mostrar os bastido-
res de três momentos distintos de
Jobs: o lançamento do computa-

dor Macintosh (em 1984), da em-
presa NeXT (em 1996) e do iPod
(em 2001). Ainda não há data pre-
vista para a estreia. Atualmente, um
dos principais cotados para o pa-
pel de Steve Jobs é o ator Michael
Fassbender.

Lançamentos
A PROCURA
SÉTIMO

MÁRIO SERGIO DE
VILHENA MORAES JA-
BOTICABAL - ME torna
público que recebeu da
CETESB a licença prévia
e de instalação Nº
52000492 e requereu a Li-
cença de Operação para
Corte e Dobra de Metais;
serviços de  à Avenida
Manoel Martins Fontes Nº
670, Loteamento Colina
Verde – Jaboticabal/SP.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter
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Autor: Marco Vinicius
Panosso Pellegrini

Locução: Bala de Prata

Quando morava na fazenda,
trabalhava com vontade.

Fui morar na cidade gran-
de, trabalho com honestidade

Hoje já acostumei com tan-
ta modernidade

Mas é da vida simples do
campo que morro de saudade!!!

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

Daniel Nacata Garcia, desejamos felicidades para você nesse dia
03 de dezembro.. Parabéns e que possa ter muitos e muitos anos de
vida, abençoados e felizes!

FILHA... quero te fazer uma
homenagem, pelo seu aniver-
sário!

“Que você saiba  o quanto
esta data é importante prá mim,
pois neste dia conquistei um
grande prêmio em minha vida.
Deus enviou esta pessoinha ma-
ravilhosa que é você.  Me orgu-
lho cada dia mais, com sua hu-
mildade, garra, determinação e
vontade de vencer  sempre!

Continue assim. Batalhando,
para que possa realizar  todos seus
sonhos, que sei, não são poucos.
Sucesso sempre... você merece.

Parabéns  pelo seu aniversário a
transcorrer no  dia  03  de  dezem-
bro.

São felicitações de sua mãe
Adriana e de toda sua família”.

“Amamos você”!

FELIZ ANIVERSÁRIO LIDIANE CRISTINA GARCIA

Neste dia 29, as fa-
mílias MATAQUEI-
RO E BRANDELLI
estarão em festa para
comemorar data fes-
tiva da aniversarian-
te MÁRCIA. Uma co-
memoração que traz
muitas alegrias,  fe-
licidades, paz e  so-
nhos ainda por se-
rem concretizados.
PARABÉNS!

 Radiantes de FELICIDADE, as gêmeas Franciane B. Veloce e
Daiane B. Veloce completarão mais um ano de vida no dia 02 de
dezembro. Que conquistem cada vez mais sonhos e brilhos reserva-
dos. PARABÉNS PELA COMEMORAÇÃO FESTIVA!

 Felicitações ao em-
presário DR. ELVIO
ROBERTO MORGAT-
TO, pela felicidade em
comemorar mais um
aniversário no dia 03 de
dezembro. Casado com
Mônica B. Rodrigues
Morgatto, estendemos
nossos cumprimentos
pelo feliz acontecimen-
to. Ao aniversariante,
toda felicidade, com
paz, saúde, alegrias in-
findas e as plenas reali-
zações que o Divino
Mestre possa lhe ofe-
recer. Parabéns e Mui-
tas Felicidades.

DENISE CAR-
DOSO, que no dia 2
de dezembro, você
se sinta ainda mais
feliz, realizada em
seus sonhos e obje-
tivos. É o seu ani-
versário, uma data
regada a muitas fe-
licitações, com
mais propósitos e
realizações. PA-
RABÉNS E MUI-
TAS FELICIDA-
DES!

M A R C E L O
DEMANI com-
pletará mais um
aniversário no
dia 03 de dezem-
bro. Felicitações
da esposa Elai-
ne, juntamente
aos familiares e
amigos.

Parabéns!

Parabéns ao Adão Jacinto, pelo aniversário a transcorrer no dia 01 de
dezembro. Esposo de Maria Inês, pai de Rodrigo (Fú), avó de Ana Beatriz
e sogro de Kátia. Parabéns!

A casa de joão de barro. Você decide... Está em perigo e ele
mudou.

