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Jonas de Gallileu

Jaboticabal recebeu uma visita
ilustre na terça-feira (12). A primeira-
dama do Estado de São Paulo, Lu
Alckmin, e a primeira-dama de Jabo-
ticabal, Cidinha Girio, entregaram
um moderno espaço para qualifica-
ção profissional. O Polo Regional
da Escola da Beleza oferece, gratui-
tamente, cursos de cabeleireiro, ma-
nicure e pedicure, maquiagem, de-
pilação e designer de sobrancelhas.
A cerimônia contou com a presença
do prefeito Raul Girio e outras auto-
ridades da região.

Lu Alckmin elogiou o empenho
das alunas. “São pessoas que se
dedicam e buscam qualificação
para melhorar a renda e a qualida-
de de vida da sua família. Já temos
até fila de espera. E este é o nosso
maior objetivo - em vez de dar o
peixe, ensinamos a pescar”, anali-
sa. “Quero parabenizar a Cidinha

Lu Alckmin e Cidinha Girio inauguram Polo da Beleza
Projeto já conta com 40 alunos e fila de espera; interessados devem procurar o Fundo Social

e o Raul, que foram a São Paulo
para implantar os projetos, sem-
pre na busca da qualificação pro-
fissional para Jaboticabal. Fico
muito feliz por essa parceria. O
Governo tem vários projetos, mas
eles só funcionam ativamente no
interior com o empenho dos pre-
feitos e primeiras-damas”, emen-
da.

Em Jaboticabal o polo atenderá
também a região, com cursos de
capacitação para professores. O
Polo de Beleza disponibiliza, ain-
da, os equipamentos, material di-
dático, uniforme e bolsa auxílio aos
participantes. “Já temos 40 alunos
e várias outras pessoas interessa-
das. Essa parceria com o Governo
do Estado traz muitos benefícios
para nossas famílias. Em breve
implantaremos a Escola da Moda
- um local apropriado para a insta-

lação do curso de corte e costura
e de modelagem”, comemora. “São
projetos importantes para nossa
Jaboticabal, que ganha papel de
destaque na região”, completa o
prefeito Raul Girio.

O prédio inclui salas de mani-
cure e pedicure, cabeleireiro e ma-
quiagem, depilação e designer de
sobrancelhas, copa, rampas de
acesso e banheiros adaptados.

Escola de Moda - A cidade
também ganhará a Escola da
Moda, com novos cursos de
qualificação profissional. Os
monitores já foram capacitados
e o Fundo Social do Estado de
São Paulo vai fornecer as máqui-
nas para instalação da Escola de
Moda. “A Prefeitura vai dispo-
nibilizar o espaço para os cur-
sos. Será na Av. Sete de Setem-
bro, 999”, finaliza Cidinha.

A honestidade é um caminho
promissor que nos leva às mais

plenas realizações

À medida que caminhamos vamos
deixando rastros, que mostram nossa

real personalidade

Consciência tranquila quando
cumprimos com deveres e,

desequilíbrios quando somos as
mazelas das mentiras

Lú Alckmin ladeada pela 1ª Dama Cidinha Gírio, autoridades da região e convidados

Lú Alkmin, Cidinha Gírio e Raúl Gírio descerram placa de inauguração da Escola da Beleza Prefeito Raúl Gírio e a Primeira Dama do município, Cidinha Gírio, homenageiam Lú Alkmin

A Prefeitura de Jabotica-
bal está ampliando a venda
dos kits da Caminhada Pas-
sos que Salvam. A Secre-
taria de Governo montará
um ponto de vendas na Pra-
ça 9 de Julho, de quarta-
feira (20) a sábado (23),
das 9h às 17h. Quem dese-
jar colaborar com o Hos-
pital do Câncer de Barre-
tos deve adquirir o kit com-
posto por camiseta, boné e

Passos que Salvam: Prefeitura monta
ponto de vendas na Praça 9 de Julho

Interessados em ajudar o Hospital do Câncer
têm até sábado para adquirir um Kit

um par de cadarços, no va-
lor de R$ 25.

A 2ª edição da Caminha-
da acontece no domingo
(24), com saída do Giná-
sio Municipal de Esportes.
Os participantes passarão
pela Rua Rui Barbosa, Ave-
nida Carlos Berchieri e
Lago Municipal. “Entra-
mos na reta final. Recebe-
mos um novo lote de kits
do Hospital do Câncer, que

estará disponível a todos,
inclusive aos que não con-
seguiram comprá-los nas
instituições. A colaboração
financeira ao Hospital é
fundamental, mas o princi-
pal objetivo da Passos que
Salvam é despertar a im-
portância do diagnóstico
precoce do câncer”, expli-
ca o secretário de Gover-
no, José Paulo Lacativa.

O prefeito Raul Gírio
enfatiza a importância do
evento. “É muito gostoso
ver o interesse da nossa
população em apoiar uma
causa tão nobre. A partici-
pação das famílias e das
entidades tem sido essen-
cial para o sucesso deste
evento. Passos que Sal-
vam é uma maneira de re-
tribuir o carinho do Hos-
pital do Câncer por aque-
les que diariamente neces-
sitam de seus cuidados”.

Neste ano, a caminhada
ganha um ponto de parada
para a interação das pesso-
as. “É uma forma de valo-
rizar quem deseja iniciar
sua participação de um
ponto mais próximo ao da
chegada, como os idosos e
crianças”, finaliza Lacati-
va.

