
A GAZETA
ANO XXXVI - N.º 1.712 - Jaboticabal, 04 de Abril de 2.015 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

Descubra seus talentos, selecione

o essencial e siga a inspiração

Virtude reflete-se na iniciativa e

nos frutos colhidos com

planejamento

Confiança e credibilidade

conquista-se com seriedade

Após readequar os espaços da
Incubadora, a Prefeitura oferece
espaços para novas empresas. O
benefício é voltado para empresas
com pouco tempo de mercado ou
novos projetos que estão sendo
realizados.

“Com as novas adequações já
incubamos cinco novas empresas,
e ainda existem espaços livres. As
empresas interessadas, devem pro-
curar a Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo e o ITJ (Ins-
tituto Tecnológico de Jaboticabal)
que gerencia a Incubadora. Ve-
nham conversar sobre a disponi-
bilidade dos espaços”, afirma o se-
cretário de Indústria, Comércio e
Turismo, Sérgio Nakagi.

As empresas incubadas, além
de pagar alugueis mais baratos que

Incubadora oferece vagas
para novas empresas

Espaços foram disponibilizados após readequação feita no local

no mercado atual, recebem asses-
soria da CAP Junior (Empresa
Junior da UNESP). “Muitas em-
presas começaram na Incubadora

e conseguiram prosperar em seus
segmentos. É uma grande oportu-
nidade para os empreendedores”,
finaliza Nakagi.

A Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer (Secel),  rea-
lizou na última semana, capacita-
ção das educadoras de creches de
Jaboticabal, com o tema “Referen-
cial Curricular da Educação Infan-
til”, no Ciaf VII – Alice Kamla.

A capacitação teve início neste
mês de março, na EMEB “Arman-
do Lerro”, por meio das supervi-

Secel capacita educadoras da rede municipal
soras de ensino da Secretaria, Su-
sanne F. Henrique Sannt´Anna
Ferreira e Isabel Cristina Cisneros
Heck (Belita). Já foram capacita-
das cerca de 120 educadoras. No
próximo dia 1º de abril, também
acontece mais uma capacitação. 

“Esperamos contar com a pre-
sença de mais 60 educadoras para
este encontro. O objetivo é trans-

mitir para a educadora, orienta-
ções gerais da educação infantil,
como: desenvolvimento infantil;
descobrimento de suas potencia-
lidades; estabelecimento de víncu-
los afetivos; brincar e expressar
emoções, sentimentos, pensamen-
tos, desejos e necessidades; entre
outros”, destacam as supervisoras
Susanne e Belita. 

O clima de renascimento gera-
do pela Páscoa contagiou as mo-
radoras do Recanto Menina na
manhã do dia 2 de abril. Isto por-
que a equipe do Fundo Social, li-

Fundo Social faz a alegria do Recanto Menina
derada por sua presidente Cidi-
nha Girio, esteve no Recanto pro-
movendo a entrega de ovos de
Páscoa.

A ação repetiu o sucesso dos

dois anos anteriores, uma vez que
as meninas do Recanto mostram
em sorrisos e abraços a gratidão
pelo Fundo Social tornar mais
doce a Páscoa de cada uma delas.

Um mesmo dia, duas esco-
las e o sentimento de dever
cumprido. Este foi o cenário
que marcou a agenda do pre-
feito Raul Girio na última se-
gunda-feira, dia 30 de março.
Entre muitos compromissos,
dois foram especiais: a entre-
ga das apostilas dos alunos da
EMEB Afonso Tódaro pela
manhã e a entrega do mesmo
material para a EMEB Paulo
Freire, na parte da tarde.

Entre sorrisos de satisfação
dos alunos e a aprovação tanto
dos educadores quanto dos
pais, o prefeito conferiu a qua-
lidade do material que foi en-
tregue. “É uma honra saber
que nossas escolas se preocu-
pam com o aluno, se dedicam,
se comprometem. A orientação
da Prefeitura, por meio de sua
Secretaria de Educação, é que
mais do que formar bons alu-
nos, as escolas tenham a preo-
cupação de ajudar a formar

Prefeito Raul Girio entrega apostilas em escolas municipais 
bons cidadãos”, afirmou Raul
Girio.

Janine Pito, diretora da
EMEB Paulo Freire, destacou
a importância da presença do
prefeito na escola e do siste-
ma apostilado. “É importante
para a escola, comunidade,
equipe da escola Paulo Freire
a visita do nosso prefeito. É
um carinho que o prefeito de-
monstra para todos. O siste-
ma apostilado norteia o traba-
lho das professoras e o siste-
ma de ensino do município,
enfim, a apostila é muito fun-
cional, com conhecimento ne-
cessário. Fazemos com que o
ensino do município se equi-
pare às melhores escolas do
país”, ressaltou.

Anadélia Teixeira, diretora
da EMEB Afonso Tódaro,
concorda. Ela também agra-
deceu a presença do prefeito
e destacou que, “em meio a
um cenário tão tecnológico,

ter um material tão interessan-
te é extremamente importan-
te para o aprendizado das cri-
anças”.

A aprovação do material
entregue não partiu apenas

dos professores e diretores,
mas também dos pais. Maura
Brandão dos Santos, por
exemplo, quis mostrar sua
gratidão de uma maneira bem
peculiar: cantou uma música

para o prefeito. “É maravilho-
sa essa assistência que o pre-
feito está dando pessoalmen-
te para nossos filhos.Essa
oportunidade de passar para
ele em forma de canção uma

mensagem foi muito bom.
Todo mundo tem que fazer
sua parte neste mundo e olhar
para nossos filhos. O prefeito
está fazendo a parte dele”, en-
cerrou Maura.
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A chantagem emocional é comum até
entre casais que se amam. Existem pessoas
que se utilizam dela intencionalmente, cla-
ro. Mas muitas vezes o chantagista não tem
consciência de que manipula o parceiro.
Este, por medo de contrariá-lo, acaba ce-
dendo e, desse modo, lhe dá carta branca
para agir sempre da mesma maneira quan-
do pretende alguma coisa. A chantagem
emocional é definida pelo dicionário Hou-

Seu amor é chantagista? Pois você pode estar colaborando para isso...
aiss como atitude ou dito com segundas
intenções cujo objetivo é atingir alguém
afetiva e/ou emocionalmente para alcançar
o que se deseja. Ocorre no dia-a-dia de
muitos casais, até mesmo daqueles que pelo
menos teoricamente se amam.

Claro que há quem se utilize da chan-
tagem de maneira intencional, premedi-
tada. Mas muitas vezes o chantagista não
tem consciência de que manipula o com-
panheiro. É sua forma de agir e ela se tor-
na habitual.

Mas o chantageado também é respon-
sável pelo modo como o outro se compor-
ta. Muitas vezes ele não tem coragem de
enfrentá-lo. Cede e, assim, estimula a con-
tinuar agindo de tal forma. Por isso o chan-
tagista em geral não muda; se consegue o
que quer, para que mudar? O chantagea-
do é quem precisa mudar.

Os métodos usados pelo chantagista
podem ser: retirar o amor ou a atenção;
ignorar o outro; ficar vários dias sem falar
com ele; ter ataques de raiva a toda hora;
não querer sexo; usar de agressões físicas;
e, se o casal não mora junto, pode desapa-
recer ou ficar sem telefonar.

Geralmente o chantagista é mais ego-
ísta, mimado e o outro, mais generoso e

responsável. Mas como saber o que é ou
não chantagem ou se ambos são mesmo
egoístas e insensíveis? O adepto da chan-
tagem se queixa muito e sofre quando é
contrariado. Se o parceiro resolve sepa-
rar-se, ele diz: “Se você me deixar, vai fi-
car sem nada. Eu vou tirar seus filhos”.
Outra frase típica de chantagista: “Se você
se separar de mim, vai acabar com a mi-
nha vida”. Quando a mulher que sempre
foi dona de casa resolve trabalhar fora e o
marido é um chantagista, com certeza ou-
virá: “Se você fizer isso, vai prejudicar as
crianças”.

Na hora em que um dos dois quer ca-
rinho, se insinua sexualmente, e o outro
não quer, pode dizer com delicadeza que
não é o que deseja naquele instante e o
rejeitado deve se conformar. Se provocar
uma briga por isso, se ficar emburrado,
claro que está chantageando. Quando o
parceiro faz o que o outro pretende, dá-se
uma trégua, mas se precisar vai se utilizar
de novo o recurso que funcionou.

Em geral o chantagista não tem atitu-
des sensatas. Também não sabe ser práti-
co e direto. Ele se coloca no centro de tudo
e, assim, jamais expressa consideração
pelos sentimentos e desejos do outro.

