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A Secretaria de Governo, atra-
vés do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Jaboticabal (COMCRIA-
JA) e Conselho Tutelar, promoveu
a Semana da Criança e do Adoles-
cente.

O Prefeito Raul Gírio, ressalta a
importância das comemorações.
“Os 20 anos de fundação do
COMCRIAJA e do Conselho Tu-

A Prefeitura entregou na
sexta-feira (11), às 10h30,
a reforma do Ciaf de Cór-
rego Rico. A unidade bási-
ca de saúde recebeu várias
benfeitorias, como a troca
da porta central, troca de
reboco, novo piso, adequa-
ção da rede elétrica e pin-
tura total.

O Prefeito Raul Gírio,
ressaltou a importância da
obra. “Entregamos uma
unidade completamente
reformada, que garante o
conforto e a comodidade
dos pacientes do distrito.
Em breve, a Secretaria de
Saúde vai equipar todos os
Ciaf’s para melhorar ainda
mais o atendimento”.

O Secretário de Saúde,
Carlos Alberto Navarro,
destacou as melhorias fei-
tas no Ciaf. “Até o final do
ano, vamos entregar mais
unidades reformadas. Além
disso, a Prefeitura contra-
tou novos médicos, que
vão melhorar significativa-
mente o atendimento pres-
tado nas unidades de saúde
de Jaboticabal”.

Prefeitura entrega reforma do Ciaf de Córrego Rico
Seguindo projeto de reforma dos Ciaf’s de Jaboticabal,  unidade de Córrego Rico foi totalmente reformada

Semana da Criança e do Adolescente debate sobre direitos e deveres
Além das comemorações em torno da data, Semana promoveu diversas palestras sobre o assunto

telar marcam um momento impor-
tante na defesa dos direitos da cri-
ança e do adolescente. Um mo-
mento de reflexão sobre a sua atu-
ação perante a sociedade e de apre-
sentação sobre as políticas públi-
cas promovidas em nosso municí-
pio”.

Os encontros aconteceram na
segunda-feira (07), com as co-
memorações em torno dos 20

anos de fundação do Conselho
Tutelar e do Conselho Munici-
pal da Criança e do Adolescen-
te, ocorrida na Casa dos Direi-
tos.

Na terça-feira (8) aconteceu
no Paço Municipal, uma apre-
sentação das ações promovi-
das pelo COMCRIAJA no mu-
nicípio, e durante a noite a pa-
lestra “Ato de Indisciplina, ato

infracional e as diretrizes do
ECA, com Prof. José Carlos de
Oliveira. Na quinta-feira (10),
aconteceu uma palestra de ca-
pacitação sobre o ECA - CMD-
CA e Conselho Tutelar e forta-
lecimento do Sistema de Garan-
tia dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Na sexta-feira (11), aconteceu
na Câmara Municipal um Ato So-

lene de homenagem aos ex-pre-
sidentes do COMCRIAJA, ho-
menagem aos poderes constitu-
ídos (Executivo, Legislativo e Ju-
diciário), Associação de Conta-
bilistas e a Instituição da Lei n°
2224, 07/10/1993 que criou o
COMCRIAJA e Conselho Tute-
lar.

A Presidente do COMCRIA-
JA, Maria Aparecida Chioda,

exalta a importância das home-
nagens. “Nada mais justo que
reconhecer quem contribuiu
nesses 20 anos de história do
COMCRIAJA e Conselho Tute-
lar. Todos, sem exceção, colabo-
raram para que tivéssemos o re-
conhecimento que alcançamos
na luta em prol dos direitos de
nossas crianças e adolescen-
tes”.

Raul Gírio entrega unidade básica de saúde totalmente reformada no distrito de  Córrego Rico, de vital importância para os moradores

Prefeito Raul Girio é aplaudido pela inciativa no ato inaugural Muito bem recebido, prefeito Raul Gírio conversa com moradores em Córrego Rico

Prefeito Raul Gírio ressalta a importância na defesa dos direitos da Criança e do Adolescente durante as comemorações dos 20 anos de fundação do COMCRIAJA e Conselho Tutelar

Quem diz não levar desaforo para
casa, são os mais insuportáveis

A caridade está contida no sorriso,
alma branda e mãos benévolas

Nas estações do tempo só o amor
incondicional constrói
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PEDACINHOS DE LUZ

José Fernando Stigliano

P/ Prof. João Pito

A Polícia  Militar do Estado de São
Paulo, em sua Corporação dos Bombei-
ros, tem como rotina registrar as ocor-
rências no Estado a partir dos Boletins
de Ocorrência aos quais atendem.

Este levantamento gerou informa-
çãoes sobre Suicídios e Tentativa ocori-
das no Estado em 2012. Foram  4.327
Ocorrências entre Suicídios e Tentati-
vas. Naquele ano ocorreram   491 Ca-
sos Consumados, o que correspondeu a
1,35  Suicídios por dia e, no caso das
Tentativas foram 3.826, corresponden-
do a  10,5 por dia.

Sabemos que os Atestados de Óbito
nem sempre trazem a Real Causa da

Ganância - Ambição de ganho, gan-
ho, ganho ilícito. Ambição - Desejo ve-
emente de poder, glória, riqueza etc.
Cobiça - Desejo violento de possuir).
São coisas que não deveriam existir, mas
infelizmente alguns tem se deixado con-
taminar e é por isso que a grande maio-
ria está enfrentando tantos problemas,
sempre querendo mais e mais, sem se
importar com as consequências ou com
o bem estar do próximo. As pessoas que
querem ser ricas e poderosas a qualquer
preço, acabam caindo em tentação, e
em laço, e em muitas concupiscências

“A indiferença silenciosa grave, qua-
se benévola, é a manifestação legítima
da  morte de toda crença”. Alexandre
Herculano.

Caros leitores, esta bibliografia, a base
do livro sobre a febre amarela, é para dar
uma noção do que de verdade foi feito a
várias mãos. Como intérprete de livros
em outras línguas, busca de livros em bi-
bliotecas públicas e particulares, pesqui-
sadores em jornais da época etc.

Isto que faço, não tem nada a ver
com qualquer dissertação de tese, ape-
nas uma satisfação aos leitores, e mui-
tos disseram por que escreves assim,
ora, eu tentei muitas vezes um patrocí-
nio para editar este livro, mas nada, se
fosse algo nada ético, muitos apoiari-
am, mas cultura hoje é confundida com
curtura, mas tudo bem, já editei três que
já se esgotaram, só ficou um exemplar
de cada um, na minha Biblioteca.

Vamos crer em DEUS e caminhare-
mos com confiança. É com perseve-
rança que chegaremos a recolher o fru-
to de nosso trabalho. Temos que pro-
gredir sempre. O homem tem o livre
arbítrio dos seus atos, visto que ele tem
a liberdade de pensar e de agir. Sem livre
arbítrio, o homem seria uma máquina.

O HOMEM PODE VENCER SUAS
MÁS TENDÊNCIAS PELO SEUS ES-

Oficialmente, a Apollo 17 consta
como a última missão tripulada envia-
da à lua. Porém, dois astronautas ame-
ricanos foram enviados em uma mis-
são secreta (Apollo 18) até lá, um ano
depois, e fizeram registros surpreen-
dentes do que viram e vieram nesse
ainda tão misterioso território. Ape-
sar da NASA negar tudo, você já pa-
rou para pensar porque o homem nun-
ca mais voltou à lua?