Mais informações pelo
telefone (16) 3209-3328.
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José Fernando Stigliano

Na minha rotina diária, às vezes, sin-
to vontade de sair um pouco da realida-
de. Para isso me sirvo de alguns artifíci-
os (máscaras), que me fazem, ou me
provocam, uma sensação de bem estar,
de alegria, mesmo que momentânea.

Os sentimentos, dos quais me utili-
zo, são os de: Ironia (modo de expri-
mir-se em que se diz o contrário do que
se sente ou pensa = incongruência); ou

A princípio, um acidente como tan-
tos outros na via Dutra. Às 18h40 do
dia 22 de agosto de 1976, o Opala cor
chumbo com teto de vinil, placa NW
9326, teria sido fechado por um cami-
nhão ou ônibus, atravessado o canteiro
central e  colidido com a lateral de uma
carreta Scania de Santa Catarina. Entre
as ferragens, porém, uma parte da his-
tória desenvolvimentista do país na dé-
cada de 50. Ao lado de um corpo tam-
bém irreconhecível estava Juscelino
Kubitschek de Oliveira, 74 anos, ex-
presidente do Brasil entre 1956 e 1961.

O acidente encerrava definitivamen-
te a carreira do político propulsor das
vertiginosas reformas estruturais a que

A FELICIDADE É UMA GOTA DE
LUZ, QUE SE ESPALHA EM DOSES,
DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DE
CADA UM. São créditos que se acumu-
lam no decorrer da encarnações, para
vencermos nossa ignorância, em um
mundo onde as dores e sofrimentos apa-
recem para o RESGATE CÁRMICO de
dívidas contraídas no passado, em vidas
anteriores. São provas ou expiações que
temos que passar, onde nós somos os
responsáveis. Não existe o acaso, so-
mos responsáveis pelas nossas ações e
reações. O livre arbítrio, a vontade de
realizar planos, trabalhos e atitudes, tra-
zem conseqüências positivas ou negati-

A todos que amarem as benções do
senhor, elas virão como um rio de águas
cristalinas em suas vidas, para fazer de-
les uma fonte a jorrar por toda a Eter-
nidade. Como é bom desejar todas as
bênçãos do Senhor. Mas infelizmente
muitos têm desprezado por não enten-
der, nem compreender que elas virão
somente quando ouvirem a voz do Se-
nhor teu Deus e obedecer todos os seus
mandamentos. Moisés escreveu os cin-
cos primeiros livros chamados Penta-

Você está sozinho. Você e a torcida
do Flamengo.

Em frente à tv, devora dois pacotes
de Ruffles, enquanto espera o telefone
tocar...

Bem que podia ser hoje, bem que podia
ser agora, um amor novinho em folha!!!

Triiiiiiiiiiiimmm!
É a sua mãe...
Quem mais poderia ser??????????
Ele pode chegar antes do esperado e

encontrar você numa fase sem disposi-
ção para relacionamentos sérios...

Ou pode chegar tarde demais e en-
contrar você desiludido da vida, descon-
fiado, cheio de olheiras.

Por que o amor nunca chega na hora
certa?

Agora, por exemplo... que você está

IRONIA  E SARCASMO / COERÊNCIA
de Sarcasmo (zombaria, escárnio). Atra-
vés de um telefonema, procuro uma
determinada pessoa, de quem sou Ami-
go, e que também se enquadra neste sen-
timento de zombaria, e conto uma rá-
pida história, na qual consta a figura
real de algum personagem conhecido por
nós dois, e que tem o hábito de se posi-
cionar, em certas situações, de acordo
com a condição moral da minha “brin-
cadeira”.

É óbvio, que esta pessoa  Amiga, dá
continuidade à narração dos fatos, co-
locando nela episódios fictícios, cria-
dos naquele momento. Imagino que é
um modo de vivenciar um instante que
está fora da conjuntura normal, roti-
neira da minha Vida.

Uma vez que não tenho como cos-
tume ter atitudes como as do ator da
história. Lembrando que devo procu-
rar, no meu dia a dia, eliminar, o máxi-
mo possível, as Máscaras (defesas), uti-
lizadas para obter uma Vida mais real,
mais Plena, dentro do meu limite.

Quando comento com as pessoas que

participam de um Grupo do C.R.C. (Ca-
minho de Renovação Contínua), que eu
preciso experimentar o uso das Defesas
para ser Aceito pelos Outros com os
quais convivo, este meu relato deixa
bem claro.

Recordando que o CRC  é um traba-
lho criado por um Grupo de voluntários
do CVV em 1998, que tem como objeti-
vo levar à Comunidade a Proposta de
Vida do CVV, através do autoconheci-
mento, da reflexão sobre os nossos sen-
timentos de Defesas (quando não Acei-
tamos o que estamos sentindo) e de
Confiança (quando estamos de bem com
nós mesmos).

Quando conseguimos colocar em
prática, por intermédio de atitudes con-
cretas, aquilo que pregamos, estamos
sendo Coerentes com o nosso discurso.

Nos analisando, podemos perceber
que nós, seres humanos, estamos dis-
tantes desta afinidade, da postura com a
oratória. Nossa busca deveria ser  a de
diminuir, no nosso dia a dia, nas manei-
ras simples, esta distância. E como po-

deríamos fazer isso? A Reflexão sobre
as nossas atitudes... talvez seja um Ca-
minho...

Segundo os Educadores, nós apren-
demos com a  repetição. Ainda erramos
muito para podermos aprender um pou-
co sobre as nossas Atitudes.

Na área do Comportamento, existe
o ensinamento de que precisamos estar
Abertos ao aprendizado.