Todo casal deve estabelecer seus limi-
tes e mostrar que há algumas coisas que
não são aceitáveis. Não se pode ceder por
medo, por exemplo. Quando há um im-
passe, o ideal é que os dois conversem
sobre a crise, um perceba os sentimentos
do outro e aceite que é responsável pelo
que ocorre também. Sem ameaças ou pu-
nições. Quando ocorre uma traição, por
exemplo, e passada a tempestade o par-
ceiro decide perdoar, porque considera a
relação importante, pode até se mostrar
triste durante algum tempo, mas não deve
ficar o tempo todo acusando o parceiro,
lembrando o que ocorreu e dizendo que
perdeu a confiança. Se perdoar deve pôr
um ponto final na história, não fazer chan-
tagem, se aproveitando do fato para agre-
dir.

O mais importante em tudo é a pessoa
ser flexível, não ter uma única opinião, não
se considerar dona da verdade, perceber
que talvez o outro tenha razão, se interes-
sar pelos motivos dele. Quem ama de ver-
dade está disposto a entender e até a mu-
dar para agradar seu amor. Mas para tudo
há limite. Ambas as partes precisam ce-
der para a harmonia e felicidade dos dois,
sem egoísmos ou chantagens.

ETERNOS DESAFIOS.  Ficamos à
espera do vento favorável, mas não sabe-
mos para onde ir.  Sentimos crescer, dentro
de nós e ao nosso redor, a exigência de um
Novo Mundo consciente e solidário, a ur-
gência de um novo Modelo de Vida capaz
de orientar o progresso que, sem regras nem
finalidade, se torna cada vez mais insensa-
to. Mas a quem cabe o ônus de elaborar
este novo Modelo?  Quem possui experi-
ência, sabedoria e genialidade o bastante
para esboçá-lo? Será que já existe algum

REFLEXÃO - MODELOS  DE  VIDA
tipo de embrião em algum lugar?

Em qualquer época da história, em
qualquer recanto do Mundo, os seres
humanos tiveram de enfrentar perenes
desafios que a natureza parece gostar
de aprontar para eles: como vencer a
dor, as doenças, a morte? Como derro-
tar a miséria? E a exaustão? Como eli-
minar a ignorância, o tédio, a solidão?
Como amenizar a tosca grosseria e em-
belezar a feiura?

Cada um desses desafios foi enfrenta-
do recorrendo-se  a instrumentos especí-
ficos; todos juntos foram enfrentados cri-
ando-se Sistemas Sociais, Modelos de
Vida. Alguns desses Modelos baseiam-
se na existência terrena, outros, na Vida
ultraterrena; uns confiam na introspec-
ção, outros, na organização; alguns de-
correm de algum livro sagrado, outros,
de um plano profano; alguns celebram
uma existência de dias de festa, outros,
uma sobrevivência de dias úteis.

Milhões de pessoas  seguem o Modelo
taoista, cujo livro mais venerado  —  Tao
Te Ching, o livro do Caminho e da Vir-
tude  —  começa assim: “ O tao que pode
ser contado não é o tao eterno, o nome
que pode ser mencionado não é o nome

eterno. O princípio do céu e da terra não
tem nome”. Outro livro fundamental do
taoísmo  —  Chen-Tzu, este é o verda-
deiro livro de Nan-hua – começa assim:
“ No oceano setentrional vive um peixe
chamado K’un, do tamanho de não sei
quantos milhares de li. Quando impe-
tuosamente levanta voo, suas asas são
como nuvens suspensas no céu. Quan-
do o mar está revolto, este pássaro se
apronta a partir para o oceano meridi-
onal, que é o lago do céu”.

Milhões de Muçulmanos vivem e mor-
rem em nome do Corão. Aqui está o seu
início:

Em nome de Alá, o Compadecido, o
Misericordioso. Rei do dia do Juízo. Nós
Te adoramos e a Ti pedimos ajuda.
Guiai-vos no reto Caminho, o Caminho
daqueles que encheste de graça,  e não
daqueles que [incorreram] na [Tua] ira,
nem dos que perderam o rumo.

Milhões de Cristãos e Judeus vivem
conforme os ensimentos da Bíblia, livro
sagrado inspirado por Deus, que começa
assim: “No princípio criou Deus o Céu e
a Terra. E a Terra era sem forma e va-
zia; e havia trevas sobre a face das águas.
E disse Deus. Haja luz; e houve luz”.

Milhões de norte-americanos respei-
tam a Constituição subscrita pelos seus
pais e começa assim:

Nós, o povo dos Estados Unidos vi-
sando a aperfeiçoar a nossa União, ga-
rantir a justiça, assegurar a tranquili-
dade, prover a defesa comum, promo-
ver o bem-estar geral, salvaguardarmos
para nós e para os nossos descendentes
o bem da Liberdade, estabelecemos a
presente Constituição como Lei para os
Estados Unidos da América.

Um novo Modelo não surge por aca-
so e de repente: surge em cima dos es-
combros de todos os Modelos anterio-
res e requer um sério esforço de análi-
se, de fantasia e de concretude, isto é,
de criatividade coletiva. Antes de qual-
quer outra coisa, portanto, é preciso
recorrer pacientemente aos Modelos já
experimentados ao longo da história
humana,  descartar a parte obsoleta e
destilar o sumo ainda fecundo a ser va-
lorizado pelos intelectuais na elabora-
ção de um Modelo novo, finalmente ca-
paz de nos livrar da sensação de crise
que habita em nós e nos impede de pla-
nejar um Futuro feliz.

Reflexão sobre texto de Domenico
Masi – Sociólogo italiano –

Esta é uma época que nos trás muitas
lembranças boas. Principalmente do nos-
so Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
ressuscitou no dia de Páscoa. Fico imagi-
nando que dia glorioso foi aquele. As pes-

FELIZ PÁSCOA!
soas daquela época, que acreditavam ver-
dadeiramente que Jesus era o filho do Deus
Altíssimo, devem ter ficado maravilhadas
com este grande milagre. Jesus veio a este
mundo como homem e não como Deus.
Ele viveu aqui como eu e você vivemos.
Ele teve uma família, irmãos e irmãs (Mar-
cos 3.31 aos 34). Sua Mãe chamava-se
Maria, o seu pai de criação chamava-se
José e os seus irmãos chamavam Tiago,
José, Judas e Simão e as suas irmãs (Mar-
cos 6. 2 aos 3). A bíblia não revela os no-
mes de suas irmãs. Jesus teve uma vida
comum até os seus 30 anos de idade, de-
pois Ele assumiu o seu ministério falando
do amor do Pai e mostrando que o Pai
Celestial é um Deus de amor. E Deus un-
giu a de Jesus de Nazaré com o Espírito
Santo e com poder; o qual andou fazendo
o bem e curando a todos os oprimidos do
diabo, porque Deus era com Ele (Atos
10.38). Jesus sabia de tudo o que iria acon-
tecer e como seria a sua vida e o que Ele
teria de enfrentar para fazer à vontade do
Pai Celestial. Ele nunca escondeu de nin-

guém a missão que o Pai havia lhe confi-
ado e que a sua morte seria em favor de
toda a humanidade, porque era necessá-
rio que Ele sofresse em nosso lugar. Jesus
tinha falado que Ele seria crucificado, mas
ao terceiro dia iria ressuscitar. Realmente
isso aconteceu, mas ninguém queria acre-
ditar, porque eles amavam tanto o Senhor
Jesus, mas quando o viram ser pregado na
cruz, foi horrível, todos ficaram em gran-
de agonia. Depois que Jesus morreu pen-
durado na cruz, eles pegaram o seu corpo
e sepultaram. E no primeiro dia da sema-
na, que foi o domingo de Páscoa, Maria
Madalena foi ao sepulcro de madrugada,
ainda escuro, e viu a pedra tirada, e o cor-
po do Senhor não estava mais lá, voltou
correndo e avisou os discípulos, dizendo:
Roubaram o corpo do Mestre. Eles foram
confirmar e viram que o corpo não estava
mesmo, encontraram os lições no chão e
o lenço que cobria o rosto do Mestre do-
brado. Eles foram embora tristes, mas
Maria Madalena ficou alí chorando. O Se-
nhor Jesus apareceu para ela e disse: Por-
que choras! Ela disse: Levaram o corpo
do meu Senhor. Jesus disse: Maria! Ela

reconheceu que era o Senhor Jesus. Ele
disse: Não me detenhas, pois ainda não
subi para o meu Pai. Vá se encontrar com
os meus irmãos (Discípulos) e diga a eles
que Eu vou subir para aquele que é Meu
Pai e o Pai deles, o Meu Deus e o Deus
deles. Ela foi e disse: É verdade mesmo,
Jesus ressuscitou. Depois Jesus apareceu
para eles e todos creram e até hoje Jesus
continua no meio de nós, e sempre dese-
jando entrar em algum coração vazio e sem
esperança. Quem sabe se não pode ser o
seu? Faça um convite agora mesmo e você
vai ver a transformação que Jesus é capaz
de fazer na sua vida. Páscoa não significa
só Chocolate. Mas sim, Libertação. Seja
liberto de todo o seu sofrimento. E conhe-
cereis a verdade e a verdade vós libertará
(João 8.32). Uma Feliz Páscoa! Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa: A
Verdade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h3 às 06h30 e das
22h00 às 23h00. Segunda a sexta.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Muitas vezes, queremos nos poupar,
mas o Senhor nos convida a nos gastar-
mos pelo outro.