Mensagem: Noel... O Mensageiro da Paz

QUE LOIRO É ESSE?
O modelo (27)tem rosto

de gringo, mas é brasileiro e
já  com cara de famoso. Jho-
ne Andrade vive em Arara-
quara SP,tem 1.78  de altura,
27 anos , olhos verdes, vir-
giniano e um corpo super
sarado, daqueles, para nin-
guém colocar defeito. Já foi
cobiçado por várias agenci-
as, mas chamou a atenção e
acabou caindo foi na rede da
Cp Models Agency, onde
hoje é representado. Recen-
temente o rapaz  posou para
a linha de óculos  Camaro e
Corvette, recheando a Re-
vista 4 Rodas. Além de mo-
delar, o belo é formado em
Educação Física, atua como
personal trainer e concilia
bem as duas profissões.
Como todos já sabem, que
não é só de beleza que se faz
um modelo, o talentoso e de-
senvolto, revelou seu profis-
sionalismo, humildade e ati-
tude em nosso ensaio reali-
zado na Academia C. T. Ara-
ra Azul, na cidade de Arara-
quara SP, aos cliques do fo-
tógrafo Raoni Carneiro.

Jhone Andrade é um
nome para se prestar muita
atenção!

De olho nele!
Agradecimento Via Cor-

pus Moda Praia

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Francine Karla, que no dia 30 de novembro todas as alegrias
sejam suas. Aproveite muito a vida! Parabéns!

Rodrigo Travaini Fávaro... Parabéns pelo seu Aniversário, neste
dia 29/11. Desejamos muita paz, sucesso, saúde e que todos seus
sonhos se concretizem!



A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO DE 2.014

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

EXCELENTE DIA, REPLETO DE
AMOR E ALEGRIA!

Sabedores que somos da enorme

COMO  EVITAR  A  PEREGRINAÇÃO  PELOS  CONSULTÓRIOS  E  LABORATÓRIOS

quantidade de pessoas que visitam diari-
amente os consultórios médicos de onde
saem com vários pedidos para se sub-
meterem aos mais variados tipos de
exames laboratoriais, adequamos as di-
gressões de Ramatis, que em seu afã de
trazer às pessoas o imensurável poder
de cura da homeopatia assim se expres-
sa nos parágrafos seguintes.

- Aqui, diante de um ritmo irregular
acusado pelo exame do eletrocardiogra-
ma, o médico acusa uma disfunção car-
díaca; ali, examinando a colecistografia
do mesmo doente, outro facultativo
opina por avançada estase biliar ou ade-
rência da vesícula; acolá, depois de sub-
metido a nova série de radiografias,
pontifica-se o diagnóstico da úlcera du-
odenal, com os tradicionais “nichos”
da terminologia médica. O paciente, já
em desassossego e viciado à procura de
uma “doença”, olvidando (esquecendo)
que o seu problema mórbido é um só e
origina-se do seu psiquismo per-
turbado nesta ou na vida anterior,
prossegue submetendo-se a novos exa-
mes, chapas radiográficas e pesquisas de
laboratório. Procede a nova investiga-
ção em todo o seu organismo, já minu-
ciosamente esquadrinhado pelo mais
eficiente aparelhamento moderno, mas
evidentemente sem resultados satisfa-
tórios. Não é difícil que, após essa cru-
ciante peregrinação e, submisso a todos

os métodos de tortura impostos pelo
tratamento moderno, o enfermo ouça
de sensato médico a afirmativa: “O se-
nhor nada tem de enfermidade orgâni-
ca, pois o seu mal é apenas de origem
nervosa”! E prescreve-lhe a necessida-
de de absoluta despreocupação, bastan-
te repouso e pouco remédio, a fim de
evitar maior intoxicação. Sem dúvida,
para esse tipo de enfermo o tratamento
homeopático seria excelente, se ele já
não se encontrasse grandemente into-
xicado pela Alopatia e descrente da
medicina terrena, que o teria feito des-
confiar também das doses infinitesi-
mais. Mas, lamentavelmente, ainda é
pequena a porcentagem de indivíduos
que se encontram realmente em condi-
ções mentais, emotivas e confiantes,
para se tratarem pela terapêutica su-
ave e exata da Homeopatia.

No exemplo que vos demos acima,
procuramos esclarecer que não havia
doença, mas apenas um doente mental
e emotivo, buscando a diagnose exter-
na de qualquer enfermidade classificada
cientificamente; seu mal residia no todo
do indivíduo, atuando-lhe no psiquismo
e destrambelhando-lhe os próprios ner-
vos.