Se temos uma predisposição para
acreditarmos que já “sabemos tudo”,
será muito mais difícil o nosso cresci-
mento pessoal. Nesse Estágio estamos
com o nosso Orgulho em grande evi-
dência.

O exercício da Humildade, na nossa
relação humana, está proporcionalmen-
te ligado com nossa Abertura para o Au-
toconhecimento.

É fácil sermos Humildes, Abertos? É
óbvio que existem muitos obstáculos a se-
rem vencidos: nosso Orgulho, nossa Arro-
gância, nossa Ansiedade, nossa Vaidade etc.

A busca da nossa melhoria é a única
Luz para iluminar a nossa Caminhada
por este Planeta.

Você já reparou na sua “Luz Interior?”

BENÇÃO OU MALDIÇÃO
teuco do Antigo Testamento. Deus fa-
lou com Moisés, dando todas as instru-
ções de como os filhos de Israel deveri-
am viver e também deu as Leis para
serem cumpridas, não pense que era fá-
cil cumprir toda a Lei. Ela era muito
rígida e teria que ser cumprida ao pé da
risca e, se alguém deixasse de cumprir,
pagaria com a própria vida. Meu Deus!
Penso eu como era difícil, ou quase im-
possível. Mas Graças a Deus, que hoje
nós vivemos debaixo da nova Aliança
do sangue do Cordeiro. O Senhor Deus
disse: Eis que hoje Eu ponho diante de
vós a benção e a maldição. A benção,
quando ouvirdes os mandamentos do
Senhor, Vosso Deus, que hoje vos man-
do; porém a maldição, se não ouvirdes
os mandamentos do Senhor, Vosso Deus,
e vos desviardes do caminho que hoje
vos ordeno, para seguirdes outros deu-
ses. Deus no seu infinito amor fez do
possível ao impossível para que o povo
tivesse uma vida cheia de bênçãos e não
de sofrimento. Quando eles obedeciam
aos mandamentos, as bênçãos vinham
outomaticamente em todas as areias da
vida deles. Hoje não é diferente, se to-
dos derem ouvidos à palavra de Deus e
colocar em prática, sempre obedecen-

do à voz do Senhor que diz: Não temas,
porque Eu sou contigo, não tenha medo
porque Eu sou o teu Deus. Quantos que
não têm passado por todos os tipos de
sofrimento, porque tem feito as esco-
lhas erradas, mas quando escolhemos as
benções, passamos a desfrutar de uma
vida cheia de prosperidade em todos os
sentidos. Deus colocou à nossa disposi-
ção, para escolher o bem e o mal, infe-
lizmente a maioria tem escolhido o mal,
ou seja, a maldição, não querendo obede-
cer ao Senhor. Quantos que não estão
vivendo uma vida miserável, sem suces-
so, simplesmente porque não aceitou li-
berar o perdão. Estão sempre fazendo o
mal ou desejando a morte para alguém
que lhe feriu ou lhe prejudicou em algu-
ma coisa. Isto está totalmente errado,
porque Deus nos chamou para amar e
sempre abençoar, e nunca amaldiçoar.
Enquanto você reter certas coisas ruins
em seu coração, por exemplo: Falta de
perdão, resentimento, mágoa, desprezo
etc. essas coisas vão te matando aos pou-
cos, sem que você perceba, quando acor-
dar já será tarde demais. Então, prá que
ficar sentado, se lamentando do que já
passou? Sabendo que não tem mais vol-
ta, ou será que tem? Levante a cabeça

siga em frente, ouça a voz do Senhor e
obedeça aos seus mandamentos, que são
muito ricos de promessas e que só faz
bem e não mal. E será que, se ouvires a
voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado
de guardar todos os seus mandamentos
que Eu te ordeno hoje, o Senhor, teu
Deus, te exaltará sobre todas as nações
da terra. E todas estas bênçãos virão so-
bre ti e te alcançarão, quando ouvires a
voz do Senhor, teu Deus (Deuteronômio
28-1-2). E agora, o que você pretende fa-
zer? Ficar aí, remoendo o que já passou e
que não volta mais, ou seguir em frente
para alcançar todas as benções que Deus já
preparou para você? O Senhor colocou
diante de ti duas coisas, para você esco-
lher: a benção e a maldição. Para que vivas
bem sobre a terra, escolha as bênçãos. En-
tão você e toda a sua descendência será
abençoada. Porém, se escolher o caminho
errado, sua descendência sofrerá muito. Hoje
é você quem decide o caminho certo para
você e todos os seus familiares. Escolha a
benção, obedecendo aos mandamentos do
Senhor teu Deus e você vai ver que todas as
bênçãos virão sobre ti e sobre a sua descen-
dência. Em Nome De Jesus. Está é a minha
oração. Ouça o nosso programa A Verdade
da Palavra. Diáriamente na GAZETA FM
das 5hrs30mim às 6hrs30mim

  catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

JK MORRE EM ACIDENTE. JUSCELINO IMPULSIONOU O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO PAÍS

o país assistiu durante o Plano Metas,
que privilegiou os setores de energia,
transporte, alimentação, indústria de
base e educação. Dezesseis anos Nan-
tes, em 1960, Juscelino inaugurava um
polêmico sonho moldado arquitetoni-
camente por Oscar Niemeyer no meio
do estado de Goiás: a nova capital fede-
ral, Brasília.

A sugestão teria sido de um eleitor que
cutucou em busca de uma promessa do
então candidato a presidência. Mas JK foi
também o responsável pela explosão da
divida externa brasileira. Eleito em 31 de
janeiro de 1956, promoveu o chamado
bom econômico, instituído 50 anos de
progresso em cinco anos de governo.