Quando somos salvos por Jesus, deve-
mos ir como o samaritano ao encontro de
tantos que, como nós, foram violentados
pelo mundo algum dia. Você precisa ser
um samaritano e se gastar na salvação de
muitos.

Gaste-se, e se você gastar mais do que
pode, quando Cristo voltar, Ele pagará a
sua recompensa.

Toda a nossa vida de cristão precisa
estar voltada para essa realidade. É preci-
so caminhar para chegar à santidade ori-
ginal, à estatura do homem perfeito: Je-
sus Cristo. Essa é uma tarefa longa e ár-
dua. É uma obra conjunta de Deus e de
cada um de nós, assumindo responsavel-
mente as rédeas da nossa própria forma-
ção.

Seu irmão,

Para que gastar a vida pelo outro?

O estudo para adquirirmos conheci-
mento é fundamental para a nossa EVO-
LUÇÃO, que é lenta e demorada, dentro
dos tempos que vivemos, somando pro-
gressos e criando oportunidades. Tudo
vive, nada morre, tudo se transforma. Ca-
minhamos pelos tempos em busca de uma
EVOLUÇÃO, que cresce gradativamen-
te, de acordo com nosso merecimento e
aptidão, necessária dentro da reforma ín-
tima e do desejo de vencermos trabalhan-
do e renunciando muitos desejos, e o ape-
go aos  bens  materiais.

SOMOS OS ESCOLHIDOS OU
NÃO. SOMOS OS TRABALHADORES
DA ÚLTIMA HORA. SOMOS OS MEN-
SAGEIROS DA BOA NOVA.

OS SÉCULOS CAEM NAS LEM-
BRANÇAS E SAUDADES.

Visitamos muitas moradas, nascemos
em eternas encarnações e nos transforma-

PRECISAMOS SABER COMO VIVER
mos em cada etapa, em cada mundo, no
convívio com a humanidade.

CADA UM TEM UMA HISTÓRIA
PARA CONTAR. SOMOS OS APREN-
DIZES DA GRANDE ESCOLA DO PLA-
NETA TERRA, TRANSPORTANDO E
TRANSMITINDO CONHECIMENTOS
A CURTO E A LONGO PRAZO.

PRINCIPIOS GERAIS CRISTÃOS
Vontade firme e forte para o bem, com

pensamentos elevados, na prática da cari-
dade, mantendo um equilíbrio nas emo-
ções, eliminando as discussões com de-
sencontros, procurando os acertos, fugin-
do dos maus pensamentos, com bom hu-
mor e muita alegria. A disciplina é essen-
cial para o bom comportamento perante a
família e a vida profana. A prática da ca-
ridade no auxilio aos necessitados. Ven-
cer as fontes negativas, adquirindo com
muita humildade a paciência, calma e to-
lerância, sabendo municiar os pensamen-
tos, orando e vigiando. Não desejar para
os outros o que não queremos para nós.
Lutarmos para vencermos o mal e culti-
var o bem. Não sermos ingratos, nem ego-
ístas, muito menos falsos.

A VIDA SE FUNDAMENTA EM
TRES DIMENSÕES  QUE SÃO: CREN-
ÇA EM DEUS, CARIDADE - AMOR
FORTALECIDOS PELA FÉ E ESPE-
RANÇA.

DENTRO DE PRINCÍPIOS BÁSI-
COS, QUE SÃO: ENTENDIMENTO DA
VIDA ETERNA DO ESPÍRITO E REEN-
CARNAÇÃO. AGIRMOS DENTRO DA
REFORMA ÍNTIMA.

A páscoa era a festa de passagem, co-
memorada há milhares de anos atrás, no
Hemisfério Norte, principalmente na re-
gião do Mediterrâneo, para marcar a che-
gada da primavera após o inverno. Brin-
davam-se os tempos novos, a sobrevivên-

Esperança e libertação na Páscoa
cia, a promessa de vida.

Gosto de relembrar essas histórias que
conheci por conta de uma educação mais
universal e de uma formação humanista,
com os significados que acabaram envol-
vendo as tradições judaicas e cristãs, cal-
cadas em profundos conhecimentos da
vida. Superar, persistir, redimir, criar, re-
novar, viver. Eis os verbos que podemos
conjugar em vários tempos, além de “co-
mer” deliciosos chocolates, a partir desta
semana.

Momentos de privação, sofrimento,
dificuldades, dúvidas e apreensões tam-
bém podem marcar a partida para a nova
era. A renovação de propósitos em com-
promissos pessoais, sociais, éticos, mo-
rais, religiosos e políticos podem resga-
tar a fé e a esperança em mundo melhor
para nós e as gerações futuras, confor-
me cada crença e cada maneira de pen-
sar.

Sob o tacão do Egito, o nascimento
de um filho dos hebreus trazia sempre a

possibilidade de um libertador. A histó-
ria de Moisés (reverenciado por judeus,
cristãos e mulçumanos), aponta para a
semente de libertação e para o caminho
em direção à terra prometida. A história
de Cristo, do sacrifício cruento na cruz
à ressureição, expõe a remissão e a vitó-
ria sobre a morte. O contexto das come-
morações dessas lembranças é a páscoa
que transcorre em tempo semelhante, no
advento da primavera, no Hemisfério
Norte.

Frente ao sacrifício do culto ao indivi-
dualismo e à escravidão do consumo des-
mesurado proponho nesta páscoa o resga-
te da nossa consciência social e a liberda-
de em direção ao uso adequado das nos-
sas posses e, principalmente, dos recur-
sos da sociedade. Não posso querer nada
mais gratificante, como homem público e
cidadão, do que uma páscoa de esperança
em novos tempos redimidos por práticas
republicanas.

O culto às mulheres e homens de bem

poderia substituir o “culto às celebrida-
des” para construirmos uma sociedade
melhor. Este processo de individualização
onde estamos embarcados e a “ditadura
do umbigo”, em que as pessoas se dife-
renciam pelo que têm e pelo tamanho de
suas imagens nos espelhos, nos levarão ao
naufrágio ou ao esgotamento.

Por isso sugiro que nesta Páscoa olhe-
mos junto com a família, com os amigos e
os nossos pares pela coletividade, com
solidariedade e a certeza de que há muitas
opções. Vamos semear uma atitude mais
solidária, incubar a participação comuni-
tária, nutrir as ações coletivas e os bons
exemplos de dedicação, muitas vezes anô-
nimos.

Vamos arregaçar as mangas, doar um
pouco do nosso tempo, carinho e atenção
às causas sociais. No mais singelo dos
gestos ou no modesto propósito pode es-
tar o espírito da páscoa, o renascimento
da esperança, a libertação para um mun-
do mais justo e fraterno. E que isso não se
resuma a uma estação do ano, mas seja
uma constante durante toda uma vida.
Feliz Páscoa!

Carreta do Hospital de Câncer de Barretos em Jaboticabal

No dia 22 de abril Jaboticabal recebe
a Carreta do Hospital de Câncer de Barre-
tos. Serão feitos exames preventivos de
câncer de pele, colo de útero e próstata,
na Estação de Eventos Cora Coralina, a
partir das 8 horas.

Para participar do evento,
os interessados devem passar por
triagem na próxima semana, nos dias 8 e
9 de abril, das 9h às 16h. Os atendimen-
tos serão feitos no Posto de Saúde, que está
localizado na Casa São Miguel
Arcanjo, na Rua Dorival Mendes, 100,
próximo à Estação de Eventos Cora Co-
ralina.

No dia, para a triagem,
será necessária a apresentação  dos docu-
mentos pessoais, como RG, CPF, compro-

vante de endereço e o Cartão Nacional do
SUS.

De acordo com Camila Cristina de
Brito, enfermeira do Ciaf IV, a triagem é
necessária nesses dois dias. “O número de
atendimento será limitado e com a tria-
gem, diagnosticaremos um possível cân-
cer de pele, por exemplo, e faremos um
trabalho preventivo, de possíveis proble-
mas que possam evoluir para um câncer”.

Para a avaliação de prevenção
do câncer de próstata poderão
comparecer homens de 50 aos 69 que nun-
ca fizeram exame. Para o câncer de colo
de útero, podem participar mulheres que
já iniciaram atividade sexual. As pessoas
que estão com lesões supeitas na
pele também serão avaliadas.