Desastre  Aeroespacial, o dia em
que o sonho americano explodiu pela
TV. Era 28 de janeiro de 1.986. Céu
claro e limpo, iluminado por suaves
raios de sol em uma fria manhã. O lo-

APOLLO 18 -  FILME DA DIMENSION FILME
DISTRIBUÍDO PELA PLAY ARTE HOME VÍDEO

cal, o Centro Espacial Kenedy, na Fló-
rida, Estados Unidos. Minutos de-
pois, o mundo assistiria ao maior aci-
dente aeroespacial do século. O déci-
mo voo da Challenger, vigésimo quin-
to de um voo espacial, teria um trági-
co fim ao explodir, 73 segundos de-
pois do lançamento de um dos fogue-
tes. Levava a bordo, pela primeira vez,
uma civil, Christa Mac-Auliffe, pro-
fessora de Concord, New Hempshire,
encolhida entre onze mil inscritos.
Junto com ela, outros seis astronau-
tas. O ano de 1.986 seria aquele dos
acontecimentos astronômicos aeroes-
paciais: 15 lançamentos das Space
Shuttes, a entrada em operação do mai-
or Telescópio já construído, o Hub-
ble, e um fiasco chamado cometa Hal-
ley. O sonho americano desintegrou-
se em milhões de pedaços. Os que pre-
senciaram o acidente na base Kenne-
dy demoraram para entender a gravi-
dade do ocorrido. Mas um comentá-
rio no alto-falante, diretamente da sala
do Controle da Missão, denunciava

que algo havia dado errado: “Obvia-
mente... Um grande mau funcionamen-
to”, deixou escapar o atônito locutor.
No pronunciamento do presidente
americano Ronald Reagan, a clara per-
cepção de que o Programa Espacial
americano deveria ser revisto: “Foi
uma grande Tragédia. Nunca havíamos
perdido um astronauta em voo”. A con-
troversa investigação em torno dos
motivos da explosão esbarraram, ine-
vitavelmente, nos procedimentos de
segurança da NASA. Os minutos fi-
nais registrados no gravador de voz da
Challenger estimularam o jornalismo
sensacionalista, em busca dos últimos
e desesperados suspiros dos tripulan-
tes. Segundo a transcrição oficial da
NASA, o último som emitido seria um
abafado grito de surpresa do astronau-
ta Michael Smith. Na fita, minutos an-
tes do lançamento, uma das tripulan-
tes, Ellison Orizuka, brincaria ao ver o
braço de sustentação da plataforma se
soltar, um procedimento considerado
normal, dizendo: “Ei o braço não deve-

ria ir para o outro lado”? A controvér-
sia em torno dos minutos finais surgiu
com os primeiros relatórios do aciden-
te, que apontavam a possibilidade de
os tripulantes ainda estarem vivos até
o momento do impacto da cabine prin-
cipal com a água. O tablóide sensacio-
nalista Weekly Word News divulgaria
uma falsa transcrição do restante da
gravação, incluindo gritos desespera-
dos e orações de última hora dos tripu-
lantes da Challenger. O desmentido vi-
ria com o aprofundamento das investi-
gações e a confirmação da não existên-
cia de qualquer outro registro gravado
nas fitas recuperadas após T + 73 (73
segundos depois da decolagem). Isto é
o que se sabe, pelo menos oficialmen-
te. O acidente retardaria os planos de
expansão espacial, forçando a NASA a
adotar procedimentos de segurança
mais rigorosos em voos das Space Thut-
tles. Levaria alguns anos para que o
Congresso Americano readquirisse
confiança no programa da Agência Es-
pacial.

A GANÂNCIA
loucas e nocivas, que submergem os ho-
mens na perdição e ruína. Foi a ganân-
cia que levou o rei Uzias à morte. Uzias
começou a reinar com dezesseis anos de
idade e reinou cinquenta e cinco anos
em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos
olhos do Senhor, enquanto Zacarias vi-
veu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois
Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor.
Deus ajudou Uzias a derrotar todos os
seus inimigos. O poder de Uzias aumen-
tou, e a sua fama se espalhou até o Egi-
to. Afim de tornar mais fortes as mura-
lhas de Jerusalém, ele construiu torres
no Portão da esquina e no Portão do
vale, construiu também torres de vigia
nos campos e abriu uma porção de po-
ços, pois tinha muito gado, tanto nas
planícies, como nos planaltos de Judá.
Tinha também homens trabalhando nas
plantações de uvas e nas hortas das re-
giões montanhosas, e nos campos fér-
teis, pois se interessava pela agricultura
e tinha um exército de homens prontos
para guerra, armados com escudos, lan-
ças, capacetes, couraças, arcos e flechas,
e fundas para atirar pedras. Seus enge-
nheiros construíram máquinas de guer-
ra que eram postas nas torres das mura-
lhas, afim de atirarem flechas e pedras
grandes. A fama de Uzias se espalhou,
mais ainda, ele se tornou muito podero-

so, pois Deus o ajudava. Vendo que esta-
va poderoso, ficou cheio de ganância e
essa foi a sua desgraça. Porque ele en-
trou no Templo e quis queimar incenso
no lugar dos sacerdotes, uma lepra lhe
saiu na sua testa e ele ficou leproso até
morrer (I Crônicas 26.1 aos 23). Geazi
foi ambicioso. Quando Naamã foi cura-
do da lepra no rio Jordão, voltou e disse
para o profeta Eliseu: Eis que tenho
conhecido que em toda terra não há
Deus, senão em Israel, agora, pois, te
peço que tomes uma benção do teu ser-
vo. Eliseu disse: Vive o Senhor, em cuja
presença estou, que a não tomarei. E
insistiu com ele para que a tomasse, ele
recusou. Geazi vendo que o profeta ha-
via recusado. Disse: Eu vou atrás de
Naamã e dizer que Eliseu mudou de ideia
e vou pedir alguma coisa. E assim ele
fez, porém mentiu. Naamã deu tudo o
que ele pediu. Quando Geazi chegou à
casa o Profeta disse: Porque você men-
tiu? Agora a lepra de Naamã pegará em
ti e em toda a tua descendência. Ele
queria tanto poder e riquezas que não
pensou nas consequências, sua ambição
foi maior.  Miriã foi cobiçosa. Miriã e
Arão eram Irmãos de Moisés só porque
ele casou-se com uma mulher da Etió-
pia eles começaram a criticá-lo. Mas
no fundo do coração, o que Miriã dese-

java era o lugar de Moisés. Ela disse:
Será que Deus tem falado somente por
meio de Moisés? Será que não tem fala-
do também por meio de nós? O Senhor
disse: Miriã, porque você tem se levan-
tado contra Moisés que Eu escolhi como
líder do meu povo. Miriã ficou leprosa.
Então Arão e Miriã se arrependeram e
pediram para que Moisés intercedesse
diante de Deus e Ele intercedeu e Deus
disse: deixe-a fora do arraial sete dias e
ela será purificada da lepra e assim acon-
teceu (Números 12.1 aos 16). Quan-
tos hoje não estão vivendo uma situ-
ação como esta, deixando a ganância,
ambição e a cobiça ser o Senhor da sua
vida. Este mau só vem para destruir,
não se deixe levar pelo momento,
toma uma posição de vencedor, en-
trega o seu caminho ao Senhor e con-
fia Nele e tudo Ele fará.  Não siga o
exemplo de Uzias, Geazi e Miriã, eles
pagarão um preço muito alto por não
ouvir a voz do Senhor em seus cora-
ções. Não cobiça nada do seu próxi-
mo, nem queira nada que não seja seu.
Ouça a voz do Senhor que te diz: Ten-
do, porém, sustento e com que nos
cobrimos, estejamos com isso conten-
te. Esta é a minha oração. Ouça o nos-
so programa A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107.9
Das 5hrs30mim às 6hrs 30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com

wwwcatedraldopovodedeus.com

A VERDADE CAMINHA PELO TEMPO
FORÇOS E MUITA VONTADE. O bem
reinará sobre a terra quando os bons ven-
cerem os maus. O progresso da humani-
dade tem seu princípio quando aplicar a
lei de justiça, amor e caridade. ALLAN
KARDEC, quando redigiu seus livros,
escreveu para o povo em linguagem
simples. DEUS é eterno, imutável, ima-
terial, único e todo poderoso.

Estamos caminhando, hora encar-
nados, hora desencarnados, em busca da
verdade clara e positiva, nos mostran-
do os pontos que nos levam a um en-
tendimento dos mistérios que nos en-
volvem, para trazer resultados que cla-
reiam os nossos meios, de conseguir-
mos evoluir.

O tempo nasce com a luz iluminada
de DEUS, nos dando vidas para crescer-
mos espiritualmente. Os caminhos se

abrem para encontrarmos, com o mun-
do das ilusões, das fantasias e das reali-
dades. SEREMOS FELIZES SE ACRE-
DITARMOS EM DEUS.

A VERDADE NOS CONDUZ À RA-
ZÃO LÓGICA DOS FATOS, ETERNOS
DA REENCARNAÇÃO, NA VIDA
ETERNA DO ESPIRITO.