Diante dessas elucidações, acrescen-
tamos neste tópico em relação à tera-
pêutica homeopática, que aliás, enfati-
zamos, além de ser a terapia mais sen-

sata e correta para eliminar qualquer
enfermidade, podemos também aumen-
tar sua eficácia obtendo portanto, me-
lhores resultados, pelo que, sugiro com
grande satisfação adquirir o hábito diá-
rio de fazer a terceira refeição do dia,
afora o almoço e a janta. A terceira re-
feição a que me refiro é a CAPTAÇÃO
MENTAL DE ENERGIAS CÓSMI-
CAS que está ao alcance de todos atra-
vés da FECETERAPIA. Dentro do mé-
todo FECETERÁPICO, temos aquele
que é o Santo Graal: o “ORÁCULO
MANTRÂNICO MEDITATÓRIO
“NÉCTAR DIVINO”. Este Oráculo e
a FECETERAPIA são instrumentos in-
dispensáveis para quem realmente quer
obter uma cura mais fácil e rápida pela
Homeopatia, ficando assim, cada vez
mais imune de doenças e sofrimentos,
pois assim agindo, começamos desper-
tar para a PAZ, SUBLIME SERENA
HARMONIA, SAUDÁVEL SAÚDE
MENTAL!

Continue nos acompanhando que
estaremos dando maiores detalhes a res-
peito.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

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

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

O grafite é um movimento organi-
zado nas artes plásticas, no qual os ar-
tistas utilizam os espaços públicos, para
criar uma linguagem intencional que
possa interferir no ambiente das cida-
des e na percepção das pessoas. Diante
desse cenário, o Senac Jaboticabal, em
parceria com a ONG Amor Solidário e
Unenlar – União Espírita Nosso Lar,
está realizando o curso para 37 alunos,
entre crianças e jovens, da comunidade.

“A atividade é uma arte que submete
a criança e o adolescente, desde cedo, à
inclusão social, para que não façam de
suas vidas um caminho para a margina-
lidade, além de poderem utilizar o dese-
nho para se expressar socialmente”,
explica Francisco Gabozzo, docente do
Senac Jaboticabal.

Curso de Grafitagem leva interação social e oportunidade profissional para jovens

A capacitação transmite conhecimen-
tos sobre arte e desenho e utiliza dos valo-
res históricos, culturais e sociais para que
o aluno desenvolva criatividade e até uma
formação para fonte de renda. O curso
tem duração de 44 horas e acontece duas
vezes por semana. O término está pre-
visto para o dia seis de dezembro.

Para mais informações sobre novas
turmas, entre em contato na unidade do
Senac Jaboticabal pelo telefone (16)
3209-2800.

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

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

AGRADECIMENTO DO PROF. GULLI
Agradeço ao Loiola, João Piffer, Samuel, Anselmo da FAE/Del, pela home-

nagem prestada à minha pessoa quando da passagem da 66ª Corrida de São
Silvestre. Agradeço também o carinho recebido não só por eles, mas bem como
por todos os professores e técnicos da FAE/DEL e às pessoas que lá estavam
ajudando, aos atletas e pessoas presentes, que ovacionaram com aplausos. Ao
Divaldo R. dos Santos, que ajudou na montagem dos currículos e fotos, para que
tudo saísse como aconteceu. Creiam todos, que não existe sentimento melhor,
do que você se sentir acarinhado e, elogiado. Aqui, devo dizer que, a satisfação
sentida nesse aspecto, sempre é fruto da amizade sincera, do coração aberto e
o gostar sem esperar nada em troca. É isso que faço com meus amigos, como
professor aos alunos, com os companheiros de jornada. E o que fiz durante o
meu trabalho, coordenando e enaltecendo o nosso esporte por 26 anos inin-
terruptos de corrida de São Silvestre, sua história, dou o que tenho de melhor:
o sentimento do amor, dedicação, e em sendo assim, recebo em troca, tudo que
dou. Emocionou-me muito ao receber tanta demonstração, de valor e carinho.
Aqui, deixo mais uma vez meus agradecimentos a cada um e a todos sem
distinção, pois todos(as) têm um lugarzinho especial no meu coração.  Deus
abençoe a vocês.

Quem passou pela Praça 9 de Julho,
no último sábado (22), se divertiu com
o espetáculo infantil “Tarde de Palha-
çadas”, encenado pela Cia “Circo da
Boleia” de São Paulo. A Prefeitura, atra-
vés do Departamento de Cultura, apoiou
o evento.

Público se reúne na praça para “Tarde de Palhaçadas”
“Foi um dia de diversão para cri-

anças e adultos. Além de ser uma
honra receber em nossa cidade uma
das maiores e mais premiadas com-
panhias teatrais do Brasil”, decla-
rou o diretor de Cultura, Abel Ze-
viani .