No último sábado, 28, os Soldadinhos
de Deus da LBV promoveram a abertura
da 13ª edição de seu Fórum Internacio-
nal. O evento dá início a uma série de ati-
vidades e reflexões sobre o tema “O Amor
Fraterno sempre vence!”, pelo período de
um ano, até março de 2016. Durante
a Sessão Solene, ponto alto da
programação, as crianças e suas famílias
acompanham a mensagem fraterna e ecu-
mênica do diretor-presidente da institui-

13ª edição de seu Fórum Internacional
ção, José de Paiva Netto, transmitida
pela Super Rede Boa Vontade de
Comunicação (Rádio, TV, Internet e Pu-
blicações). Crianças atendidas pelo Cen-
tro Comunitário de Assistência Social, da
Legião da Boa Vontade em Ribeirão Pre-
to realizaram diversas apresentações cul-
turais durante toda a tarde como teatro,
jograis, danças e músicas com o Coral
Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade,
abrilhantando o evento.

  O governo faz o homem, o homem
faz a sociedade, e a sociedade reproduz
o governo.

  A pessoa que vive à margem da so-
ciedade, que por forças de circunstânci-
as comete crimes. Que não encontra saí-
da e ajuda para suas dores, é uma vítima
do governo.

  E o governo não se dói pela dor do
cidadão comum. Na verdade, muito inte-
ressa que este sofra  e precise do gover-
no cada dia mais. E quando o cidadão
não encontra solução, acaba encontran-
do saída na ilegalidade, no crime.

  Então este cidadão é preso e punido
por um Estado que o levou para aquela
situação.

  Uma coisa leva a outra. Falta de aju-
da do governo leva ao desespero. O de-
sespero leva o cidadão ao crime. O crime
leva o cidadão para a cadeia ou à morte.

  O criminoso faz vítimas, mas a pu-
nição não faz o criminoso se recuperar.
A punição não funciona, porque o Esta-
do não se importa.

  Quando fica preso, o criminoso faz
nível superior, pós-graduação, e todas as
especializações  como ser um criminoso
mais violento, danoso e impiedoso.

SOCIEDADE VÍTIMA
  A cadeia não recupera, pois o gover-

no não se interessa.
  A certeza de que não será punido,

faz o criminoso ganhar poder, o que gera
mais violência.

  O cidadão com medo e desarmado
fica como um coelho no meio de leões.

  Então o cidadão honesto, direito,
precisa cada vez mais do governo. 

  Quando as eleições vão chegando, o
governo faz alguma coisa para ajudar e
dizer que está do lado do povo.

  O povo sofrido, vota novamente,
porque acredita que o governo teve pena.
E assim se passam os anos. O povo cada
vez mais pobre. O governo cada vez mais
corrupto e impiedoso.

  Qualquer um que se ponha contrá-
rio a isso é considerado reacionário, ini-
migo do povo.

  Nas escolas é ensinado como ser
cada vez mais obediente ao governo. A
família é cada vez mais agredida e coa-
gida, valores anti-cristãos são ensinados
pela grande mídia. Incentivados e premi-
ados com muito dinheiro, aqueles que
formam intrigas e manipulam situações
para conseguir vantagem e eliminar o seu
próximo.

Deixando o poder de eliminação na
mão do povo.

O povo então é o carrasco e se diver-
te.

Enquanto isso, o governo continua seu
plano sanguinário de destruição e mani-
pulação.

O povo sofre, recebe migalhas e se
conforma. Assiste a programas que o dei-
xam cada vez menos reflexivos.

Muito mais fácil um cidadão brigar,
discutir e mobilizar multidões para de-
fender o seu time do coração, do que lu-
tar, discutir e se indignar contra a misé-
ria, a seca, a falta de emprego. Que exis-
te e sempre existirá. Para que o povo con-
tinue recebendo migalhas e acreditando
que governo tem amor, se preocupa com
o pobre que morre na seca, na desnutri-
ção, no hospital público.

E o governo dando aquela espiadinha,
se divertindo com a eliminação do cida-
dão cristão, direito, trabalhador, justo e
de bom coração.

Por: Armstrong Liberato
Garcia de Moura
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Por Tomazinho: A enciclopédia do interior

Sem torcida, dinheiro e qualidade, times pequenos patinam no Paulista
Maior tempo de preparação para os grandes e abismo financeiro fazem com que equipes menores praticamente não incomodem os rivais mais tradicionais neste ano

Os quatro maiores clubes de São Pau-
lo viveram, neste último final de semana,
uma situação pouco comum no Paulista
deste ano. Com a derrota do Palmeiras para
o RB Brasil, por 2 a 0, e o empate do San-
tos com o São Bento, em 2 a 2, foi a se-
gunda vez que os grandes perderam qua-
tro pontos para equipes do interior em uma
mesma rodada - aconteceu antes na segun-
da, quando a Ponte Preta bateu o Verdão,
e o Peixe não conseguiu vencer o Mogi
Mirim.

Com exceção deste dois momentos, os
enfrentamentos de Corinthians, Palmeiras,
Santos e São Paulo com os pequenos têm
sido de rara facilidade, mesmo em com-
petições recentes. Ao fim da 13ª rodada,
os quatro mais tradicionais perderam, jun-
tos, apenas 18 pontos nesses confrontos.
A esta mesma altura da competição, em
2014, a dificuldade era consideravelmen-
te maior: as surpresas somavam 31 pon-
tos roubados – há 10 anos, eram 37.

Se o abismo econômico é um argumen-
to comum, mas que não chega a ser novo,
uma mudança no calendário é citada para
explicar a diferença vista dentro de cam-
po nesta temporada. Há tempos que os
grandes não tinham tantos dias de prepa-
ração antes da estreia no estadual.

Melhor campanha da competição des-
te ano, o Corinthians teve 27 dias de pré-
temporada – que permitiram, inclusive,
uma excursão aos EUA em janeiro – , en-
quanto que, em 2013, foram só 13 dias
para acertar o time antes do primeiro jogo
oficial. Invicta e já classificada, a equipe
de Tite é líder geral do campeonato, com
35 pontos – quatro perdidos em empates
com Ituano (1 a 1) e RB Brasil (0 a 0). Na
edição passada, após 13 partidas, o clube
do Parque São Jorge tinha sido batido por
São Bernardo, Ponte Preta e Bragantino,
além de uma igualdade com o Mogi Mi-
rim. Com Mano Menezes no comando,
ficaria fora do mata-mata.

– Evidente que (a campanha dos pe-
quenos) está pior, é só ver os números.
Acho que o tempo de preparação dos gran-
des fez a diferença, porque mais dinheiro
eles sempre tiveram – afirma o técnico do
Audax, Fernando Diniz.

Comandante do Santos, que perdeu
apenas cinco pontos para equipes de me-
nor tradição, Marcelo Fernandes concor-
da com a observação do colega de Osas-
co.

– Quando tínhamos uma pré-tempo-
rada de oito dias, os pequenos disparavam
no campeonato (pela melhor forma físi-
ca). Agora que deram ao menos 20 dias
para os grandes, acontece isso aí, a parte
técnica se sobressai – diz.

Para cartolas, dinheiro faz diferença
A visão de quem senta no banco é com-

partilhada também entre dirigentes dos
clubes do interior, mas em segundo pla-
no. Antes, para eles, pesam o bolso e a
dificuldade de montar uma equipe para
uma única competição atrativa na tempo-
rada – um torneio de, no máximo, 19 da-
tas.

– O principal fator, que se agrava a cada
ano, é a falta de calendário. Isso dificulta a
montagem de um elenco que aceite dispu-
tar quatro meses de campeonato. Montar
um time que chamamos de "aluguel" é uma
missão árdua para quem dirige o futebol –
afirma o diretor de futebol do Botafogo-
SP, Fernando Henrique Gelfuso.

– Se um clube tem mais funcionários
qualificados, uma estrutura boa, é por ter
um poderio financeiro maior. Isso ajuda
principalmente no momento de contratar
jogadores – aponta o diretor-executivo do
São Bernardo, Edgard Montemor.

A distância é muito grande nos orça-
mentos. O custo do elenco do São Bento é
estimado em R$ 160 mil mensais, cerca
de 5% do que o Santos, com a menor fo-
lha salarial entre os arquirrivais paulistas,
paga a seus atletas – são R$ 3 milhões por
mês, ainda que os direitos de imagem es-
tejam atrasados.

Atual vice-campeão da Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior, derrotado na final
pelo Corinthians, o Botafogo também ata-
ca o regulamento do Paulista e coloca a
limitação à inscrição de 28 jogadores
como um fator que joga contra os times
do interior.

– Para nós, com tradição na revelação
de atletas, isso pesou. Somos vice da Co-
pinha e não pudemos inscrever os joga-
dores da base por causa da regra – diz
Gelfuso.

Estádios vazios
Essa equação que derruba o desempe-

nho dos times pequenos no Campeonato
Paulista também afasta os torcedores dos
estádios do interior, mesmo quando essas
equipes recebem a visita de um dos gran-
des.