 A CADA UM SERÁ DADO SEGUN-
DO SUAS OBRAS. Só o tempo marca a
luta pela verdade que vem de DEUS,
para  superar  as dificuldades que encon-
tramos pela nossa ignorância, no modo
de entendermos os princípios que nos
levam à compreensão, que somos os seus
filhos da  pureza, de coração, poderosos
de inteligência, na força e na esperança
de um dia sermos felizes.

Estamos dentro de nossas histórias,
que se formam com amor e perdão, cri-

adas em torno de vivencias, na família,
fortalecidas pela vontade de sermos
hoje, melhores que ontem.

A verdade custa muito de nós. Tra-
balho, perseverança, atitudes, na for-
ça de vontade que criamos, ilumina-
dos pela luz do conhecimento, que ad-
quirimos através da certeza que DEUS
existe como Pai, criador de todos nós,
como alicerce, o amor, o perdão, a
renúncia ao apego dos bens materiais,
que dificultam no modo de pensar e
agir.

Precisamos  agir e reagir diante
da ignorância, amar e perdoar, se-
guir o caminho que nos leva à von-
tade de aprender as lições da grande
escola da BOA NOVA, que nos ensi-
na a sermos mais humildes, menos
egoístas, mais poderosos no amor,
eliminando o ódio e nascendo den-
tro de nós o perdão, para sermos
perdoados, amar para sermos ama-
dos e nascendo para a vida eterna
do espírito

REFLEXÃO -  UM OLHAR DIFERENTE
Morte, assim como nem todas as Ocor-
rências são relatadas quando falamos de
pessoas que tiraram suas próprias Vidas,
e que estes dados não correspondem
exatamente à Realidade, mas nos dá um
bom panorama do que acontece nos
Municípios e no Estado sobre o assun-
to.

O Estado de São Paulo é formado
pela união de 645 Municípios. Em
2012, em 112 deles, foram registrados
Suicídios e em 204 foram registradas
Tentativas.

Hoje, temos no Estado de São
Paulo, 27  Postos de Atendimento
do CVV, 5 deles na Capital, 3 no

ABC, 2 no Litoral e 17 atendendo
em todas as demais Regiões.

Coincidência ou não, em Regiões
onde temos menos Postos do CVV, os
números de Suicídios e Tentativas são
mais altos do que onde o CVV está pre-
sente.

Podemos considerar estes núme-
ros como um retorno social positi-
vo, pois onde o CVV atua, de algu-
ma forma, a Sociedade sabendo que
pode contar conosco se tranquiliza
porque tem conhecimento de que
permanentemente estaremos a
postos para dar Atenção e Disponí-
veis para Conversarmos Sempre
que Todos Precisarem.

Voluntária Adriana/ Boletim/CVV
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.”Quem não lê, Mal fala, mal ouve,
mal vê”

Pois bem, mais uma tarefa cumprida
e espero não ter decepcionado, outras
tarefas virão, que executarei com mui-
to prazer, sem ganho nenhum, apenas
pela alegria de escrever para muitos que
me param nas ruas e dizem: olha, eu
perdi parentes naqueles tempos “mal-
ditos”.

Quanto aos “intelectuais” que co-
mentaram: de onde ele tirou isso, está
aqui o lugar ou os lugares se precisarem
e tiverem a paciência que nós tivemos,
está aqui uma grande coleção de obras
de vários países e isto também é um
serviço aos pesquisadores, agora façam
como nós, comecem.

“Se os que amam o vinho e o amor
fossem para o inferno, amanhã o Para-
íso estaria liso como a palma da mão”

Omar Khaiyyan.

P/ Maria Cappatto

Você tem medo de se apaixonar.
Medo de sofrer o que não está acostu-
mada. Medo de se conhecer e esquecer
outra vez. Medo de sacrificar a amiza-
de. Medo de perder a vontade de traba-
lhar, de aguardar que alguma coisa mude
de repente, de alterar o trajeto para
apressar encontros. Medo se o telefone
toca, se o telefone não toca. Medo da
curiosidade, de ouvir o nome dele em
qualquer conversa. Medo de inventar
desculpa para se ver livre do medo.
Medo de se sentir observada em exces-
so, de descobrir que a nudez ainda é pou-
ca perto de um olhar insistente. Não
suportar ser olhada com esmero e de-
voção. Nem os anjos, nem Deus aguen-
ta uma reza por mais de duas horas.
Medo de ser engolida como se fosse lí-
quido, de ser beijada como se fosse lí-
quen, de ser tragada como se fosse leve.
Você tem medo de se apaixonar por si
mesma, logo agora que tinha desistido
de sua vida. Medo de enfrentar a infân-
cia, o seio que criou para aquecer as mãos
quando criança, medo de ser a última a
vir para a mesa, a última a voltar da rua,
a última a chorar. Você tem medo de se
apaixonar e não prever o que pode su-
mir, o que pode desaparecer. Medo de se
roubar para dar a ele, de ser roubada e
pedir de volta. Medo de que ele seja um
canalha, medo de que seja um poeta,
medo de que seja amoroso, medo de que
seja um pilantra, incerta do que real-
mente quer, talvez todos em um único
homem, todos um pouco por dia. Medo
do imprevisível que foi planejado. Medo
de que ele morda os lábios e prove o seu
sangue. Você tem medo de oferecer o
lado mais fraco do corpo. O corpo mais
lado da fraqueza. Medo de que ele seja o
homem certo na hora errada, a hora
certa para o homem errado. Medo de se
ultrapassar e se esperar por anos, até

Medo de se apaixonar.Você  tem?
que você antes disso e você depois disso
possam se coincidir novamente. Medo
de largar o tédio, afinal você e o tédio
enfim se entendiam. Medo de que ele
inspire a violência da posse, a violência
do egoísmo, que não queira repartir ele
com mais ninguém, nem com seu pas-
sado. Medo de que não queira se repartir
com mais ninguém, além dele. Medo de
que ele seja melhor do que suas respos-
tas, pior do que as suas dúvidas. Medo de
que ele não seja vulgar para escorraçar,
mas deliciosamente rude para chamar,
que ele se vire para não dormir, que ele
se acorde ao escutar sua voz. Medo de
ser sugada como se fosse pólen, soprada
como se fosse brasa, recolhida como se
fosse paz. Medo de ser destruída, ani-
quilada, devastada e não reclamar da
beleza das ruínas. Medo de ser antecipa-
da e ficar sem ter o que dizer. Medo de
não ser interessante o suficiente para
prender sua atenção. Medo da indepen-
dência dele, de sua algazarra, de sua fa-
cilidade em fazer amigas. Medo de que
ele não precise de você. Medo de ser
uma brincadeira dele quando fala sério
ou que banque o sério quando faz uma
brincadeira. Medo do cheiro dos traves-
seiros. Medo do cheiro das roupas. Medo
do cheiro nos cabelos. Medo de não res-
pirar sem recuar. Medo de que o medo
de entrar no medo seja maior do que o
medo de sair do medo. Medo de não ser
convincente na cama, persuasiva no si-
lêncio, carente no fôlego. Medo de que
a alegria seja apreensão, de que o con-
tentamento seja ansiedade. Medo de não
soltar as pernas das pernas dele. Medo
de soltar as pernas das pernas dele. Medo
de convidá-lo a entrar, medo de deixá-
lo ir. Medo da vergonha que vem junto
da sinceridade. Medo da perfeição que
não interessa. Medo de machucar, ferir,
agredir para não ser machucada, ferida,
agredida. Medo de estragar a felicidade
por não merecê-la. Medo de não masti-
gar a felicidade por respeito. Medo de
passar pela felicidade sem reconhecê-
la. Medo do cansaço de parecer inteli-
gente quando não há o que opinar. Medo
de interromper o que recém iniciou, de
começar o que terminou. Medo de fal-
tar às aulas e mentir como foram. Medo
do aniversário sem ele por perto, dos
bares e das baladas sem ele por perto, do
convívio sem alguém para se mostrar.
Medo de enlouquecer sozinha. Não há
nada mais triste do que enlouquecer so-
zinha. Você tem medo de já estar apai-
xonada? Apaixonado? Medo, medo e
medo acredite medo é apenas um  senti-
mento como outro qualquer e depende
só de você vencer os seus medos.  En-
tão os vençam, não deixe que eles ven-
çam você  e  apaixone-se  muito! Boa
Sorte prá você.

O segundo mandamento é: "Não
pronunciará o nome do Senhor em vão".