Os maciços investimentos externos
na industrialização, principalmente no
setor automobilístico, e os volumosos
investimentos estatais nas obras de in-
fraestrutura, tiveram um custo posteri-
or alto, que culminou com uma rápida
subida na inflação. A carreira do políti-
co mineiro de Diamantina começou por
intermédio de sua primeira profissão,
médico. Vindo de uma família humilde,
mudou-se aos 15 anos para Belo Hori-
zonte, onde chegou a trabalhar como
Telegrafista. Obstinado, formou-se e in-
gressou no corpo médico da Força Pú-
blica Mineira, obtendo a patente de ofi-
cial. Conheceu a influente figura de Be-

nedito Valadares que o nomeou seu se-
cretário particular. Rapidamente, Jus-
celino criou vínculos e amizades com
poderosos do interior mineiro. A ponte
lhe garantiu a cadeira de prefeito de Belo
Horizonte, em 1940. Participou da
Constituinte de 1946 como Deputado
Federal e tornou-se Governador de Mi-
nas Gerais em 1950. Sua fama ultrapas-
sou as fronteiras do Estado e Juscelino
venceu a convenção nacional do PSD
para presidência, apoiado também pelo
PTB. A campanha tensa não intimidou
o candidato. Deus poupou-me o senti-
mento de medo, disse em um de seus
primeiros discursos para correligionári-
os. No poder, criou, junto com as de-
mais reformas, a comissão de  desen-
volvimento do Nordeste, que mais tar-
de originou a Sudene. A Usinas de Fur-
nas e Três Marias marcaram os rumos
dos investimentos no setor hidrelétri-
co. Juscelino abriu o Brasil por meio de
grandes estradas no chamado Plano
Rodoviário Nacional. Seus projetos só
foram interrompidos com sua cassação,
em 1964, pelo regime militar. A perso-
nalidade era verdadeira chave de carrei-
ra de Juscelino. Intolerante, ousado e
ao mesmo tempo carismático, tinha
grandes desafetos, mas também vários
admiradores. Esse homem é um louco,
mas um louco genial, afirmou o udenis-

ta Abreu Sodré. Afastado do poder, Jus-
celino explicava com tranquilidade
como teria se desligado sem traumas da
política: “O poder já me fez falta, hoje
não faz mais, no princípio sentia muita
falta porque a política parece que circu-
lava no sangue da gente, impregnando
todos os tecidos, explicava o mineiro”.
Hoje estou desintoxicado, quando esta-
va na presidência, costumava dizer:
Tenho uma máquina tão poderosa na
mão que, senão tiver cuidado para con-
duzí-la, vou esmagar muita gente debai-
xo dela. Hoje me sinto muito feliz por-
que não esmaguei ninguém, finalizou
Juscelino. Este documentário está dis-
ponível na Lion Vídeo.

Curiosidades: 22 de agosto de 1902
nasce Leni Riefenstahl, alemã, a cine-
asta favorita da propaganda Nazista.

23 de agosto de 1939, O líder nazis-
ta Adolf Hitler e o líder Soviético Josef
Stalin assinam o Pacto de não Agres-
são, também conhecido como Pacto
Germânico -  Soviético, que estipula que
os dois países não devem se confrontar
em caso de conflito mundial.

O documento deixa em aberto, no
entanto, a possibilidade dos alemães in-
vadirem a Polônia, o que aconteceria
logo depois e daria início à Segunda Guer-
ra Mundial.

“ O pacto não foi respeitado”.

A impontualidade do amor!!!

UMA  GOTA  DE  LUZ  A  SE  ESPALHAR  PELO  MUNDO

vas. Tudo depende de nós. Nós somos
os agentes e regentes de nossos com-
portamentos perante a família e o mun-
do profano que nos circunda, dentro dos
limites que as leis de DEUS permitem e
nos exigem..

 QUERER É PODER. REALIZAR
DEPENDE DE DIREITOS E DEVE-
RES. As soluções nós encontramos com
o decorrer dos tempos. Somos devedo-
res, lutamos para nos livrarmos das tre-
vas e da ignorância, para construirmos
saldos credores e irmos de encontro com
a evolução. Tudo nasce com a semente
do amor vindo de DEUS E DE JESUS,
ligado ao  perdão, na luz  que  nos ilumi-
na e  traz a esperança de sermos felizes
hoje, amanhã e sempre.

NASCEMOS PARA  CONTINUAR-
MOS A CAMINHAR EM LONGA PE-
REGRINAÇÃO, NUMA VIAGEM DE
IDA E VOLTA, COM PLANOS E ES-
QUEMAS QUE EXIGEM DISCIPLI-
NA E MUITO TRABALHO, VOLTA-
DOS PARA A CARIDADE. DENTRO
DA  LUZ  ILUMINADA QUE VEM
DE DEUS E DE JESUS.

 O MUNDO DA LUZ NASCE COM
A ESPERANÇA.

A vida nasce num mundo, de acordo
com a evolução, nas variações de cami-

nhos e na livre escolha de provas e es-
colhas, de aprendizados, outras vezes
impostas, que são necessários para cres-
cer espiritualmente. As luzes nascem
para iluminarem as vidas e traçarem os
planos imediatos, no decorrer do tem-
po que segue, para que avancemos nos
conhecimentos, adquirindo uma cultura
adiantada e tudo possa, antender me-
lhor, os mistérios que envolvem as vi-
das sucessivas     .

 TUDO MUDA QUANDO MELHO-
RAMOS.