Com o objetivo de oferecer um Na-
tal sem fome, digno e mais feliz a mi-
lhares de famílias em situação de vulne-
rabilidade social, a Legião da Boa Von-
tade promove, tradicionalmente, a cam-
panha Natal Permanente da LBV —

Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. A ini-
ciativa visa arrecadar mais de 900 to-
neladas de alimentos não perecíveis a
serem entregues, em cestas, a 50 mil
famílias atendidas pelos programas so-
cioeducacionais da LBV e as apoiadas
por organizações parceiras da Institui-
ção.

Cada cesta é composta de arroz, fei-
jão, óleo, açúcar, leite em pó, macar-
rão, farinha de mandioca e de trigo, fubá,
goiabada, gelatina, massa para bolo,

Mobilização solidária por um Natal mais feliz
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 dirigindo-se a uma das unidades da
Instituição no Brasil (os endereços po-
dem ser consultados no site da Institui-
ção).

Movida pelo ideal de Fraternidade
que a sustenta, sentimento inspirado dos
ensinamentos das palavras e atos de Je-
sus, a Legião da Boa Vontade trabalha,
desde seus primórdios, para melhorar a
qualidade de vida das populações menos
favorecidas. Já na década de 1940, ini-
ciou uma campanha diária e ininterrup-
ta contra a fome e a pobreza, instituin-
do seu Natal Permanente. A partir daí,
além do amparo imediato e da constan-
te 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 tradicionalmente
mobilizado a população a fim de pro-
porcionar um Natal melhor às famílias
em situação de vulnerabilidade social.

Não há como negar a piora da situa-
ção macroeconômica pelos motivos
amplamente conhecidos, embora o go-
verno continue enxugando gelo ao não
apresentar fatos concretos para mudar
essa realidade dramática que começa a
comprometer o nosso futuro.

Enquanto a presidente não define sua
futura equipe de governo, os números
da economia marcham aceleradamente
de mal para pior e quem sofre com a
situação são os brasileiros. A inflação
terminará o ano batendo o teto da meta
(6,5%) mesmo com a economia em
completa baixa.

Sintoma desta fraqueza conjuntural
que afeta o País há quatro anos conse-
cutivos é a previsão feita pelos econo-

Na quarta-feira do dia 19, alunos da
EMEB Afonso Tódaro receberam as apos-
tilas de educação ambiental criada pela pre-
feitura por meio da Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente.

Em suas páginas, os alunos aprendem

SAAMA distribui cartilhas sobre educação ambiental
Afonso Tódaro foi primeira escola beneficiada pela iniciativa

Ajuste necessário
mistas de mercado apontando que o PIB
deste ano ficará em torno de medíocre
0,2%.  Isso sem falar do rombo das con-
tas públicas. Só em setembro o déficit
foi R$ 25,5 bilhões, o pior da série his-
tórica do BC (Banco Central).

A meta do governo era economizar
R$ 99 bilhões em 2014, mas não con-
seguiu poupar nenhum centavo e ainda
gastou R$ 15 bilhões que não tinha
mesmo com a previsão de queda da ar-
recadação.

Outro recorde negativo é o resulta-
do das transações correntes que, em
outubro, bateu os US$ 8,1 bilhões. No
acumulado em 12 meses, de acordo com
o BC, o déficit em conta corrente ficou
em 3,73% do PIB. Mas ao que parece,
os números do péssimo desempenho da
economia não têm sido suficiente para
o governo sair da inércia atual.

Há muito tempo alertamos para o
fracasso que seria a atual política eco-
nômica, fragilizada pelo desprezo aos
fundamentos básicos que propiciaram a
estabilidade alcançada à duras penas pela
sociedade brasileira nas últimas décadas.

Para relembrar, ainda nos meados
da década passada o PPS chamava aten-
ção para a necessidade da promoção de
reformas estruturantes – tributária, tra-
balhista, previdenciária – para recupe-

rar o potencial da economia e o que se
viu desde então foram medidas pontu-
ais a determinadores setores, sem visão
de conjunto, que só douraram a pílula e
mascararam a crise.

Avançamos muito pouco na infra-
estrutura, não promovemos a reforma
do sistema tributário, a redução dos gas-
tos públicos ficou só na retórica e não
fomos capazes de aumentar a produti-
vidade e a competitividade. Como os
desafios se acumulam, o governo terá
de começar a desatar rapidamente os
próprios nós que deu na economia.