E por que não falar o nome do Se-
nhor em vão? Porque o nome do Se-
nhor é santo. Não devemos usar o nome
d'Ele, a não ser para bendizê-Lo, ado-
rá-Lo e glorificá-Lo. O nome de Deus
diz o que Ele é. Quando nós professa-
mos a nossa fé em Deus, estamos hon-
rando o nome d'Ele. Você percebe que
cada vez está mais difícil de fazer isso?
Porque cada vez mais o mundo quer
fazer o oposto do que Deus quer.
Quando você professa a sua fé, você é
chamado de "carola", "beato", "bea-
ta". Mas professe-a sempre e de qual-
quer forma, porque você é luz. Você
precisa ser luz nas trevas, mesmo que
o chamem de "carola", de "beato".
Deixe que as pessoas comentem. Não
faça sermão, pois a boca fala daquilo
que o que o coração está cheio, como
ensina a Palavra. Não se envergonhe
do seu Deus, dos mandamentos do seu
Deus, da sua Igreja, como você ama a
sua mãe. A mãe é um bom exemplo,

A Igreja é nossa mãe e devemos honrá-la
pois nos ama, mas tem defeitos.

Você percebe, hoje, como se tem
feito um ataque maciço contra a Igreja
para difamá-la. E nós somos tão to-
los, que qualquer matéria enganosa –
sobre ela na TV –, já acreditamos no
que afirmam. Assim como um corpo é
feito de células, assim é a Igreja, em
que suas células somos nós. Os defei-
tos da Igreja somos nós. Mas a Igreja
é nossa mãe e devemos honrá-la. O
nome de Deus é santo. É proibido ro-
gar praga, blasfemar. Quando uma pes-
soa roga uma praga ou uma maldição,
ela não está falando em nome de Deus,
porque Ele é amor, mas ela está cha-
mando o próprio demônio. Você, pai,
mãe, têm poder sobre as suas pala-
vras de autoridade. E ao ouvir suas
pragas ou maldições, o demônio cum-
pre essas palavras. E quantas pragas
nós rogamos contra a Igreja, autorida-
des, filhos, parentes e amigos...

Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas
palavras. "Invoco a Deus por testemu-
nha: juro por minha vida que foi para
vos poupar que não voltei a Corinto".
(2Cor 1-23) Fazer um juramento é uma
coisa muito séria. É como São Paulo
fez: "rogo a Deus como testemunha".
E tantas autoridades têm feito juramen-
tos com a mão na Bíblia e depois fa-
zem totalmente o contrário. Nós que
seguimos Jesus, precisamos seguir a
verdade. O Catecismo da Igreja Católi-
ca fala da importância do nosso nome.
Quando você é batizado em Nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, você
é selado em Deus. Quando você com-
parecer diante do Senhor, Ele vai cha-
má-lo pelo nome. É necessário que hon-
re o seu nome. Precisamos fazer as
nossas coisas, começando o nosso dia
em Nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Não só quando você acorda,
mas muitas vezes durante o dia, faça o
sinal da cruz sobre todo o seu ser.



PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)

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

Tornado com motorzão 2006/2006: R$ 6.500,00
Documento 2013 ok. Pronta prá trilha, Com motor-

zão, escapamento Dore com curva de inox, trava nos
dois pneus, protetor de quadro, pedaleira larga, filtro
twin air, amortecedor trazeiro race tech, guia de cor-
rente, kit suspensão dianteira com emul + molas refor-
çada + regulador de pré carga, protetor de mão, banco
anti derrapante, guidão fat bar oxxy e todas as peças
para andar na rua. Telefone: (16) 3202-2636

VENDO TORNADO DOCUMENTADA
PREPARADA PARA TRILHA

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 2.013

Em cartaz
O ATAQUE ***
Rolando Emmerich é uma espécie

de Michael Bay com um pouco de
cerébro. São dele filmes como ‘’O Dia
Depois De Amanhã’’, ‘’2012'’ e o seu
maior sucesso ‘’Independence Day’’.
O chamado, filme catástrofe é a sua
especialidade. Em ‘’O Ataque’’, ele
dá um tempo, mas não muito, nas
destruições em massa e realiza um fil-
me de ação que parece uma clonagem
de ‘’Ataque à Casa Branca’’, lançado
no primeiro semestre e estrelado por
Gerard Butler. Aqui o herói da vez é
interpretado pelo novo queridinho de
Hollywood, o ator Channing Tatum
(dos dois ‘’G.I Joe’’). Ele é John Cale,
um ex-militar que trabalha na segu-
rança de um congressista (Richard
Jenkins de ‘’Jack Reacher) e que so-
nha integrar o serviço secreto e ser
um dos responsáveis por proteger o
presidente dos EUA, James Sawyer
(Jamie Foxx ganhador do Oscar por
‘’Ray’’). Depois que participa de um
entrevista para o emprego e ser, pra-
ticamente, descartado pela agente
chefe, personagem de Maggie Gylle-
nhaal de ‘’O Cavaleiro Das Trevas’’,
ele aproveita para levar sua filha a
um ‘tour’ por dentro da Casa Branca,
já que ela é fascinada pelo homem
mais poderoso do mundo. Para azar
do rapaz, o lugar é invadido por ter-
roristas, liderado pelo sempre com-
petente, James Woods (de ‘’O Espe-
cialista’’), que aqui interpreta seu mi-
lionésimo vilão, saindo-se razoavel-

mente bem. O longa é basicamente
um Duro de Matar na Casa Branca,
repetindo vários elementos do clás-
sico da ação. A notícia boa é que as
cenas são de cair o queixo, com des-
taque para uma inacreditável perse-
guição pelos jardins da ‘’White Hou-
se’’, que inclui o presidente partindo
prá luta, em mais um exemplo da pa-
triotada americana. Embora com
rombos gigantescos no roteiro ‘’O
Ataque’’ funciona muito bem naquilo
que se propõe ser um filme pipoca,
prá ser digerido e esquecido após o
final dos créditos.

Lançamentos
SERRA PELADA
PRISONERS - OS SUSPEITOS
DIANA

O Departamento de Cultura pro-
move de 21 e 25 de outubro a Semana
do Livro e da Biblioteca. Nesta edi-
ção, o evento homenageia a escritora
Jenny Nobre Votta Sim.

“O evento conta com uma progra-
mação bastante diversificada. Durante
os cinco dias acontecem palestras, con-
tação de histórias e também o sorteio
de brindes. Uma maneira de incentivar
a leitura e aumentar a frequência de pes-
soas em nossa biblioteca”, afirma o Di-
retor de Cultura, Abel Zeviani.

Em parceria com o Governo do Es-
tado de São Paulo, Jaboticabal recebe
também, no dia 21 de outubro, mais
uma edição da Viagem Literária. O

Aproximadamente 160 mulheres
participaram da abertura do Curso Pre-
paratório de Gestantes realizado pela
Secretaria de Saúde. O encontro acon-
teceu no Centro de Lazer Edson Mar-
tini.

“O curso preparatório para gestan-

Departamento de Cultura promove Semana do Livro e da Biblioteca
Programação diversificada garante boa programação cultural para a semana

Contador de Histórias, Fábio Lisboa,
apresenta as Histórias que saem dos
livros.

“Fábio Lisboa faz um trabalho di-
ferenciado com as crianças, apresen-
tando um universo  inspirado em di-
versas histórias. Autor do livro ‘O
mistério amarelo na noite’, Fabio é
formado pela USP e pós-graduando
em ‘A arte de contar histórias’. Certa-
mente uma grande opção cultural para
nossas crianças”, conclui Zeviani.

A programação acontece na Bibli-
oteca Municipal, Júlia Luis Ruette.
Para mais informações, o telefone de
contato do Departamento de Cultura
é (16) 3202-8323.

Começa nova turma do Curso Preparatório de Gestantes
Encontros acontecem todas as quartas-feiras

tes traz informações importantes para
as futuras mamães. É indispensável a
participação nas palestras para que to-
das conheçam detalhes do período ges-
tacional, parto e os cuidados necessá-
rios com o bebê”, afirma o Secretário
de Saúde, Dr. Carlos Alberto Navarro.