O estudo na reforma íntima traz con-

seqüências que mudam a personalidade,
o espírito reencarnado passa a agir de
forma diferente diante dos relaciona-
mentos materialmente e espiritualmen-
te, vibrando energias que contribuem
para uma vida melhor, repleta de luzes,
para iluminar os caminhos que temos
que percorrer, deixando de lado as tre-
vas e a ignorância.

A PRECE É UMA FONTE DE BE-
NEFIÍCIOS, QUANDO FIZERMOS
COM  AMOR, ILUMINADA PELA
LUZ DO ENTENDIMENTO, QUE VI-
BRA PODERES, QUE NOS LEVAM A
UMA VIDA  FELIZ E REPLETA  DE
SONHOS.

de banho tomado e camisa jeans... Ago-
ra que você está empregado, lavou o
carro e está com grana para um cinema.

Agora que você pintou o apartamen-
to, ganhou um porta-retrato e come-
çou a gostar de jazz... Agora que você
está com o coração às moscas e mor-
rendo de frio.

O amor aparece quando menos se
espera e de onde menos se imagina. Você
passa uma festa inteira hipnotizado por
alguém que nem lhe enxerga, e mal re-
para em outro alguém que só tem olhos
prá você.

Ou então fica arrasado porque não
foi prá praia no final de semana... Toda
a sua turma está lá, azarando-se uns aos
outros, sentindo-se um ET perdido na
cidade grande. Você busca refúgio, uma

locadora de vídeo, sem prever que alí
mesmo, na locadora, irá encontrar a
pessoa que dará sentido à sua vida.

O jeito é direcionar o radar para
norte, sul, leste e oeste.

Seu amor pode estar no corredor de
um supermercado, pode estar impaciente
na fila de um banco, pode estar pechin-
chando numa livraria, pode estar canta-
rolando sozinho dentro de um carro.

Pode estar aqui mesmo, no compu-
tador, dando o maior mole.

O amor está em todos os lugares,
você é que não procura direito.

A primeira lição está dada:... o amor
é onipresente.

Agora a segunda:... mas é imprevisível.
Jamais espere ouvir “eu te amo” num

jantar à luz de velas, no Dia dos Namo-
rados... O amor odeia clichês!!!

Idealizar é sofrer!!! Amar é surpre-
ender!!!

Leonice Bedore Zeviani – ME, torna público que requereu na
CETESB a Renovação de Licença de Operação para fabricação de
produtos Cerâmicos não refratários para usos diversos, na Rodovia
SP 326, s/n – Km 339.6 – Bairro Serradinho – Jaboticabal-SP

CCM Construções Metálicas, Caldeiraria e Equipamentos Ltda.,
torna público que requereu junto a CETESB a Licença de Operação
-  Ampliação, nº 52003552, Processo nº 52/00365/12, para Fabrica-
ção de Estruturas Metálicas, Sito À Rodovia Brigadeiro Faria Lima
km 342 nº 13, Distrito Industrial, Jaboticabal SP.

Nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2013 acontecerá na cidade de Jaboticabal-SP o
5° Festival e Campeonato de Capoeira da Associação Cultural de Capoeira Ginga que
Educa.

A abertura do evento (dia 15), se dará na Ong Amor Solidário a partir das 18:30hrs.
Nessa ocasião haverá o curso de Samba de Roda. Neste sábado acontece, às 14:00hrs, o
curso de capoeira, com Mestre Roque do Grupo Raça Negra, Frutal-MG, e troca de
graduação dos alunos.

O dia mais esperado é domingo, quando será realizado o 5°Campeonato de Capoeira
da cidade, momento esse, em que atletas de diversas cidades e estados, já confirmaram
presença. Nesse dia, as atividades ocorrem a partir das 9:00hrs.

Nos dias 16 e 17, o evento acontece na Faculdade Moura Lacerda.
A Associação Cultural de Capoeira Ginga que Educa, na figura do Contramesre

Guarda-Costa Flávio Luz, agradece a senhora Gisela, diretora da escola Carlos Nobre
Rosa, local que servirá de alojamento para os atletas, ao senhor Fábio por ceder a
Faculdade Moura Lacerda para a realização do encontro, à senhora Lia da Ong Amor
Solidário, por todo o apoio, e aos senhores Samuel, Anselmo e Ricardo, representantes
da Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal, por toda colaboração.

FISIOS – SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA  S/C  LTDA, sito à Av.
Duque de Caxias, 837, na cidade de Jaboticabal, CNPJ  Nº  05.346.179/
0001-57 -  ESTÁ  ARQUIVANTE  seu  Distrato Social, assinado em
30/10/2013.

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO
COMARCA  DE  ARAÇATUBA

FORO  DE  ARAÇA TUBA
4ª  VARA  CÍVEL

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Vila São Paulo - CEP
16015-925, Fone: (18) 3623-5710, Araçatuba-SP - E-mail:

aracatuba4cv@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0001194-22.2012.8.26.0032
Classe: Assunto: Despejo - Locação de Imóvel
Requerente: André de Castro Tannus e outro
Requerido: Gabriel Garcia & Stringheta Restaurante Ltda Me e outro
EDlTAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.