Para o País voltar a deslanchar, va-
mos precisar de visão estratégica no pla-
nejamento das ações macroeconômicas
com uma agenda microeconômica vol-
ta ao incentivo da produtividade da in-
dústria – unificação do PIS e do Cofins,
política de renovação de máquinas e equi-
pamentos, simplificação das operações
de exportação e importação, estímulo
ao setor de reciclagem e regulamenta-
ção trabalhista.

A manutenção da estabilidade preci-
sa ser a pedra de toque para a garantia
do desenvolvimento econômico e soci-
al. O governo tem de agir para criar um
ambiente de confiança necessária para
os investimentos e não desperdiçar as
vantagens comparativas conquistadas

como, por exemplo, com o etanol e as
demais energias renováveis.

Não podemos retroagir no que diz
respeito a chamada economia de baixo
carbono, ao contrário, temos que avan-
çar na sustentabilidade equilibrando
avanço tecnológico, preservação e no-
vos processos produtivos.

 Na área social o desafio que se im-
põe é a implementação de programas
sociais verdadeiramente emancipadores,
não mais da dependência que rende di-
videndos eleitorais ao governante de
plantão, mas aqueles que indicam uma
porta de saída para o fim da dependên-
cia da ajuda financeira concedida sem
nenhuma contrapartida.

É com essa expectativa que aguardo
o anuncio oficial da equipe ministerial
do novo mandato da presidente Dilma.
Os nomes ventilados até aqui – Joaquim
Levy para a Fazenda, Nelson Barbosa
no Planejamento e Armando Monteiro
para o Ministério do Desenvolvimento
– indicam um bom rumo para os ajustes
que se fazem necessários na economia.

De minha parte, espero e torço para
que os indicados possam efetivamente
dar conta do recado e arrumar a casa, o
que significa adotar medidas para o País
reencontrar o caminho do crescimento
com mais parcerias público privadas,
concessões, combate efetivo a inflação
e controle mais rigoroso dos gastos pú-
blicos.

Informações para a imprensa
Acompanhe o Senac São Paulo

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

mais sobre os trabalhos promovidos pela
SAAMA e tem contato com dicas impor-
tantes. “Essa apostila trata de diversos
assuntos relacionados ao meio ambiente.
Agradeço aos parceiros que colaboraram
para a realização do projeto”, afirma o

Secretário de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente, Sérgio Nakagi.

A apostila foi entregue durante pa-
lestra promovida aos alunos. “Temas
importantes como o plantio de uma
árvore, são tratados com os alunos, que

se mostram muito interessados. Vamos
transformar os alunos em multiplica-
dores dos assuntos abordados, levando
para as suas casas, conceitos importan-
tes”, afirma a engenheira agrônoma da
SAAMA, Juliana Geseira.

Passo excelente ponto comercial
no centro de Jaboticabal.

Rua Rui Barbosa
Contato: (16) 99291-8913 - 7811-7312



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

Drácula A História
Nunca Contada

21:30 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 quinta, sexta, segunda, ter-

ça e quarta. E 17:30 e 19:30 sábado e
domingo

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.

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.

No último dia 20 de novembro, alu-
nos da rede municipal de Jaboticabal
celebraram o Dia da Consciência Ne-
gra. Professores trabalharam o tema e
promoveram uma série de atividades
dentro e fora de sala de aula.

As EMEBS Carlos Nobre Rosa, Wal-
ter Barioni, Senhora Aparecida, e as
EMECS José Abdo Chueire e São José
Operário estimularam o trabalho e o
debate sobre o tema entre os alunos.

“Uma data importante deve ser lem-
brada e trabalhada entre nossos alunos.
Comemorar o Dia da Consciência Ne-
gra é promover importantes debates
sobre a igualdade racial em nossa socie-
dade”, afirma o prefeito Raul Girio.

O Secretário de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, César Esper, ressalta a
importância das comemorações. “Os
professores tiveram papel fundamental
em contar a história dos negros e suas
contribuições nas áreas social e econô-
mica. Um momento de reflexão e dis-
cussão sobre o tema”.

Celebração nas ruas – Professo-
res e alunos da EMEC José Abdo Chuei-
re organizram uma caminhada até o lago
municipal. Na ocasião faixas e cartazes
alusivos ao tema foram expostos.

Alunos da rede municipal de educação celebraram Dia da Consciência Negra
Diversas atividades foram realizadas em comemoração à data

Aproximadamente, 770 alunos ja-
boticabalenses do 3°ano do ensino

Alunos jaboticabalenses participam da Avaliação Nacional da Alfabetização

A Secretaria de Assistência So-
cial junto com o COMCRIAJA
(Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente) e outros membros
trabalham na elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioe-
ducativo. A comissão se reuniu no
último dia 25, pela manhã, para dis-
cutir as propostas.