O Coordenador do Curso e Mé-
dico da Rede Municipal, Dr. Edu Fe-
nerich, lembra as participantes que
serão realizados oito palestras. “A
cade semana um tema diferente é
abordado por um profissional capa-
citado. Conhecendo, as gestantes

tem condições de cuidar muito me-
lhor de seu filho e entender todas as
fases da maternidade. Também gos-
taria de agradecer ao Fundo Social
de Solidariedade que doou cestas
básicas para serem sorteadas duran-
te o encontro”.

A Prefeitura promove de 29 a 30 de
outubro a Semana do Servidor Público.
As palestras acontecem no Cine Thea-
tro Municipal.

“O dia do Servidor Público é uma
data especial que devemos comemorar.
Para isso, organizamos uma programa-
ção bastante abrangente, com temas
interessantes e palestrantes capacita-
dos”, ressalta o Prefeito Raul Gírio

O Secretário de Administração, Cé-
sar Renato Poletti, ressalta que, em de-
terminados casos, os funcionários po-
dem optar por diferentes dias e horári-
os de palestas. “Adotamos a iniciativa
para que os funcionários possam fazer
um rodízio nos departamentos, sendo
assegurado o direito de todos participa-
rem dos encontros”.

Acompanhe abaixo a programação:
29/10/2013 – Terça-feira
Local: Cine Teatro Municipal
14h – Normas e Procedimentos do

Departamento de Medicina e Seguran-
ça do Trabalho

Palestrantes: Servidores do Depar-
tamento de Medicina e Segurança do
Trabalho

15h – Será que melhora? Uma refle-
xão sobre atitudes no trabalho

Palestrante: Alex Bertoldi
30/10/2013 – Quarta-feira
Local: Cine Teatro Municipal
14h – Normas e Procedimentos do

Prefeitura realiza Semana do Servidor Público
Evento oferece uma série de palestras aos Funcionários Públicos Municipais

Departamento de Medicina e Seguran-
ça do Trabalho

Palestrantes: Servidores do Depar-
tamento de Medicina e Segurança do

Trabalho
15h – Será que melhora? Uma refle-

xão sobre atitudes no trabalho
Palestrante: Alex Bertoldi

Na última semana, as equipes São
Paulo Solidário concluíram as ativida-
des da primeira etapa do programa –
Busca Ativa. Para marcar o encerramen-
to dos trabalhos, a Secretaria de Assis-
tência Social promoveu uma confrater-
nização entre as visitadoras.

Os trabalhos duraram cerca de 30 dias.

SP Solidário: Jaboticabal encerra primeira etapa
Busca Ativa visitou mais de 3 mil famílias

Ao todo, a equipe visitou 3203 famílias
de diversos bairros jaboticabalenses. Al-
guns deles são: Jardim Boa Vista, Cohab’s
I, II, III e IV, Jardim Mariana, Jardim
Angélica, Alvorada, Santo Antônio, Par-
que 1° de Maio, São Roque, Sorocabano,
Cidade Jardim, Planalto Itália, Jardim
Guanabará, Primavera, Lusitânia, Cór-

rego Rico, Barreiro, Jardim Perina, Apa-
recida, Santa Luzia, Santa Tereza, Vila
Industrial, entre outros.

“As visitadoras foram a campo apli-
car um questionário abordando situações
de educação, saúde e padrão de vida. Os
questionários basearam-se no conceito
de pobreza multidimensional e não ape-

nas na ausência de renda”, explica a se-
cretária de Assistência Social, Eliete
Travaini Lopes.

SP Solidário: Trata-se de um pro-
grama do Governo Estadual que visa
garantir a mobilidade social aos paulis-
tas que se encontram em situação de
extrema pobreza.

Local: Clube dos Funcionários Públicos
18h – Encerramento – Integração

no Serviço Público
Palestrante: César Renato Poletti

Ed (Patrick Wilson) e Lor-
raine Warren (Vera Farmiga)
são investigadores paranor-
mais de renome mundial, que
foram chamados para ajudar
uma família aterrorizada por
uma presença maligna em
uma fazenda isolada. Força-
dos a confrontar uma pode-
rosa entidade demoníaca, os
Warrens encontram-se pre-
sos no caso mais terrível de
suas vidas.

INVOCAÇÃO DO MAL



RUA SÃO JOÃO Nº 268

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

RIR COM WALDIR

Roberto Balbino

Aqueles que acompanham os arti-
gos que escrevo ou entrevistas no
www.tvempreendedorismo.com.br já
tiveram a oportunidade de perceber
como podemos aprender com fatos
corriqueiros, simples.

Geralmente, a correria que a rotina
já nos fez acostumar tira-nos a chance
de observar essas coisas simples que
me sirvo para lhes propor reflexões.

Pensemos na força que muitos ge-
rentes fazem para manter a empresa
nos trilhos.

Muitas horas por dia, incêndios
para apagar, problemas e preocupa-
ções que se acumulam devido às vári-
as fontes de desafios (atendimento aos
clientes, concorrência, funcionários,
entre outros).

Tantas barreiras como essas de-
mandam jeito e, em hipótese alguma,
força.

IKATU SEMENTES LTDA – ME, declara que requereu junto à
CETESB a licença de Operação Renovação Nº 52003491 processo
Nº 52/00382/09 para BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, sita à Av.
João Pacheco de Oliveira, 951, Córrego Rico - Jaboticabal/SP.

RECAPAGEM PNEU FORTE LTDA-EPP, torna público que
requereu da CETESB a Licença Prévia para serviço de pneus  (re-
cauchutagem, recondicionamento, etc.), à Rua Diógenes Roma,
nº 530, Jardim das Rosas, Jaboticabal - SP.

O assaltante aborda o Manoel no
meio da rua.

- Pare! - grita.
- Impare! - grita de volta o Ma-

noel estendendo três dedos.
- Mas eu estou te roubando! - ex-

plica o assaltante.
- Então não brinco mais!
...........................................................................
Um dia no Shopping uma loira,

uma morena e uma ruiva estavam
conversando.Uma falou...

- loira, vá lá descobrir a senha
do caixa!

A loira foi e viu:********
Então falou para as amigas
- a senha é:********

O projeto Boa Visão, bons resulta-

dos, realizado pela Prefeitura de Jaboti-
cabal em parceria com o Senac, consis-
te na detecção precoce de problemas de
refração, através da triagem ocular rea-
lizada pelos alunos do curso Técnico em

Enfermagem, por meio do estágio e do
voluntariado. Os atendimentos ocorrem
de segunda a sexta-feira e vão até o dia
1° de novembro.

Doze escolas municipais de ensino
fundamental estão participando da ação
que orienta, analisa e executa a triagem
de alunos que precisam ser encaminha-
dos ao oftalmologista. Os estudantes,
com supervisão do docente, utiliza o
método da Tabela de Snellen ou Opto-
métrica, que consiste na avaliação de
um quadro com diferentes tamanhos de
figuras a uma determinada distância para
a realização do exame.

“A maior parte da interação que re-
alizamos com o meio externo é com a
visão. A saúde desse órgão é  primordial
no processo de aprendizagem escolar,
no qual o aluno envolve-se em ativida-
des intelectuais e sociais, que exigem
muito de sua acuidade visual”, afirma
Patrícia Faian Mendes, docente do Se-
nac Jaboticabal.