 PROCESSO N° 0001194-22.2012.8.26.0032
O(A) Doutor(a) Rodrigo Chammes MM. Juiz(a) de Direito da 4ª

Vara Cível Araçatuba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a CLAUDEMIRO STRINGHETA (último endereço

conhecido: Avenida José Bento Filho, 615, Vila Simoni, Jabotica-
bal-SP), CPF 007.158.148-00, RG 9.421.693, que lhe foi, proposta
uma ação de Despejo por parte de André de Castro Tannus e outro,
alegando em síntese a petição inicial e o despacho de fls. 52/53: Os
autores locaram ao correu Claudemiro e depois a seu pedido tam-
bém à corré Gabriel Garcia & Stringheta Restaurante. Ltda-ME, o
imóvel da Avenida Brasília n° 1.800, J. Nova York, em Araçatuba-
SP, conforme contrato de locação de 02/01/2007 e aditivo de 12/03/
2009, vencido em 02/01/2012. Os Autores não têm interesse na
continuidade da locação e deram ciência aos Réus. Não efetivada
a desocupação no vencimento, não resta outra alternativa senão o
pedido de despejo liminar, no prazo de 15 dias, prestada a. caução
de 3 aluguéis, com base no inciso VIII do § 1° do art. 59 da Lei
8.245/91. Requerem a citação dos Réus, para responderem aos ter-
mos da ação, apresentando a defesa que tiverem, sob pena de
confissão. Requerem provar o alegado pelos documentos junta-
dos e por todos os demais. Atribui-se à causa o valor da anuidade,
ou seja, R$ 39.140,76. Pedem deferimento. Araçatuba, 19 de janeiro
de 2012. Processo n° 053/12. VISTOS. I. Trata-se de ação ordinária
de despejo com pedido de liminar, fundada em denúncia vazia do
contrato escrito de locação comercial por tempo determinado, ajui-
zada por André de Castro Tannus e Outro em face de Claudemiro
Stringheta e Outra. (...) Por derradeiro, verifica-se do exame dos
autos neste juízo de cognição sumária e urgente que os deman-
dantes ofereceram caução idônea equivalente a 03 (três) meses de
aluguel, no importe de R$ 9.785,19 conforme demonstra o compro-
vante de depósito judicial acostado à fl. 48 dos autos. Logo, con-
clui-se que estão presentes os requisitos autorizadores da medida
liminar postulada, previstos no art. 59, § 1°, VIII  da Lei n° 8.245/91.
Pelo exposto, defiro a liminar postulada, a fim de determinar aos
locatários a desocupação do imóvel devidamente especificado na
peça inicial, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da
presente decisão, nos exatos termos do art. 59, § 1°, da Lei n° 8.245/
91, visto que presente a hipótese do inciso VIII do referido dispo-
sitivo legal. Expeça-se, com urgência, mandado para desocupação
em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Decorrido o prazo acima
assinalado sem desocupação voluntária pelos locatários, expeça-
se o competente mandado de despejo. Citem-se os requeridos para
que ofereçam resposta em 15 (quinze)dias, constando-se do man-
dado as advertências legais do artigo 319 do CPC, adotando-se o
rito ordinário (Lei n° 8.245/91, art. 59, “caput”). Cientifiquem-se
eventuais sublocatários e ocupantes do imóvel que poderão inter-
vir no processo como assistentes. Encontrando-se o corréu Clau-
demiro Stringheta em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO, por  EDlTAL, para os atos e termos da ação pro-
posta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decur-
so do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(s) réu(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este
Fórum localizado na Praça Dr. Maurício Martins Leite n° 60, Vila
São Paulo, CEP 16015- 925, Fone: (18) 3623.5710, Araçatuba-SP.

Araçatuba-SP., 21 de outubro de 2013.

VENDE-SE
1 APARTAMENTO no Condomínio André Felipe, no

Bairro Nova Aparecida.
1 carro Space Fox  - Flex, cor prata, ano 2008.

Documentação em dia.

Tratar Tel: (16) 99740-3611 Izilda
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

RIR COM WALDIR

A  EMPRESA  ANDRÉ  LUIZ  MICHELETTO - ME,  INSCRITA,
NO  CNPJ  Nº 06.966.546/0001-88,  E  INSCRIÇÃO  ESTADUAL  SOB
O  Nº  391.111.596.110,  DECLARA  QUE  FORAM  EXTRAVIADOS
OS  TALÕES  DE  NOTAS  FISCAIS  DE  VENDA  MODELO  D-1  DE
NÚMERAÇÃO  001  A  100.

No hospício um maluco estava
folheando uma lista telefônica.

Um médico, que estava caminhan-

No último final de semana, dia 09,
sábado, a equipe adulto masculino da
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL, orientada pelo técnico João
Pifer, esteve em quadra no Ginásio Al-
berto Bottino às 16:00hs, em partida
válida pelo Campeonato da Associação
Regional de Basquete/Ribeirão Preto/
play-off/quartas de final - 1º jogo. O
adversário, a forte equipe da A.R.F./
LANCE LIVRE SÃO CARLOS, mas a
equipe de Jaboticabal entrou em quadra
contando com o apoio de sua torcida,
que viu uma equipe completamente di-
ferente da fase de classificação 1º e 2º
turno, que acabou em 7º lugar entre as
08 equipes participantes do Campeo-
nato da A.R.B./Ribeirão Preto, neste ano
de 2013.

A equipe da F.A.E./COC/CARDIO-
FISICO/JABOTICABAL, assumiu a
frente do placar desde o início do jogo,
consolidando sua vitória ao final da par-
tida pelo seguinte placar:

F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABO-
TICABAL 75 x 57 A.R.F./LANCE LI-

EQUIPE DE BASQUETE ADULTO MASCULINO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO, JABOTICABAL SAI NA FRENTE, VENCENDO SÃO
CARLOS NA  1ª PARTIDA DO PLAY-OFF/QUARTAS DE FINAL DA  ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

VRE SÃO CARLOS.
O CESTINHA DA PARTIDA FOI O

ATLETA DE JABOTICABAL MOA-
CYR CURTARELLI, COM 22 PON-
TOS.