O objetivo é desenvolver ações in-
tegradas com a rede de atendimento à
criança e ao adolescente nas áreas de
educação, saúde, assistência social,
trabalho, justiça e segurança pública,
a fim de proporcionar a garantia dos
direitos fundamentais consagrados ao
adolescente na Constituição Federal e
ao Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA).

“Nosso intuito é elaborar um diag-
nóstico do município e rever a siste-
matização das ações destinadas aos
adolescentes em conflito com a lei”,
acrescenta a secretária da pasta, Eliete
Travaini.

Além da Assistência Social e
COMCRIAJA, membros das Secre-
tarias de Saúde, Educação, Diretoria

fundamental, participam, desde a se-
mana passada, da Avaliação Nacional

da Alfabetização – ANA, cujo objeti-
vo é determinar o nível de alfabetiza-

ção dos educandos e produzir indica-
dores sobre as condições de oferta de
ensino.

De acordo com o secretário de Edu-
cação, César Esper, a prova é direcio-
nada aos estudantes que estão na fase
final do ciclo de alfabetização. “A in-
tenção é aferir o nível de alfabetização
e letramento em Língua Portuguesa e
alfabetização em Matemática”, expli-
ca o secretário.

Em Jaboticabal fazem a avaliação
os alunos das EMEBs Senhora Apa-
recida, Palma Travassos, Coronel Vaz,
Carlos Nobre Rosa, Walter Barioni,
Amadeu Lessi, Tereza Noronha, Afon-
so Tódaro, Paulo Freire e Milton
Mattos Braga

ANA: A Avaliação Nacional da Al-
fabetização produzirá indicadores que
contribuam para o processo de alfa-
betização nas escolas públicas brasi-
leiras. Para tanto, assume-se uma ava-
liação para além da aplicação do teste
de desempenho ao estudante, propon-
do-se, também, uma análise das con-
dições de escolaridade que esse estu-
dante teve, ou não, para desenvolver
os saberes.

Comissão se reúne para elaborar Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo

de Ensino, Conselho Municipal da As-
sistência Social, Fórum, Conselho

Tutelar e entidades socioassistenciais
fazem parte da rede de atendimento

socioassistencial de Jaboticabal para
elaboração do plano.

Bolsa Família: beneficiários devem
consultar lista e retirar cartão do programa

A Secretaria de Assistência Social comunica aos beneficiários do
Bolsa Família que está disponível a listagem com nomes e NIS (Número
de Identificação Social) daqueles que precisam se dirigir a Caixa Econô-
mica Federal para retirada do cartão do programa.

Os beneficiários têm até dia 23 de dezembro para pegar o cartão.
Após essa data o cartão será cancelado.

A listagem está afixada na Casa do Bolsa Família, nos CIAFs e
CRASs. Para mais informações o telefone de contato é (16) 3204-4405.

Jaboticabal recebeu, na última se-
mana, a unidade do SEBRAE Móvel.
Na ocasião, a equipe aproveitou para
visitar lojas, padarias, bares e sorvete-
rias da região central e do bairro Ponte
Seca. A ação foi um sucesso e rendeu
cerca de 70 atendimentos. A Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo, atra-
vés do Posto de Atendimento ao Em-
preendedor - PAE, apoiou a ação.

“Estamos muito satisfeitos com o
resultado. Há dois meses o SEBRAE
Móvel esteve na cidade e realizou di-
versos atendimentos. Agora, outros 70
empresários foram beneficiados com
dicas para melhorar seus negócios”, de-
clarou a agente de atendimento, Vanes-

SEBRAE Móvel visita empresas
Cerca de 70 empreendedores receberam dicas e orientações sobre formalização

A UCB começa um novo capítulo
em sua história com a reestruturação da

Conquistando um espaço cada vez
maior nos mercados nacional e inter-
nacional, a UCBVET Saúde Animal foi
eleita a 6ª melhor empresa de seu seg-
mento pela 10ª edição do Anuário do
Agronegócio, editado pela revista Glo-
bo Rural. A seleção deste ano, feita
pela Serasa Experian, foi baseada em
dados financeiros e econômicos das
companhias avaliadas. Em alguns indi-
cativos, a indústria, que possui sede em
Jaboticabal e unidade de negócios em
Ribeirão Preto, ambas no interior pau-
lista, aparece em posições ainda mais
significativas.