Luciana Marcato, aluna do curso
Técnico em Enfermagem da unidade
ressalta que a experiência está valendo
a pena. “Além de aprender bastante,
pois colocamos em prática o que ve-
mos em sala de aula, é uma oportunida-
de de ajudar a comunidade e interagir

A ONG Amor Solidário e a escola Dona Aurora participaram do evento de premiação,
promovido pela UNICEF em Bauru-SP, no qual receberam um importante certificado e o selo
da entidade, reconhecendo o importante trabalho que é desenvolvido com crianças e adoles-
centes de nossa cidade. Participaram 2.713 instituições e Jaboticabal está entre as 16 seleci-
onadas para receber o selo da UNICEF. Este selo foi dado só para semifinalista do Prêmio Itaú
Unicef.  A ONG, desenvolve diversas atividades, como capoeira, hip hop, axé, kung fu, balé,
grafite, musica e reforço escolar. A ONG atende um público de diversos bairros de Jaboticabal,
mas tem uma relação de parceria muito especial com a escola Dona Aurora, pela proximidade da
escola e ONG.  Hoje, com aproximadamente 200 alunos, dos quais 40% estudam na escola. A
premiação deste ano teve como tema: “Crer e Fazer, um passo à frente e você não está mais no
mesmo lugar”. O evento contou com apoio e a realização da CENPEC- Fundação Itaú Social,
COGENAS, UNDIME e o Canal Futura. Desta vez não foi ganho a premiação em dinheiro, e
dada só às 4 primeiras, mas estamos chegando perto, entre 2.713 ONGs, ficamos entre as 16
primeiras, e ganhamos o SELO DA UNICEF. É sinal que algo está dando certo. Agradecimen-
tos a todos os professores que trabalham de forma voluntária e gratuita.  Desde já estamos nos
preparando para a próxima edição do prêmio, que será em 2015,  e vamos trabalhar muito  rumo
ao primeiro lugar. É a terceira vez  que participamos. Em 2009 não fomos classificados, 2011
ficamos entre as 32 , 2013 entre as 16, mais alguns acertinhos para 2015 e seremos primeiro. Se
Deus nos permitir. Parabéns a todos envolvidos, Dona Lia, a Diretora da escola Lucia, profes-
sores, alunos e pais. (ONG Amor Solidário)

Muita “força” para gerenciar?
Pode ser que esteja no caminho errado

Lembremo-nos dos vidros de pal-
mitos. Pode girar o quanto quiser, mas
se não virar para o lado certo, não abre.
Aliás, em alguns casos, se não usar-
mos uma faca para furar a tampa e
tirar a pressão, não abre.

Para tirar a pressão no gerencia-
mento, precisamos entender a fundo
quais são as funções do gerente.

Quantos líderes poderiam se livrar
de frustrações se compreendessem
suas reais funções?

Diante de tudo isso, fica claro que
é hora de profissionalizar o gerencia-
mento. Estamos em vias de criar lou-
cos em nossas empresas na mesma
proporção em que buscamos melho-
res resultados.

É hora de se pensar também em
saúde, família, lazer, relacionamentos,
educação e outros assuntos que afe-
tam a “máquina de pensar” do geren-
te.

Quanto mais aplicarmos nossa cri-
atividade e bom senso no planejamen-
to, na organização, na liderança e no
controle, mais próximos da excelência
estaremos.

O primeiro passo para mudar é o
diagnóstico sobre a situação atual.

E você? Está completamente sa-
tisfeito ou acredita que pode melho-
rar?

Se sim, comece a tratar de forma
profissional aqueles sonhos ou ideias
que lhes roubam bons minutos de re-
flexão e geração de insights. Transfor-
me ideias em projetos e projetos em
resultados!

Para finalizar, deixo os votos sin-
ceros de sucesso e paz em sua jornada
gerencial.

Forte abraço e até breve.

Alunos do curso Técnico em Enfermagem realizam atendimentos
gratuitos à estudantes da rede pública de ensino

A ação, em parceria com a Secretaria de Saúde, irá

atender mais de 3.500 alunos

com as crianças, é muito bom”, afirma.
A interação social e educativa desse

projeto reflete no processo de aprendi-
zagem dos alunos da área, permitindo
que o conhecimento teórico seja apli-
cado, agregando novas informações e
favorecendo o serviço de qualidade e
humanizado à comunidade.

O curso
O Senac Jaboticabal possui profissi-

onais capacitados e laboratório de en-
fermagem equipado para a capacitação
desse profissional. “Um laboratório
com equipamentos adequados propicia
ao aluno um aprendizado mais comple-
to. Dessa forma o aluno quando vai ao
campo de estágio sente-se mais seguro,
pois já possui conhecimento, tendo re-
alizado as técnicas na prática”, conclui
Simone Silveira docente da área da saú-
de.

Mais informações sobre novas tur-
mas ou sobre o projeto podem ser obti-
das pelo telefone (16) 3209-2800 ou
pelo site www.sp.senac.br/jaboticabal.

Serviço

Boa Visão, bons resultados
Período: 9 de setembro a 1 de no-

vembro
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo

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

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria de Planejamento, lan-
ça a campanha “Onde há acessibilida-
de, tem mais cidadania!”, baseada na
lei municipal n° 4450. O objetivo é
conscientizar donos de prédios comer-
ciais, construtoras e profissionais do
ramo da construção a edificar ou adap-
tar prédios de forma que sejam acessí-
veis a deficientes físicos ou pessoas
com mobilidade reduzida.

O setor de fiscalização ficará res-
ponsável por orientar e notificar os
responsáveis por edificações de uso
coletivo (novas e antigas) que ainda
não atendam às normas de acessibili-

Lei municipal garante
edificações acessíveis

Norma vale tanto para construção como

para reforma de espaços coletivos

dade.
Pela lei, construções, reformas ou

ampliações de edificações públicas ou
coletivas devem se tornar acessíveis.
Condomínios e conjuntos habitacio-
nais também devem ser acessíveis.

O secretário da pasta, André No-
zaki, lembra que “para aprovação ou
renovação de alvarás de funcionamen-
to, também será necessário atender as
normas de acessibilidade”.

Em caso de descumprimento da lei,
o responsável será multado em R$
2.500,00. Para obter mais informações
o telefone de contato é (16) 3209-
3303.

Cinco alunos jaboticabalenses já
estão na semifinal do concurso EPTV
na Escola 2013, dois deles são estu-
dantes de escolas municipais: Dióge-
nes Soares Antônio, da EMEB Paulo
Freire, e Joice Roseane Antonieto, da
EMEB Tereza Noronha Carvalho.
Agora, os alunos concorrem a uma
vaga na final, disputando diversas ci-
dades da região.

Este ano, os estudantes do último
ano do ensino fundamental tiveram
que escrever sobre o tema “Viver. Você
tem medo de quê?”. A ideia era levar
os jovens a refletir sobre os medos
enfrentados dia a dia, por exemplo,
como que profissão escolher.

EPTV na Escola: cinco jaboticabalenses
garantem lugar na semifinal

Conheça os semifinalistas de
Jaboticabal:

Diógenes Soares Antônio, EMEB
Paulo Freire, Professora Cristiane
Balestrieiro dos Santos

Joice Roseane Antonieto, EMEB
Tereza Noronha Carvalho, Professo-
ra Maria Elisa I. Iunck

Dyenne Montalvão de Brito, E.E.
Profª Dona Aurora F. V. dos Santos,
Professora Maria Helena

Lucila de Cássia Fernandes dos
Santos, E.E. Profº Luiz Latorraca, Pro-
fessora Marilza Bortoleto Fazano

Milena Silva dos Santos, Colégio
Objetivo, Professora Regina Alves
Mendes

O SEBRAE promove em Jaboti-
cabal no dia 24 de outubro, a oficina
“Ganhe Mercado”. O evento é volta-
do para Empreendedores Individuais,
Empresário e Gerentes de Micro Em-
presas.

A oficina acontece no prédio da
ACIAJA e trata de assuntos como
Marketing, Mercado, posicionamen-

O CAPS (Centro de Atendimen-
to Psicossocial) realizou uma pro-
gramação especial para comemo-
rar o Dia Mundial da Saúde Men-
tal, comemorado em 10 de outu-
bro.

Além de um café, familiares e
pacientes assistiram um vídeo so-
bre saúde mental e uma palestra
sobre a importância da data.

SEBRAE promove oficina
“Ganhe Mercado”

to da empresa no mercado e adequa-
ção dos quatro Ps do Marketing ao
público da empresa.

A Agente de Atendimento do SE-
BRAE, Vanessa Gonçalves, divulga
que as vagas são limitadas. “Os inte-
ressados devem procurar o Posto de
Atendimento ao Empreendedor ou
telefonar para 3203-3398”.

CAPS comemora Dia da Saúde
Mental com programação especial
Evento aconteceu na sede do CAPS

O Secretário de Saúde, Dr. Car-
los Alberto Navarro, ressalta a im-
portância do evento. “A progra-
mação foi importante para mostrar
aos familiares dos pacientes parti-
cularidades do trabalho que é de-
senvolvido no CAPS e da própria
saúde mental. Um momento de in-
teração entre a equipe de profissi-
onais, familiares e pacientes”.

ORAÇÃO A SANTA RITA
 Se você está com algum problema cuja solução você julga difícil ou impos-

sível, peça ajuda à grande Santa Rita, que é a Santa das causas impossíveis, que
precisam de rápida solução e forte intercessão junto de Deus.