Lembrando que a equipe de São Car-
los terminou a fase de classificação em
2º lugar, portanto tem o direito de deci-
dir as outras duas partidas da série de
play-off/quartas de final, se necessárias
em casa.

O técnico João Pifer comenta que
“este Campeonato de 2013 foi muito
disputado, com excelentes equipes, 1º
Matão, 2º São Carlos, 3º Orlândia, 4º
Cravinhos, 5º Casa Branca, 6º Sertãozi-
nho, 7º Jaboticabal e 8º Santa Rita do
Passa Quatro, todas em condições de
conquistar o Título, mas play-off é uma
outra competição, é a hora em que  se
destacam as equipes que realmente pos-
suem seus valores individuais, mas que
possam transformar em um coletivo
muito forte. Play-off é totalmente di-
ferente de uma fase de classificação e,
todos os jogadores e técnicos ficam

muito mais concentrados em suas ações
dentro de quadra, pois qualquer erro pode
custar uma derrota e a desclassificação
na competição”. O técnico João Pifer
termina dizendo que: “confio muito no
meu grupo de jogadores e, com certeza,
irá lutar neste play-off contra São Car-
los, até o fim,  para obter a classifica-

ção para a semi-final da competição”.
As próximas partidas estão marcadas

para este sábado, dia 16, às 17:00hs, no
Ginásio Santa Felícia, em São Carlos, e
se necessário, a 3ª e decisiva partida no
domingo, dia 17. Domingo às 11:00hs
no mesmo local. Boa sorte aos atletas e
comissão técnica de Jaboticabal.

Após a conquista do TRÍ-CAMPEO-
NATO/sub-14 feminino de Jaboticabal,
frente à equipe da Recreativa de Ribeirão
Preto, agora é a vez da equipe adulto(livre)-
feminino da F.A.E./COC/CARDIOFISICO,
orientada pelo técnico João Henrique Pi-
fer conquistar a vaga na final do Campeo-
nato da Associação Regional de Basquete/
Ribeirão Preto, vencendo a forte equipe da
ASPA/FEAC/FRANCA, que foi a 3ª colo-
cada nos Jogos Regionais de Araraquara/
2013/ 1ª divisão.

O play-off semi-final foi muito dispu-
tado, e como não poderia faltar aquela
velha rivalidade entre as duas equipes, que
sempre se enfrentam nestes play-offs, em
várias categorias, com muitas vitórias/
derrotas e conquistas de títulos para am-
bas as partes, além das disputas em Jogos
Regionais e Jogos Abertos. Mas desta vez
Jaboticabal levou a melhor e venceu Fran-
ca por 02 x 00 no play-off semi-final da
Associação Regional de Basquete/Ribei-
rão Preto. A 1ª partida aconteceu em Ja-
boticabal no dia 09/11/2013 - sábado, às
10:30hs, no Ginásio Alberto Bottino, com
o seguinte resultado:

F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL 57 X 49 ASPA/FEAC/FRANCA.

A cestinha deste jogo foi a atleta
Cynthia Ribeiro/armadora de Jabotica-
bal, com 20 pontos.

A 2ª partida aconteceu em Franca
no domingo - 10/11/2013, às 09:30hs,

EQUIPE DE BASQUETE FEMININO ADULTO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL VENCE O PLAY-OFF
SEMI-FINAL CONTRA  ASPA/FEAC/FRANCA E GARANTE A VAGA NA FINAL DO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO

REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO CONTRA  A  EQUIPE DO CLUBE RECREATIVA

no Ginásio do SESI, com o seguinte pla-
car:

ASPA/FEAC/FRANCA 62 X 62
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL (TEMPO NORMAL).

ASPA/FEAC/FRANCA 07 X 13
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL (PRORROGAÇÃO).

ASPA/FEAC/FRANCA 69 X 75
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL (RESULTADO FINAL).

A cestinha da partida, mais uma vez
foi a atleta Cynthia Ribeiro/armadora
de Jaboticabal, com 30 pontos.

Atletas da equipe de basquete/adulto
feminino da F.A.E./COC/CARDIOFISI-
CO/JABOTICABAL: Lucimara Silva,
Lucilene Silva, Nayhara Servidone, Fer-
nanda Tonini, Janaina Rodrigues, Bár-
bara Ribeiro, Julia Rogério, Keila Cruz,
Letícia Santos, Cynthia Ribeiro, Cami-
la Santos e Michele Franco. Técnico
João Henrique Pifer.

O técnico João Pifer enfatiza, que
“a alegria e o sentimento de dever
cumprido até o momento é muito gran-
de, pois a equipe adulto de Jaboticabal
conquistou o seu objetivo, que era che-
gar à final da A.R.B./Ribeirão Preto.
Sabemos que vencer Franca, princi-
palmente dentro de casa, não é tarefa
fácil, e todas as atletas de Jaboticabal
tiveram muita força/garra e principal-
mente espírito coletivo. Esta equipe

tem valores individuais, mas a força
do grupo nos levou a mais esta final,
contando com 09 atletas formadas nas
categorias de base da cidade e 03 atle-
tas de fora. A obrigação de vencer ago-
ra é da equipe da Recreativa de Ribei-
rão Preto, adversário do play-off fi-
nal, pois trata-se de uma equipe mon-
tada para a disputa do Campeonato
Paulista da série A2 e a atual CAM-
PEÃ dos Jogos Regionais de Arara-
quara/1ª divisão, mas tenho certeza
que em play-off tudo pode acontecer
e vamos jogar muito esta final e re-
presentar de forma digna Jaboticabal”,

concluiu João Pifer.
O 1º Jogo do play-off final (me-

lhor de 03 partidas), acontecerá no
dia 23/11/2013 - sábado, às 17:00
horas, no Ginásio Alberto Bottino,
em Jaboticabal, e a decisão do título
será em Ribeirão Preto, com data e
horário a serem definidos pela Asso-
ciação de Basquete/Ribeirão Preto.