O Corinthians enfrentou o Capivaria-
no na 11ª rodada, a primeira visita do clu-
be à cidade na região de Piracicaba. Além
do gramado enlameado pela chuva, o que
se viu foram arquibancadas vazias, ape-
sar do apelo da partida. Somente 5.055
pessoas pagaram para ver a vitória alvi-
negra por 3 a 2.

Em alguns casos, o preço dos ingres-
sos assusta os torcedores. A média de pú-
blico do São Bento na A-1 (3.653 pagan-
tes) é quase igual à que o time ostentou na
segunda divisão, em 2014 (3.244 pagan-
tes), mesmo recebendo em Sorocaba equi-
pes da elite paulista. O tíquete médio, po-
rém, praticamente triplicou de um ano para
o outro: passou de R$ 14,96 a R$ 45 –
uma estratégia da diretoria para arrebatar
sócios, que têm descontos nos ingressos.

Em outras situações, entradas baratas
não são suficientes para encher o estádio
de um time com pouca identificação com
a cidade, casos do Audax e do RB Brasil.
O maior público no José Liberatti, em
Osasco, é de 2.749 pagantes, contra a Por-
tuguesa. Quando recebeu o São Bernar-
do, só 750 torcedores pagaram por ingres-
sos. A média do time de Campinas era de
míseros 984 pagantes por confronto até a
12ª rodada - contra o Palmeiras, primeiro
grande a enfrentar em casa, o RB Brasil

recebeu 7.355 torcedores, maioria alviver-
de.

– O que temos de repensar é essa fór-
mula do Campeonato Paulista. Ele não
está atraindo as pessoas. Nós temos de tra-
tar com seriedade, sem paixões, sem fres-
curas. Acho que esse modelo já deu. Es-
tão trocando ingresso por garrafa pet va-
zia – critica o presidente do Santos, Mo-
desto Roma Júnior, citando ação da FPF
(Federação Paulista de Futebol) que tenta
elevar a presença de público nos estádios
do interior do estado.

Montemor, do São Bernardo, aponta
o preço dos ingressos, o nível técnico do
torneio e até o atual cenário econômico
do país com razões para o baixo interesse
dos fãs do interior.

– Quando digo o preço, não é em rela-
ção ao valor em si. Um ingresso a R$ 100
pode não ser caro se você estiver assistin-
do ao jogo em uma arena com restauran-
te, lugar para sentar, banheiro adequado,
acesso bom e opções de entretenimento.
Agora, cobrar R$ 50 em um local que não
tem nada é um absurdo. E sabemos que a
maioria dos estádios não tem capacidade
para receber o público de forma digna –
completa o dirigente.

A média de público geral do Paulista
aumentou em comparação com o ano pas-
sado. A edição de 2014 terminou com
5.675 pagantes por partida, enquanto que,
neste ano, nos primeiros 129 jogos do tor-
neio, a média é de 6.756 pagantes. Esse
dado é inflado pelos números dos gran-
des, especialmente Corinthians e Palmei-
ras, que atuam em estádio recém-constru-
ídos e celebram programas de sócios-tor-
cedores de sucesso. Considerados os jo-
gos dos pequenos, essa média cai para
3.626 pagantes – uma ocupação de 36%
num estádio para 10 mil pessoas, a capa-
cidade mínima exigida pela Federação
Paulista de Futebol para a disputa da elite
estadual. Fonte: http://
globoesporte.globo.com/sp/futebol/cam-
peonato-paulista/noticia/2015/03/sem-tor-
cida-dinheiro-e-qualidade-times-peque-
nos-patinam-no-paulista.html

No último sábado, 28, a equipe COC/
CARDIOFÍSICO/FAE, participou do 2º
Torneio Regional de Natação em São José
do Rio Preto/SP, que contou com 382 atle-
tas em 18 equipes.

Os atletas conquistaram 18 medalhas
de ouro, 17 de prata e 19 de bronze.

COC/CARDIOFÍSICO/FAE no 2º Torneio Regional de Natação

Durante essa etapa, destaques para os
nossos atletas:

Gabriel Ferreira Ribeiro: 1º lugar:
200m Medley, 1º lugar: 200m Peito, 1º
lugar: 100m Peito e 1º lugar: 50m Borbo-
leta;

Gabriela Cuzzi: 1º lugar: 200m Livre,

1º lugar: 200m Medley, 1º lugar: 50m
Borboleta e 2º lugar: 400m Livre.

No próximo dia 11 de abril, a equipe
COC/CARDIOFÍSICO/FAE participará e
sediará o 3º Torneio Regional de Natação,
evento que definirá vagas dos  nossos atle-
tas para o Troféu Kim Mollo de Seleções.

USINA SANTA ADELIA FC - Massagista Vera, Edna, Cristiane, Alice, Patrícia, Karina, Fernanda,
Ana Paula e o  técnico André. Agachados: Claudinéia,  Claudirene, Emanuela, Simone, Márcia, Jessi-
ca e Liu.Jogo da última terça-feira, entre Portuguesa e São Bernardo teve pouco mais de 200 pagantes

Jornal: DIS crê em fraude na venda de
Neymar e notifica jogador e o Santos

Grupo de investidores possuía 40% dos direitos econômicos do atacante e acredita

que tem direito a R$ 85 milhões, entre acordos feitos entre craque, Peixe e Barça

Não é só na Espanha que a negociação
que levou Neymar ao Barcelona causa polê-
mica. De acordo com o jornal “Folha de São
Paulo”, a DIS, grupo de investidores que era
dono de 40% dos direitos econômicos do jo-
gador, notificou o Santos e o atacante, assim
como seus representantes, apontando irregu-
laridades nas operações que levaram o craque
para a Catalunha. A empresa deseja receber •
25 milhões (cerca de R$ 85 milhões), a serem
pagos pelo Peixe, pelo atleta e pelo Barça.

Para a DIS, Santos, Barcelona e Ney-
mar prejudicaram os investidores. O gru-
po diz que houve simulação de contratos
e classificou a N&N, empresa da família
de Neymar, como “sociedade de fachada”.
Além disso, acredita em "fortes indícios"
de fraude na transação.

Entre os acordos pelos quais a DIS não
foi paga, o grupo cita o contrato assinado
por Neymar com o Barcelona em 2011,
que assegurava sua ida para o clube e ren-

dia ao jogador • 40 milhões. Há também
valores pagos pelo Barça ao Santos, como
o direito de compra de três jovens da base
do Peixe e outro em relação a um amisto-
so entre os times no Brasil.

A DIS deu um prazo até 30 de abril
para que toda a negociação seja esclareci-
da. O grupo também informou às demais
partes que vai cobrar judicialmente tudo
o que pensa ter direito.

Na Espanha, o Barcelona é investiga-
do pela contratação de Neymar. O Minis-
tério Público local calcula que a fraude na
compra do astro brasileiro gire em torno
de • 13 milhões (R$ 45,4 milhões), que
seriam de impostos não pagos em cima
de diferentes contratos "secretos", com
Neymar e seu pai, de 2011 a 2013. A Au-
diência afirma que Sandro Rosell, ex-pre-
sidente do Barça, tentou disfarçar o alto
custo do negócio com pagamentos dividi-
dos, tendo Josep Bartomeu, atual manda-

tário, como cúmplice.
Em janeiro de 2014, logo depois de

assumir a presidência, Bartomeu convo-
cou uma entrevista coletiva para divulgar
o contrato de Neymar e tentar esclarecer
as divergências sobre o valor do jogador.
Além dos • 57,1 milhões divulgados ini-
cialmente por Rosell (• 40 milhões pagos
à empresa do pai do jogador e • 17,1 mi-
lhões pagos ao Santos), foram revelados
valores de luvas, comissão de agentes, di-
reitos de imagem e acordos com Santos,
N&N, Instituto Neymar Jr., que dão um
valor final de • 86,2 milhões. No mês se-
guinte, o Barça realizou um pagamento
preventivo de • 13,5 milhões para evitar
"possível divergência interpretativa.

Fonte: http://globoesporte.globo.com/
futebol/futebol-internacional/futebol-es-
panhol/noticia/2015/04/jornal-dis-cre-em-
fraude-na-venda-de-neymar-e-notifica-jo-
gador-e-o-santos.html

MATANDO SAUDADES



DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa JOÃO MANOEL VASQUES BLASQUES – ME,
inscrita no CNPJ Nº 43.069.194/0001-94, IE Nº 391.004.043.113
e IM: 100.510, estabelecida na Rua Prof. José Antônio Fernan-
des Sobrinho, 310, Aparecida, Jaboticabal/SP, comunica que se
encontra extraviado 01 Talão de Nota Fiscal de Prestação de Ser-
viços Série A do Nº 01 ao Nº 50, AIDF Nº 298, autorizada em 05/
07/2006.

Jaboticabal, 31 de Março de 2015.