Em rentabilidade do patrimônio lí-
quido, por exemplo, a UCBVET é a 3ª
do ranking, com 40,7% – bem acima da
média do setor, que gira em torno de
24%. As evoluções do ativo e da receita
líquida também renderam o 3º lugar à
empresa, com 35,7% e 41,1%, respec-
tivamente. Ao todo foram analisados
10 indicativos, incluindo receita líqui-
da, ativo total, endividamento, giro do
ativo, liquidez corrente, margem líqui-
da e margem da atividade.

UCBVET passa por
reestruturação da marca

UCBVET está entre as melhores do setor,
segundo Anuário do Agronegócio 2014

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A
indústria de medicamentos veterinários

possui, atualmente, em seu portfólio,

mais de 50 produtos em 77 apresenta-

ções, fornecidos para todo território

nacional e diversos países. Sua equipe é

composta por profissionais altamente

qualificados, que incluem médicos ve-

terinários, farmacêuticos, químicos, bi-

ólogos e zootecnistas. Os setores de de-

senvolvimento à distribuição estão lo-

calizados em Jaboticabal, no interior

do Estado de São Paulo. Suas linhas

compreendem medicamentos veteriná-

rios de ação terapêutica (hormônios,

anti-inflamatórios, analgésicos, antitó-

xicos e reconstituintes orgânicos), anti-

parasitários (endectocidas, endopara-

siticidas e ectoparasiticidas) e antimi-

crobianos. Uma das mais tradicionais

empresas do setor no Brasil, a UCBVET

Saúde Animal fabrica medicamentos

para animais de produção (bovinos,

bubalinos, suínos, ovinos, caprinos,

equinos e aves) e de companhia (cães e

gatos) desde 1917, quando foi criada

pelo italiano João Brunini.

marca centenária. A indústria passou a
ser UCBVET Saúde Animal e ganhou
um novo logotipo, com design moder-
no e inovador. A criadora da identidade
visual foi a Commgroup Branding,
agência de Ribeirão Preto com experi-
ência internacional, parceira da consul-
toria de marcas Saffron, que tem escri-
tórios na Europa e nos Estados Unidos.
A empresa conquistou, em 2010, o Wol-

da (Worldwide Logo Design Annual) e,
em 2013, o BBA (Best Brands Awards).
“Este é um momento histórico para uma
empresa de quase 100 anos de tradição
no setor, o segundo laboratório veteri-
nário constituído no Brasil. Fizemos um
trabalho intenso de pesquisa, a fim de
reformular nossa identidade globalmen-
te”, afirma a gerente de Marketing,
Carolina Galli.

sa Gonçalves.
Para o secretário da pasta, Sérgio

Nakagi, a parceria é importante e favo-
rece os empresários e candidatos a em-
preendedores da cidade. “Eles recebem
orientações sobre formalização de ne-
gócios e dicas de gestão empresarial, tudo
gratuitamente. É importante lembrar
também que, ao longo do ano, o PAE
está de portas abertas para atender e
tirar dúvidas dos interessados”.

Em Jaboticabal, o PAE funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30 e
13h às 17h, na Esplanada do Lago “Car-
los Rodrigues Serra, n° 160. É necessá-
rio agendar atendimento pelo telefone
(16) 3023-3398.

A Secretaria de Saúde, através do
Controle de Vetores e Zoonoses, con-
voca os proprietários de cães e gatos a
levarem seus animais de estimação
para receber a dose da vacina contra
raiva animal neste sábado (29). Cerca
de 9 mil animais ainda precisam ser
imunizados.

Serão disponibilizados nove pon-
tos para vacinação - CIAF IV, CIAF
V, CIAF VI, EMEB Prof. Carlos No-
bre Rosa, EMEB Senhora Aparecida,
Casa do Trabalhador Rural, Praça do
Cruzeiro (Nova Jaboticabal), Praça do
Jabuca (Nova Aparecida) e Praça da
Ponte Seca. O atendimento será a par-
tir das 8h. De acordo com a veteriná-

Vacinação antirrábica: Prefeitura espera vacinar 9 mil animais neste sábado (29)
Estimativa é vacinar cerca de 14 mil animais, entre cães e gatos; 5 mil já foram imunizados

ria Maria Angélica Dias, o objetivo é
vacinar todos os animais da cidade.
“Na zona rural realizamos visita do-
miciliar, devido a dificuldade de loco-
moção. Na área urbana é imprescindí-
vel que as famílias levem seu animal
para imunização. A vacina é segura,
gratuita e evita a transmissão da doen-
ça”, informa a coordenadora do depar-
tamento.