Oração: Gloriosa Santa Rita, aqui estou diante de vós, necessitando do
vosso auxílio. Eu me sinto no maior desamparo. E vós sois uma grande espe-
rança para mim, porque bem mereceis o nome de Santa dos Casos impossíveis.
Intercedei por mim diante de Jesus. Alcançai-me dele a graça que hoje de
coração vos peço... (fazer o pedido). Se existir em mim alguma coisa que
ofende a Deus, iluminai-me, dai-me forças para eu corrigir.

Apresentai a Jesus este meu pedido, vós que fostes agraciadas com o sinal
dos sofrimentos que ele suportou na cruz, por amor de todos nós. Vosso exem-
plo me ensine e me ajude a perdoar, de todo o coração, aos que me ofenderam
ou vieram a ofender.

Santa Rita, minha protetora na vossa intercessão
deposito toda minha confiança. Amém. F.A.S.

CASA DO CRIADOR
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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ANA CAROLINA MOREIRA MENEGUSSI
Loira dos olhos verdes, do sorriso encantador. Uma jovem que é a alegria em

pessoa. Desfrute desta data 20 de outubro, cheia de felicidades e que o brilho deste
NIVER encha seu formoso coração das mais plenas realizações. Que você conti-
nue sensível e enriqueça-se de muitas amizades, carinhos e muito amor. São atitu-
des sublimes e que este brilho possa refletir em suas ações, simples, mas com as
maravilhas do CRIADOR. Desejamos, ainda, que esta existência seja regada a
muitas emoções, e que a colheita de mais uma formosa rosa, seja feita, no jardim
da  juventude, com muita paz, beleza, esperança e coragem, para que possa enfren-
tar e vencer novos desafios com muito otimismo. Parabéns! Dos amigos, da mãe
Carina Moreira, do pai Roberto Menegussi e familiares.

A lindíssima modelo Thaís Andra-
de já teve propostas para trabalhar
na Alemanha, Ásia e Londres, mas
por enquanto preferiu ficar no Brasil
e conciliar sua faculdade de Comércio
Internacional, com a corrida carreira
de modelo, que por sinal está bom-
bando. Sua fascinante beleza foi des-
coberta no centro de Ribeirão Preto.
Thais entrou no elenco R.Office
Models e logo foi enviada para São
Paulo, onde vive há 4 anos. Seu pri-
meiro trabalho foi uma campanha
para uma grande empresa de automó-
veis. Depois ela deslanchou em tra-
balhos Axe, Avon, C&A, Renner, en-
tre outros. Recentemente, a leonina
(25) e 1.76 de altura, foi fotografada
para coleção verão 2014 de uma mar-
ca de jeans, no Rio de Janeiro. Debru-
çada, imagina em quem? No modelo
Jesus Luz. Thaís chegou, onde che-
gou, mostrando seu talento, vestindo
a camisa, se juntando a sérios profis-
sionais e correndo atrás dos objetivos
com muita garra. A consequência será
muito brilho, pois merece. Sucesso,
mais sucesso Thaís!

Cláudio Almeida, que o dia 22 de outubro seja de mui-
tas realizações, e que continue sendo essa pessoa humil-
de e simpática. Parabéns e que seus caminhos sejam  sem-
pre abençoados.

Lucas Gar-
cia, comemora-
rá dia 22 de ou-
tubro, mais
uma data nata-
lícia. Os pais
José Roberto
Garcia e Adria-
na Simurro; a
irmã e os avós,
lhe desejam
toda sorte em
sua caminhada.
Que seus so-
nhos sejam rea-
lizados, porque
todos o amam
muito! Para-
béns!

Tatiana Fer-
raudo com-
pletará idade
nova no dia 20
de outubro.
Amigos e fa-
miliares dese-
jam muitas fe-
licidades e su-
cesso em suas
c o n q u i s t a s .
Parabéns!

Dia 16 foi seu aniversario, e  tenho a satisfação de dizer que você
é a melhor irmã do mundo, pois é a minha fonte de superação, a
alegria contagiante que vive e sabe viver, tem amigos de montão, um
coração gigante. Sueli Pereira da Silva, que essa nova fase seja de
muitas conquistas. Te Amo! Parabéns! a.) Roseli

Fernanda Mari-
ano Petrassi com-
pletará mais um
ano de vida, no
próximo dia 23
de outubro,  ao
lado dos pais
Dedê e Ivete, do
irmão João Neto,
familiares e ami-
gos. Parabéns!

Quem comemora mais um ano de vida neste dia
19, é Gustavo Constantino, um dos sócios da
agência Intervalo Brasil. Felicidades e muitos anos
de vida!

É com carinho que destacamos o aniversário de
Fernando Falanga, no dia 19 de outubro. Parabéns
de toda equipe GAZETA.

Destaque das
fotos dos alunos
do Grupo Esco-
lar de Pitanguei-
ras do ano de
1958 - que con-
cluíram o 4º ano.

Professor José
Alberto Affonso
e o diretor de
óculos - Profes-
sor Aristides
Bussodori.

Anderson Rodrigo Silvestre completa idade nova no
próximo dia 24 de outubro, ao lado da esposa Adriane,
dos familiares e da equipe Báltico. Parabéns!

O casal José Carlos Simões e Renata Semolin Simões comemo-
ram, nesta segunda-feira (21), o primeiro mês de casados. O filho
Alexandre Rocha e a nora Beatriz Garcia Bento, parabenizam e
desejam felicidades ao casal.



No último fim de sema-
na, o presidente do Abri-
go São Lázaro, Ednei Va-
lêncio, com apoio da
INPAMACG, vacinaram
500 animais, entre cães e
gatos, no bairro Cohab I.
A vacinação imuniza 12
doenças, protegendo as-
sim, os animais.

O presidente do INPA-
MACG, Carlos Ferreira
(CARLÃO), se sensibili-
zou com os serviços pres-
tados por Ednei.  Ao  co-
nhecer o Abrigo São Láza-
ro, firmaram  parceria, já
que lutam pelo mesmo ide-
al: proteção e qualidade de
vida de cães e gatos.

ABRIGO SÃO LÁZARO E INPAMACG ( INSTITUTO DE PROTEÇÃO ANIMAL
E MEIO AMBIENTE CÃES E GATOS) VACINARAM ANIMAIS NA COHAB I

 O violeiro Noel Andrade faz show
neste sábado, dia 19 de outubro, a partir
das 18h, numa realização da AREA - As-
sociação Regional de Engenharia, Arqui-
tetura e Agronomia de Jaboticabal.

O artista coleciona prêmios e reco-
nhecimento junto ao público e a gran-
des nomes da música como Pena Bran-

Violeiro Noel Andrade faz show em Jaboticabal neste sábado
ca e Xavantinho, Roberto Correia, Paulo
Freire, Dorothy Marques, Renato Tei-
xeira, Grupo Paranga, Sá, Rodrix e Gua-
rabira, Dércio Marques, Braz Da Viola,
Cláudio Lacerda, Pereira da Viola, Ca-
penga, Chico Lobo, Zé Gomes, Inezita
Barroso entre outros.

A musicalidade e técnica que já lhe

rederam indicação como melhor Can-
tor Regional na 24ª edição do Prêmio
da Música Brasileira; e o prêmio Rozini
de Excelência da Viola Caipira - 2013,
na categoria de melhor CD.

Para quem já viu o show de
Noel Andrade, a descrição é a seguinte:
“Além de ser uma virtuose na viola,

Noel tem uma presença de palco im-
pressionante e intercala suas modas com
causos, piadas e estórias que sempre le-
vam o público às risadas. Rodeado por
suas três violas, e ele as chama carinho-
samente de “Minhas Mulheres”, que vão
sendo intercaladas no decorrer da apre-
sentação”. Informações: 16.3203.1605.
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No CIAF III o 31º Torneio do Dia das Crianças,
organizado por Jacaré e Adão Jacinto

Dia 20, na cidade de Barretos,
ocorrerá a 5ª Barretos Run Indoor
Corrida, realizada pelo Departamen-
to de Esportes de Barretos. Jaboti-

No próximo sábado, dia 19, na ci-
dade de Bebedouro, ocorrerá mais uma
etapa da Copa Regional de Futsal,
campeonato organizado pela Liga Re-
gional de Futsal de Bebedouro e Jabo-
ticabal participará com suas equipes
de Futsal nas categorias Sub 11 Mas-
culino e Sub 15 Masculino.