SANDRA DO CARMO BALDÃO FERRARESI - ME, torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 52001656,
válida até 26/03/2019, para fabricação de Abraçadeiras, cantoneiras
e suportes metálicos, sito à AVENIDA ELAINE CRISTINA MI-
ALICHI POLACHINI, 130, JARDIM PEDROSO - JABOTICA-
BAL/SP.

Um grupo de ami-
gos de Jaboticabal de-
nominado “AMIGOS
SOLIDÁRIOS” to-
maram a iniciativa de
fazer um trabalho de
ação solidária diante
da constatação da si-
tuação atual de difi-
culdade financeira da
Entidade ABC
DOWN DE JABOTI-
CABAL, promoven-
do a Festa Beneficen-
te BOI SOLIDÁRIO
que será realizada na
Estação de Eventos
Cora Coralina no dia
03 DE MAIO DE
2015 às 11h30 a um
valor de R$ 50,00 o in-
gresso, onde será ser-
vido um almoço com
arroz, feijão, mandio-
ca,  farofa, vinagrete
e o Boi no Rolete.

 Aconteceu em 22 de março de
2015, o Desfile Comemorativo aos 50
anos do vizinho município de Santa

Ernestina. Jaboticabal esteve repre-
sentada pela Banda Musical São Luís,

completando a apresentação nº 400 de
sua história e também pela Banda

Marcial do CTA/UNESP Câmpus de

Jaboticabal. Uma organização impe-
cável esperava os convidados, trans-
porte de qualidade, recepção caloro-
sa nos alojamentos, café da manhã di-
versificado, fornecimento de água
gelada no trajeto desfilante, aplausos,
e por fim um saboroso almoço acom-
panhado do Prefeito Municipal Ricar-
do Fernandes de Abreu e da Diretora
de Educação – Maria Lúcia Pistori
Previdelli.

A “São Luis” sob a presidência de
Ricardo Martins e sob o comando de
Nilton Carlos Lúppia Junior (Nuno),

encerrou o desfile com o tradicional
corpo musical, mural, pelotão de ban-
deiras renovado, corpo coreográfico,
grupo de mores (balizadores), cantor,
tenor e uma nova safra de lindas bali-
zas (fotos anexas), em parceria cultu-
ral com a Banda Musical Charmusic

e Banda Marcial de Pradópolis, isto
somado ao seu cast de balizas campe-
ãs paulista e  brasileira. O Diretor de
Cultura de Jaboticabal – Abel Zevia-
ni, acompanhou a delegação.

Houve também a participação das
escolas municipais, veículos, cavalei-
ros e da Banda Musical da AFA –
Academia da Aeronáutica de Pirassu-
nunga e da Fanfarra Colégio Peque-
no de Taquaritinga. Santa Ernestina
fez jus ao título de “Cidade Sorriso”.

BANDA MUSICAL SÃO LUIS NO
CINQUENTENÁRIO DE SANTA ERNESTINA

PASSA-SE ROUPA PARA
PARTICULAR

TRATAR COM LEONICE
TELEFONES:

(16) 9.9253-7027
(16) 9.9239-3714

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO,  04 DE ABRIL DE 2.015



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO,  04 DE ABRIL DE 2.015

Autor: Bala de Prata

Foi ela primeiro que
mexeu com a minha emo-
ção.

Eu estava muito bem, vi-
vendo a minha vida de sol-
teirão.

De repente o seu olhar
cruzou meu coração.

Foi aí que descobri o ver-
dadeiro valor de uma pai-
xão!!! 

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Continuando nossas assertivas sobre a
Pluralidade dos Mundos – Tudo no Uni-
verso é Vida, cujo trecho copilamos no
Livro Clipping - PROVA FINAL: A VIDA
É ETERNA, do autor e editor José Au-
gusto de Paula, vamos abordar as emigra-
ções e imigrações dos espíritos. No inter-
valo de suas existências corpóreas, os Es-
píritos estão no estado de erraticidade, e
compõem a população espiritual ambien-
te do Globo. Através das mortes e dos nas-
cimentos estas duas populações contribu-
em incessantemente uma para a outra. Há,
pois, diariamente emigrações do mundo
corpóreo para o mundo espiritual, e imi-
grações do mundo espiritual para o mun-
do corpóreo: é este o estado normal.

Em certas épocas, reguladas pela sa-
bedoria divina, essas emigrações e imigra-

EMIGRAÇÕES E IMIGRAÇÕES DOS ESPÍRITOS
ções se operam em massas mais ou me-
nos consideráveis, em conseqüência das
grandes revoluções que fazem partir ao
mesmo tempo quantidades inumeráveis,
as quais são logo substituídas por quanti-
dades equivalentes de encarnações. É pre-
ciso portanto considerar os flagelos des-
truidores e os cataclismos como ocasiões
de chegada e de partidas coletivas, meios
providenciais de renovar a população cor-
poral do Globo, de retemperá-la mediante
a introdução de novos elementos espiritu-
ais mais purificados. Se nessas catástro-
fes há destruição de um grande número
de corpos, não há senão vestes despeda-

çadas, mas nenhum Espírito perece: não
fazem senão mudar de ambiente. Em vez
de partirem isoladamente, partem em gran-
de número. Eis toda a diferença. Pois,
quanto a partir por uma causa ou por ou-
tra, não iriam deixar de fatalmente partir
ou mais cedo ou mais tarde.

É notável como todas as grandes cala-
midades que dizimam as populações são
sempre seguidas de uma era de progresso
na ordem física, intelectual e moral, e,
conseqüentemente, no estado social das
nações em que ocorreram. É que elas têm
por finalidade operar um remanejamento
na população normal e atuante do Globo.

RAÇA “ADÂMICA”
Foi uma dessas grandes imigrações, ou,

se quiserem, uma dessas colônias de Espí-
ritos, vindos de outra esfera, que deu ori-
gem à raça simbolizada na pessoa de Adão
e, por esta razão, denominada raça adâmi-
ca. Quando surgiu, a Terra já era povoada
desde tempos imemoriais, como a Améri-
ca quando aí chegaram os Europeus.

A raça adâmica, mais adiantada do que

as que a haviam precedido na Terra, é com
efeito a mais inteligente. É ela que impele
todas as outras ao progresso. A Gênese nô-
la mostra, desde a sua origem, industrio-
sa, apta para as artes e as ciências, sem
haver passado pela infância intelectual, o
que não é próprio das raças primitivas mas
que concorda com a opinião de que se
compunha de Espíritos que já haviam pro-
gredido. Tudo prova que ela não é antiga
na Terra e nada se opõe a que ela esteja
aqui apenas há alguns milhares de anos, o
que não estaria em contradição nem com
os fatos geológicos, nem com as observa-
ções antropológicas, tendendo, pelo con-
trário, a confirmá-las.

Adão e seus descendentes são repre-
sentados na Gênese como homens essen-
cialmente inteligentes, visto que desde a
segunda geração, construíram cidades,
cultivaram a terra, trabalharam os metais.
Os seus progressos nas artes e nas ciênci-
as foram rápidos e mantiveram-se sempre.
Não se poderia conceber, pois, que esse
tronco tivesse por descendentes povos
numerosos tão atrasados, de inteligência
tão rudimentar que até hoje se igualam aos
animais; que houvessem perdido todos os
vestígios até a menor recordação tradici-
onal do que faziam os seus pais. Uma di-
ferença tão radical nas apitdões intelectu-
ais e no adiantamento moral atesta, com
não menos evidência, uma diferença de
origem.

Independentemente dos fatos geológi-
cos, a prova da existência do homem na
superfície da Terra anteriormente à época
fixada pela Gênese foi tirada da popula-
ção do Globo.

Suponha-se que todas essas almas fi-

zessem parte da colônia de Espíritos exi-
lados na Terra no tempo de Adão, e que
elas estivessem maculadas por vícios que
fizeram com que fossem excluídos de um
mundo melhor, e tereis a única interpreta-
ção racional do pecado original, pecado
próprio de cada indivíduo e não o resulta-
do da responsabilidade da falta de um
outro que ele jamais conheceu. Suponha-
se que estas almas ou Espíritos renascem
diversas vezes na Terra para a vida corpó-
rea, para progredir e purificar-se; que o
Cristo veio esclarecer estas mesmas almas
não somente quanto a suas vidas passa-
das, mas quanto às suas vidas ulteriores, e
só então dareis à sua missão um objetivo
real e sério, aceitável pela razão.

À primeira vista, a idéia de queda pa-
rece em contradição com o princípio pelo
qual os Espíritos não podem retrogradar.
Mas é preciso considerar que não se trata
absolutamente de um retorno ao estado
primitivo. O Espírito, embora numa posi-
ção inferior, nada perde daquilo que já
adquiriu. Seu desenvolvimento moral e
intelectual é o mesmo qualquer que seja o
meio em que se ache colocado. Está na
posição do homem do mundo, condenado
à prisão por seus crimes. Certamente ele
se acha degradado, decaído no ponto de
vista social, mas não se torna nem mais
estúpido nem mais ignorante.