A Campanha de Vacinação Antir-
rábica teve início no último sábado
(22), em dez pontos da cidade. No
dia foram vacinados pouco mais de
3 mil cães e gatos. A Prefeitura es-
pera imunizar cerca de 14 mil ani-
mais ao todo.

CENTRO  ESPÍRITA  JOANA  D’ARC
Rua: Ibraim Nobre, 250 - Santa Mônica - jaboticabal/SP

CNPJ: 54. 926. 902/0001-82
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

O Centro Espírita Joana D’arc, convoca a todos os associados para a
Assembléia Geral Extraordinária. A ser realizada em 13 de dezembro de
2.014 em 1ª convocação às 09h30min, em segunda convocação em trinta
minutos depois com números de associados concorrentes apresentados na
secretaria até o dia 11 de dezembro de 2.014

Jaboticabal, 25 de novembro de 2014
Atenciosamente

Elza Colete Marcelino
Presidente

PRECE PODEROSA PARA A PROSPERIDADE
“Ó criador do mundo, Tu que dissestes, peças e receberás, embora esteja nas

alturas, em Tua Divina Glória inclinai Teus ouvidos a esta humilde criatura, para
satisfazer-me o desejo. Ouve a minha prece Ó Pai amado. Fazei que por Tua
vontade eu obtenha a graça que tanto desejo (faz-se o pedido). Deus supre agora
todas as minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória, e sempre
sempre grata por tua riqueza em glória, e serei sempre grata por tuas riquezas
sempre ativas, presentes, imutáveis e ambundantes em minha vida, e que isso
seja feito com poder e nome do teu adorado filho Jesus. Amem”

(Fazer esta prece pela manhã, 7 vezes, junto com o Salmo 23 e o Pai-Nosso.
Mande publicar no 3º dia e observe o que acontecerá em sua vida. (M.I.R.C.)
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Na última sexta-feira, 21, às 20
horas, a Câmara Municipal reali-
zou Sessão Solene que homena-
geou Gustavo Rampazzo Penari-
ol, Rogério Luiz do Nascimento e
Maria Regina de Campos Franchi.

O jovem Gustavo Rampazzo Pe-
nariol pertence ao Tiro de Guerra
02-018 em Jaboticabal, e foi eleito
Atirador Destaque do Ano 2014.
Cursa Design Digital no Centro

Câmara Municipal realizou Sessão Solene que homenageou Gustavo Rampazzo
Penariol, Rogério Luiz do Nascimento e Maria Regina de Campos Franchi

Universitário de Araraquara. Filho
de Sandro Luis Penariol e Silvana
Teresinha Rampazzo Penariol, e tra-
balha na Fundação de Apoio a Pes-
quisa Ensino e Extensão – Funep.

O 2º Sargento PM Rogério Luiz
do Nascimento foi eleito Policial
Militar do Ano de 2014. Nasceu
em Monte Alto e ingressou na
Polícia Militar do Estado de São
Paulo em 1994. Ocupa atualmente

a graduação de 2º Sargento da Po-
lícia Militar,  promoção dada em
abril de 2014.

Ao longo da carreira realizou os
cursos: Bacharel em Direito pela
Faculdade UNIARA – Araraquara
S/P; Estágio de Especialização Pro-
fissional de Policiamento com Bici-
cletas; Curso de Trânsito Urbano;
Curso -  Pronto Socorrismo Bási-
co; Curso - Excelência da Gestão;

Curso – O Principio da Imprevisão,
da Onerosidade Excessiva na - Ex-
tinção dos Contratos; Curso – Res-
ponsabilidade Civil por Acidente
de Transito; dentre outros.

A Escrivã de Polícia, Maria Re-
gina de Campos Franchi formou-
se na Escola de Música de Ribei-
rão Preto – UNAERP, em 1980,
com especialização em piano, pas-
sando a dar aulas particulares des-

te instrumento, atividade que exer-
ceu de 1980 a 1990. É graduada em
Matemática pela Faculdade de
Educação São Luís de Jaboticabal
e lecionou como professora subs-
tituta na Escola de Córrego Rico
de fevereiro de 1990 a março de
1991.

Ingressou na carreira de Escri-
vã de Polícia em agosto de 1991,
tomando posse do cargo na Dele-

gacia de Polícia de Defesa da Mu-
lher de Jaboticabal, local em que
continua exercendo a sua profis-
são até a presente data.

Durante esses 23 anos de car-
reira policial civil, Regina partici-
pou da apuração de vários casos
relevantes e com repercussão na
nossa comunidade, na impressa
local e da região, como homicídi-
os, estupros, roubos, entre outros.
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