Prof. : Emanuel  Júnior da Silva.
08:00 h Categoria sub 11 Masculino
FAE/Jaboticabal x Viradouro
Categoria sub 15 Masculino
09:00h FAE/Jaboticabal x Viradouro

No próximo domingo, dia 20, na
cidade de Ribeirão Preto, campo do
Botafogo, acontecerá mais uma eta-
pa da Copa Paulista de Futebol de
Campo, a partir das 08:00h, campe-
onato este organizado pela Liga Re-
gional de Futebol, onde Jaboticabal
participará com suas equipes de
Futebol da FAE nas categorias Sub
13 , sub 15 e sub 17 masculino.

Prof.: Carlos Alberto Rossetto.
08:30h Categoria sub 13 Masculi-

no
Botafogo FC  x FAE/Jaboticabal
09:45h Categoria Sub 15 Masculi-

no

Copa Paulista de Futebol

5ª Barretos Run Indoor
cabal participará do evento,  que terá
início às 08:00h com sua equipe de
Runer da FAE.

Prof.: Carlos Aberto Pereira.

II Copa Regional de Futsal
Dia 19, na cidade de São Joaquim

da Barra, no estádio Municipal, ocor-
rerá mais uma etapa da Copa Paulis-
ta de Futebol de Campo. Campeo-
nato organizado pela Liga  Regional
de Futebol de Campo, e Jaboticabal
participará com sua equipe de Fute-
bol de Campo da FAE na Categoria
Sub 17

Prof.: Carlos Alberto Rossetto
12:00h Categoria Sub 17 Masculi-

no
Alpinópolis x FAE/Jaboticabal

Cristiano Aparecido da Silva, mais conhecido por
Feijão, atleta de Jiu-Jitsu da equipe Tokay DBF, par-
ticipou do 1º Torneio de Jiu-Jitsu na cidade de Mon-
te Alto, na categoria Pesadíssimo Adulto Branca Ab-
soluto, vencendo as 4 lutas, saindo campeão.

A equipe de atletismo da Funda-
ção de Amparo ao Esporte continua
conquistante grandes resultados. No
último final de semana, Richard Al-
ves, conquistou a medalha de ouro
nos 100 metros com barreira, no
Campeonato Brasileiro Mirim Inter-
clubes ocorrido no Ibirapuera, em
São Paulo.

“A equipe de atletismo da FAE

Atletismo: atleta da FAE é campeão brasileiro nos 100 metros
Título foi conquistado no último final de semana em São Paulo

A Prefeitura de Jaboticabal infor-
ma que estão abertas as inscrições
para Processo Seletivo destinado a
selecionar jovens ao programa mu-
nicipal Aprendiz Legal, popularmen-
te conhecido como Menor Aprendiz,
para exercer atividade junto ao De-
partamento de Trânsito e Transpor-
te no sistema de estacionamento ro-
tativo Área Azul.

Os interessados podem se inscrever
até sexta-feira (18), das 9h às 17h, nas
instalações do CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa Escola), à rua Florino
Peixoto, n° 873. Ao todo, são 70 vagas
destinadas a jovens de 14 a 22 anos, que
estejam cursando ensino fundamental,
médio ou já tenham concluído.

“A contratação do menor aprendiz
obedece às normas de CLT. Portanto, o
contratado terá direito a férias, 13° sa-

Prefeitura abre processo seletivo para contratar Menor Aprendiz
Jovens de 14 a 22 anos podem se inscrever até sexta-feira (18)

lário, PIS, FGTS e previdência. O jo-
vem receberá, ainda, salário de R$
369,60 (por 24 horas de trabalho se-
manal) e vale transporte”, explica o
secretário de Administração, Cesar Po-
letti.

Para efetivar a inscrição é necessá-
rio apresentar os seguintes documen-
tos: cópia e original do RG e CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de
matrícula e frequência escolar, compro-
vante de residência e comprovante de
renda per capita familiar não superior a
2/3 do salário mínimo.

As provas serão feitas em duas eta-
pas – dinâmica em grupo e entrevista –
e estão agendadas para o dia 24 de outu-
bro, às 9h, na sede do CIEE. De acordo
com edital, o número de vagas será pre-
enchido de acordo com a necessidade da
Secretaria de Obras.

A Secretaria de Saúde informa
que a palestra sobre violência do-
méstica será realizada no dia 21, às
13h30, no Paço Municipal. O obje-
tivo é divulgar e esclarecer sobre os
trabalhos de orientação à mulher vi-
timizada.

“A palestra é aberta ao público. E,
desde já, todos estão convidados a
comparecer e compreender melhor
como funcionam as orientações jurí-
dicas dadas às mulheres que sofrem

Violência doméstica: Saúde
divulga nova data

violência doméstica”, convida o secre-
tário de Saúde, Carlos Alberto Navar-
ro.

O serviço: Na Unidade de Atendi-
mento à Mulher há uma sala específi-
ca para a mulher vitimizada. Todas as
segundas-feiras, das 8h às 12h, um
advogado as orienta sobre os procedi-
mentos necessários nesses casos. Nos
demais dias, uma funcionária fica res-
ponsável pelo agendamento e por in-
formações preliminares.

A Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo concluiu as obras do piscinão
de contenção de águas pluviais do Dis-
trito Industrial. Foram investidos, apro-
ximadamente, R$ 50 mil na construção
de entradas e saídas de água e um alam-
brado de proteção.

“A conclusão dessas obras garantem
menos transtornos para as empresas,
principalmente durante o período chu-
voso”, explica o prefeito Raul Girio,
que acompanhou as obras pessoalmen-
te.

“A expectativa era entregar as obras
em dois meses, mas a equipe acelerou o
processo e a finalizou em menos de 20
dias”, completa o secretário da pasta,
Valdemir Lutti.

Novos recursos: Na última sema-
na, o prefeito Raul Girio esteve em São
Paulo e retornou com boas notícias para
o Distrito Industrial. Além de recursos
para a cidade, o prefeito assinou um
convênio que destina R$ 500 mil para
pavimentação da área. O recurso foi
conquistado através de emenda parla-
mentar do deputado federal, Arnaldo
Jardim.

Distrito Industrial: obras do piscinão estão concluídas
Novo convênio garantiu R$ 500 mil para pavimentação

vem conquistando resultados impor-
tantes. Vários atletas vem despontan-
do e fazendo bonito nas principais
competições nacionais. Que eles sir-
vam de exemplo para aqueles que es-
tão iniciando no esporte”, afirma o
Presidente da FAE, Samul Cunha.

A técnica de atletismo da
FAE,Roberta Brás, destaca que Jabo-
ticabal ficou na 11ª colocação entre 41

cidades participantes. “Essa é uma
nova geração de atletas que está des-
pontando em Jaboticabal. Grandes
centros esportivos participaram do
evento e Jaboticabal brigou de igual
pra igual com todos. Isso mostra o
bom trabalho que é feito em nossas
categorias de base”.

Acompanhe a colocação final dos
atletas da FAE:

Richard Alves  - 100 metros com
barreira - Campeão

Alexandre Pastorello -1000 metros
– 4° colocado

Ramon Silva – 100 metros com bar-
reira - 6°colocado

Mateus Pastorello- Salto triplo -
8° colocado

Wesley Camargo- Salto em distan-
cia - 10°colocado Botafogo FC x FAE/Jaboticabal

11:00h Categoria Sub 17 Masculi-
no

Botafogo FC x FAE/Jaboticabal
Ainda no dia 20, na cidade de

Mogi das Cruzes, terá início a  Mo-
dalidade de Bocha de Jaboticabal no
77º Jogos Abertos Baby Barioni,
que jogará  nas quadras do SESI, a
partir das 08:00h. A competição
terá início no dia 20 e  sua final no
dia 26, a partir das 08:00.

 Jaboticabal participará com sua
equipe de Bocha da FAE, que irá
para Mogi das Cruzes no sábado,
dia 19.

Prefeito Raul Gírio acompanha de perto todas as obras do município de Jaboticabal
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Proprietário da Loja Loco Pepe Pedro Kotzent, entre-
ga ao ganhador Daniel Rodrigo Felipe, um super long-
board, prémio sorteado no dia 06 de outubro ao vivo no
Programa Mexicano Louco.

MEXICANO LOUCO
NA GAZETA FM

Promoção Dia das Crianças
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