Os Exilados Provenientes de Capela -
Abordaremos este tema na próxima edi-
ção.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afirmação dos Anjos: “Eu reservo um

tempo para recuperar o meu eu autênti-

co. Sinto meu espírito voar e ser livre para

descobrir quem eu sou agora e quem eu

estou me tornando.”

Parabéns ao casal RICARDO e NININHA  que faz aniversário
neste mês de abril. As filhas, netos e familiares  parabenizam pela
COMEMORAÇÃO!

GABRIELA CISNEROS, desejamos que no dia 08 de abril
você tenha em sua vida todas as belezas e a liberdade para
fazer delas o prazer de tua existência. Parabéns!

VICTÓRIA DE VITTO... no dia 09 de abril, desejamos mui-
tas alegrias e que todos seus desejos se concretizem. Feliz Ani-
versário!

O empresário e proprietário da empresa RIGG Engenharia e
Construção Indl,  Ronaldo Girio, completa mais um ano de vida dia
08/04. Parabéns!  Desejamos que o tempo seja sempre o seu melhor
parceiro, trazendo serenidade, equilíbrio e sabedoria - que lhe da-
rão a receita ideal de como viver a vida, aproveitando o melhor que
ela tem a oferecer. Que as conquistas do passado lhe tragam à lem-
brança, não só alegrias, mas também a força e o entusiasmo para
superar eventuais obstáculos e implementar os mais importantes
projetos para o futuro. Muita saúde, amor, paz,  fé, esperança, ale-
grias e prosperidade! Abraços e votos de muitas felicidades!

MURILO ALVES... Parabéms pelo Aniversário dia 06
de abril. Muita Paz, Saúde e Sucesso!

RHAYRA
VILLA
  Apresento a

mais nova promes-
sa que está sendo
preparada para o
mercado internaci-
onal, a modelo
Rhayra Villa (18),
residente em Ribei-
rão Preto/SP e  re-
presentada pela Sta-
tion Models. Dona
de grandes olhos de
boneca na cor ver-
de,  a modelo é ma-
gérrima e linda de
morrer, tanto é que
já posou até para
uma capa de revis-
ta ao lado de nada
mais nada menos
que Jonas do BBB.
A simplicidade e o
seu ar requintado,
despertam muita
atenção na bela.
Rhayra consegue
transmitir várias
expressões que são
de fato uma grande
vantagem.

Que essa garota
vai longe, ninguém
pode negar. Ela tem
tudo para ser um su-
cesso pelo  mundo.

Vamos ficar de
olho nela!

MATEUS SCAQUITO... Parabéns pelo seu aniver-
sário a transcorrer no próximo dia 10. Desejamos
que seja eterno, repleto de amor, prazer de viver e
que encontre os mais belos significados para tradu-
zir a alegria dessa data. FELICIDADES!



COOPERSERV
Demonstração das Sobras e Perdas do Exercício - EMISSÃO: 27/03/2015 09:16

Descrição 2011 2012 2013 2014
10 - RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0,00 158.534,80 181.077,33 264.171,76

711 Operações de Créditos 0,00 157.734,48 181.077,33 264.171,76
715 Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários 0,00        800,32            0,00            0,00
719 Resultado das Operações Compulsórias 0,00            0,00            0,00            0,00

15 - DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0,00   21.002,97   70.346,30 101.192,02
812 Operações de Captação no Mercado 0,00            0,00            0,00            0,00
814 Operações de Empréstimos e Repasse 0,00   12.530,25     6.605,05     2.408,12
820 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 0,00     8.472,72   63.741,25   98.783,90

20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0,00 137.531,83 110.731,03 162.979,74

50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 0,00              -149.261,43        -158.879,69        -126.845,58
721 Receitas de Prestação de Serviços 0,00            0,00            0,00            0,00
722 Rendas de Tarifas Bancárias 0,00        428,97            0,00            0,00
822 Despesas de Pessoal 0,00   61.116,40   35.687,99   11.037,08
824 Outras Despesas Administrativas 0,00   96.806,26 131.140,20 174.261,87
826 Despesas Tributárias 0,00        513,56                 218,72                    6,78
723 Resultado de Participações em Col. e Controladas 0,00            0,00        173,88            0,00
725 Outras Receitas Operacionais 0,00     8.993,57     8.445,17   59.584,58
832 Outras Despesas Operacionais 0,00        247,75        451,83     1.124,43

60 - RESULTADO OPERACIONAL 0,00  -11.729,00 -48.148,66   36.134,16
65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00            0,00   -4.420,02            0,00
75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES 0,00  -11.729,60 -52.568,68 36.134,16

890 80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0,00            0,00            0,00            0,00
893 85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO 0,00            0,00            0,00            0,00

90 - SOBRAS OU PERDAS 0,00  -11.729,60 -52.568,68 36.134,16
95 - SOBRAS POR COTAS 0,00           -0,01          -0,06            0,01

JABOTICABAL - SP, sexta-feira, 27 de março de 2015
CCMS PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL  - CNPJ: 00.881.829/0001-40 AF: 234724

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL Técnico em Contabilidade
Jose Eduardo Senem Maria Elvira Armentano Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6
CPF: 594.682.978-53

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Munici-
pais de Jaboticabal – Cooperserv, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 924 (novecentos e
vinte e quatro), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de Abril de 2015, na Escola de Arte
Prof. Francisco Berlingieri Marino - Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n°
202, Centro, na cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, por absoluta
falta de espaço em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social:
01) em primeira convocação às 16:00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associ-
ados; 2) em segunda convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um dos
associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, referente aos 1° e 2°

semestres do ano de 2014, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal, compreen-
dendo: Relatório de Gestão; Balanços Gerais, levantados em 31 de dezembro de 2014;
Demonstrativo de sobras ou perdas apuradas; o Parecer do Conselho Fiscal e o Rela-
tório da Auditoria Externa;

2. Distribuição das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratificações e da cédula de presença

dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, proposto pelos
conselheiros;

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando o art. 32, parágrafo único e
exclusão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 99.

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Jaboticabal, 04 de abril de 2015.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Diretor Presidente

Nota:

a) As demonstrações contábeis do exercício de 2014 acompanhadas do respec-
tivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede
da cooperativa.

b) A eleição dos membros do Conselho Fiscal será individual e a inscrição
deverá ser feita na Sede da Cooperativa no horário compreendido entre 09:00 horas e
17:00 horas, dos dias 13 a 22 de abril de 2015, sob protocolo, acompanhada dos
documentos e anexos exigidos pelo Banco Central do Brasil, disponíveis na sede da
Cooperativa.

c) O candidato, além do preenchimento dos documentos citados acima, deverá
apresentar no ato da inscrição:

I. Cópia da última declaração de Imposto de Renda ou da declaração de isen-
ção (Exercício 2014 / Ano – Calendário 2013, ou posterior);

II. Comprovante de conclusão do atual Ensino Médio (antigo segundo grau);
d) Poderão se candidatar todos os atuais componentes do Conselho Fiscal, po-

rém só poderão ser reeleitos 1/3 (um terço) da totalidade de seus membros.
e) A seção de coleta de votos será instalada no local de realização da Assem-

bleia, no início da assembleia e permanecerá aberta até o final dos demais trabalhos,
quando então será fixado um período para acolher os votos dos que ainda não vota-
ram e será dada por encerrada a seção de votação, instalando em seguida a seção de
apuração de votos.

f) Na apuração, serão eleitos os 06 (seis) mais votados. No caso de impedi-
mento em participar do Conselho Fiscal em função de reeleição ou de ligação por
grau de parentesco de algum membro já eleito, a classificação será refeita, e os três
mais votados considerados titulares e os outros três membros suplentes.

Balanço Patrimonial - 12/2014
COOPERSERV - CCMS PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - CGC: 00.881.829/0001-40 - AF BACEN: 234724

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
ATIVO CIRCULANTE  592.604,68 PASSIVO CIRCULANTE    126.006,32
DISPONIBILIDADES    40.171,02 OUTRAS OBRIGAÇÕES    126.006,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS      9.353,73 Sociais e Estatutárias      98.359,80

Centralização Financeira - Cooperativas      9.353,73 Fiscais e Previdenciárias               1,86
OPERAÇOES DE CRÉDITO  491.396,94 Diversas      27.644,66

Operações de Créditos  491.396,94 PATRIMÔNIO LÍQUIDO    515.811,52
Setor Privado  613.974,90 Capital de Domiciliados no País 1.089.257,93
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa -122.577,96 Reservas de Lucros        1.532,70

OUTROS CRÉDITOS    51.682,99 Sobras ou Perdas Acumuladas   -574.979,11
Diversos    51.682,99 TOTAL DO PASSIVO    641.817,84

PERMANENTE    49.213,16
INVESTIMENTOS    31.234,82

Outros Investimentos    31.234,82
IMOBILIZADO DE USO      7.133,83

Outras Imobilizações de Uso    74.386,30
(-) Depreciações Acumuladas   -67.252,47

DIFERIDO    10.844,51
Gastos de Org. e Expansão    43.424,87
(-) Amortização Acumulada   -32.580,36

TOTAL DO ATIVO  641.817,84

DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL Técnico em Contabilidade
Jose Eduardo Senem Maria Elvira Armentano Jorge Luiz Villela

CRC: 1SP230077-O/6
CPF: 594.682.978-53

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO,  04 DE ABRIL DE 2.015

COOPERSERV - CCMS PUBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - CGC: 00.881.829/0001-40

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AJEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura –
AJEC, Srª. Gislene Maria de Castro Martins Duarte, com a anuência da Diretora
Vice-Presidenta da entidade, Srª. Elaine Maria Martins Versiani, CONVOCA seus
associados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 29 de Abril de 2.015, no endereço localizado à Rua Marechal Deodoro nº
649, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, sendo a primeira convocação para as
8:30h (Oito horas e trinta minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h
(Nove horas e trinta minutos), tendo como ORDEM DO DIA os seguintes assun-
tos: a) análise e votação da prestação de contas da Diretoria Executiva relativa-
mente aos exercícios sociais de 2.013 e 2014; b)  análise e votação da proposta de
orçamento geral da entidade elaborada pela Diretoria Executiva para os exercícios
sociais de 2015 e 2016; c) análise e votação do plano estratégico, plano de ação e
metas para os exercícios sociais de 2015 e 2016 elaborado pela Diretoria Executi-
va; d) eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal para o biênio 2015/2016. A Assembléia Geral Ordinária não
será instalada, em primeira convocação, sem a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados com direito a voto, sendo que em eventual segunda convocação a As-
sembléia será instalada com a presença de qualquer número de associados. Para a
aprovação dos temas constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é exigido
o voto favorável da maioria dos associados presentes.

Obs. O presente edital e sua publicação são realizados apenas para efeito
de cumprimento de formalidades previstas no estatuto da entidade, em razão
dos associados já terem sido cientificados da data e horário dessa Assembléia
Geral Ordinária.

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
Diretora Presidenta da A. J. E. C.

Ciente e de acordo:

ELAINE MARIA MARTINS VERSIANI
Diretora Vice-Presidenta da A. J. E. C.

Razão Social: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura
CNPJ: 45.337.425/0001-29

Inscrição estadual: Isento - Inscrição Municipal: 104.391

Endereço: Rua Floriano Peixoto, n º 839/873 - Centro
Jaboticabal/ SP - CEP - 14.870-370 - Fone: (16) 3209-1800

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2015

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe compete a legis-
lação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 25 (vinte e cinco) pessoas que receberão a medalha comemo-
rativa pelos 25 anos do Colégio Maria, no ano de 2015, em data a ser definida. A referida comissão
ficará assim composta:

Dr. Edu Fenerich - Vereador

Maria Teresa Montans Bellodi Gerbasi - Diretora do Colégio Maria

Mariana Sampaio Pereira Darquilla - Coordenadora Pedagógica do Colégio Maria

Grazielli Padilha Gracioli de Mattos - Coordenadora Pedagógica do Colégio Maria

Jaboticabal, 01 de abril de 2015

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Jaboticabal

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JA-
BOTICABAL, 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 Servidores  Públicos Municipais de Jabotica-
bal, que fará realizar no dia 17 de Abril de 2.015, na Escola de Artes “Prof. Francisco B. Mari-
no”, sito na Rua Mizael de Campos, nº 202 – Centro, às 17:00 horas em primeira convocação e às
18:00 horas em segunda convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar
a seguinte:

                                   PAUTA  DO  DIA

A) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DAS CLÁUSULAS
SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA, PARA O EXER-
CÍCIO DE 2.015/2.016.

B) – DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de Convocação,
que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos Servidores Públicos
Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes.

                    Registre-se e Publique.

                    Jaboticabal, 02 de  Abril de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente S.F.P.M.J



ABANDONO DE EMPREGO
RESTAURANTE DO GAÚCHO DE JABOTICABAL LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 50.407.196/0001-01, estabelecida à Rua
São Sebastião nº 160, Centro, Jaboticabal/SP, DECLARA que o fun-
cionário JOAQUIM CASTELHANO DA SILVA FILHO, portador
do RG nº 26.454.815-2, CPF nº 180.510.058-05, residente e domi-
ciliado à Avenida Major Novaes nº 1.829, Jaboticabal/SP, com AU-
XÍLIO RECLUSÃO desde 01/08/2.004, não comparece ao trabalho
(ausente), solicitamos para que compareça ao trabalho ou informe
porque não o faz, no primeiro dia útil a esta publicação, munido de
documentos, no intuito de justificar a ausência, sob as penas de ca-
racterização de ABANDONO DE EMPREGO, ensejando a justa
causa do seu contrato de trabalho, conforme o previsto na CLT, o
que dispõe o ARTIGO 482, LETRA “I”.

Jaboticabal, 05 de Março de 2.015
a.) Restaurante do Gaúcho de Jaboticabal Ltda.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa DANILO ATÍLIO BUENO BRAGUIM – ME, ins-
crita no CNPJ Nº 11.010.992/0001-54, I.E. Nº 391.140.522.110 e
I.M. 116.473, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 1009, Centro, Ja-
boticabal/SP, comunica que se encontra extraviado 02 Talões de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços Série A do Nº 151 ao Nº
250, AIDF Nº 279, autorizada em 10/12/2013.

Jaboticabal, 23 de Março de 2015

PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

“Projeto: Ame o Próximo como a Ti Mesmo”
Esse Projeto Abrange em atingir uma Grande quantidade de Doações que por

fim serão doado para o Lar Acolhedor São Vicente De Paulo, através das Páginas
“Versículo Bíblico Do Dia” e “Buscando A Espiritualidade”.

Faça Você também Parte desse projeto com as seguintes doações:
- Alimentos não Perecíveis
- Fraldas
- Papel Higiênico
- Creme Dental
- Sabonetes
O Senhor Te Chama para Fazer uma Obra De Amor ao Próximo. Ele te chama

para obedecer o mandamento dele sobre o Amor ao próximo. Você que tem o
amor de Deus em Seu coração deve se compadecer das pessoas necessitadas.

www.facebook.com/versiculo.biblico.do.dia.16
www.facebook.com/buscandoaespiritualidade

Para mais informações ligue : (16)98172-0632

CINDERELA
19:00 e 21:15 quinta, sexta,

segunda e quarta. 17:00, 19:00.
21:15: sábado,  domingo e ter-
ça de promoção. Quando seu
pai morre, Ella (Lilly James)
fica sob os cuidados da madras-
ta, Lady Tremaine (Cate Blan-
chett) e suas duas filhas. A jo-
vem é apelidada de Cinderela e
passa a trabalhar como empre-
gada. Quando é convidada para
um grande baile, sua vida pode
mudar.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

P/ Michele Pires
Está procurando um bichinho para

adoção? Ou quer fazer a diferença e sal-
var um animalzinho e ter em troca mui-
to amor e gratidão? Toda semana trare-
mos um animalzinho disponível para
uma adoção responsável. Não deixe de
ler, quem sabe você não encontra o seu
verdadeiro amigo!

Esta semana um lindo fox paulis-

Cantinho da Adoção
tinha de 3 anos precisa de uma famí-
lia. Muito dócil, brincalhão e se dá
muito bem com crianças e outros ani-
mais. Por motivos de força maior o
animal foi deixado aos cuidados da
voluntária Katia Artoni e logo não
terá para onde ir. Para maiores infor-
mações entre em contato com Katia
Artoni pelo telefone (16) 99723 –
2305.

JOGO DA
SERPENTE

Por Noel,
O Mensageiro

da Paz

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO,  04 DE ABRIL  DE 2.015



O 2º CARTÓRIO DE NOTAS E DE PROTES-
TO DE LETRAS E TÍTULOS, POR SEU TA-
BELIÃO TITULAR, DORIVALDO CAMILLO,
COMUNICA  AOS CLIENTES, AMIGOS E
USUÁRIOS QUE DESDE O DIA 23 DE MAR-
ÇO ESTÁ ATENDENDO EM NOVO ENDE-
RÊÇO:  RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº
858, TÉRREO, SALA 3, NO EDIFÍCIO CEN-
TRO EMPRESARIAL JABOTICABAL.

COMUNICADO:
MUDANÇA DE  ENDERÊÇO

QUAISQUER INFORMAÇÕES PODERÃO SER
OBTIDAS PELOS

TELEFONES: (16) -  3202-4455 E 3202-4480

AGUARDAMOS SUA VISITA
CARTÓRIO CAMILLO

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO,  04 DE ABRIL DE 2.015