A equipe de Jaboticabal conta com o
total apoio da Prefeitura de Jabotica-
bal, a F.A.E. - Fundação de Amparo ao
Esporte, a Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer e o parceiro COC/
CARDIOFÍSICO.

do por perto, questionou em tom de
brincadeira:

_ E aí, este romance é bom!
_ Muito chato! Tem muito perso-

nagem e pouco enredo!!!
......................................................................................
Qual o nome que se dá à sogra em

Russo? Estorva. Qual o nome que se
dá à sogra depois de morta em russo?
Estorvava

.....................................................................
Padre aconselhando o Bêbado no

chapa:
- Meu Filho, não vês que este ca-

minho só te leva ao inferno?
O Bêbado:
- Paragem cobrador, subi ônibus

errado, não vou para o inferno, vou
na fábrica de cerveja.

Caio Mattos
Baptista, filho de
Ana e Wagner,
completará nova
idade no próxi-
mo dia 18 de no-
vembro. A famí-
lia o homena-
geia. Parabéns!

Natanael Pe-
reira dos San-
tos, mais conhe-
cido por NA-
TAN, completa-
rá idade nova no
próximo dia 20
de novembro.
Parabéns!

Parabéns
Professora
Patty pelo
NIVER a
transcorrer
no próximo
dia 18 de
novembro.

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

Simplicidade e humil-
dade fazem parte da per-
sonalidade de OSVAL-
DO STIGLIANO, que
no próximo dia 17 com-
pletará mais um ano de
vida. Que neste e nos de-
mais dias do ano, todas as
alegrias sejam suas, rega-
das a emoções, sonhos,
saúde e conquistas. Re-
ceberá, na comemora-
ção, os PARABÉNS da
filha MARCELA, da ne-
tinha MARIA CLARA,
Fernando Stigliano, fami-
liares e amigos.

Marcos D’Giorgio completou idade
nova no último dia 9 de novembro,
ao lado da esposa Rosana e todos os
familiares. Parabéns!

ANA CLARA
G U I M A R Ã E S
CASEMIRO com-
pleta mais um ani-
versário, hoje, dia
16 de novembro, ao
lado dos pais Pris-
cila/Marcelo, da vó
Brasilina, do vô
Euclides, dos ami-
gos e familiares.
Parabéns e Muitas
Felicidades!
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Roberto Balbino

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

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

THOR:
O MUNDO
SOMBRIO

Sessão: 19:00 e 21:30
Censura: 10 Anos
Sinopse: Thor (Chris He-

msworth), o Poderoso Vinga-
dor, luta para salvar a Terra e os
Nove Reinos de um inimigo
sombrio, mas uma antiga raça
liderada pelo vingativo Maleki-
th (Christopher Eccleston) re-
torna para levar o universo de
volta às trevas. Enfrentando um
inimigo que nem mesmo Odin
(Anthony Hopkins) e Asgard
são capazes de derrotar, Thor
embarcará em sua jornada mais

perigosa e pessoal que o reuni-
rá a Jane Foster (Natalie Port-
man) e o forçará a sacrificar tudo
para salvar a humanidade.

 Alessandro Rômbola

Quase “virei” psicólogo. Mas, só
quase.

Amigos, novas pesquisas sobre o
mercado de trabalho e disciplinas como
RH e Marketing mudaram minha cabe-
ça. Optei pela Administração.

Lá estudei muitas coisas que nos aju-

Após inúmeras situações assistidas
por este Brasil afora, percebendo o ín-
dice de criminalidade gerado por Vio-
lência de Gênero,  torna-se necessário
trazer para perto de cada um de nós esta
problemática que se dissolve nos lares,
nas escolas, no trabalho e, portanto, no
dia-a-dia de cada um.

Na verdade, quando isso acontece,
temos por prioridade a simples sensa-
ção ou imaginação que existe um ser
com duplo ar de superioridade ao outro
indivíduo, cuja espécie é a mesma, mu-
dando somente e tão somente o sexo,
masculino ou feminino.

Os dados são crescentes, destes tam-
bém nasceu a Lei Maria da Penha, en-
volvendo agressividade, violência, físi-
ca ou verbal, buscando a proteção dos
Direitos e Garantias Fundamentais de
cada ser que constitui a sociedade, mas
dando proteção integral às mulheres,

Por: Sérgio Ramos

Falta de educação ou loucura?
dam a entender um pouco do que acon-
tece na rotina das empresas. Mas, como
é a função de um saber novo, fiquei sem
compreender vários “por ques”.

Por exemplo, por que as pessoas es-
tão cada vez mais estressadas sendo que,
atualmente, temos muito mais facilida-
de para executar um monte de tarefas
que antes nem imaginávamos?

Pode parecer uma colocação inocen-
te, pois, antes de terminar de ler a per-
gunta, várias respostas surgem do baú
das obviedades.

Atualmente, estudamos mais e a tec-
nologia evoluiu.

Descobrimos algo a que demos o
nome de inteligência emocional e, por
incrível que pareça, muitos estão se tor-
nando máquinas que respondem como
o cão de Pavlov.

Vamos a alguns fatos que sustentam
isso, ou seja, à questão do condiciona-
mento que a rotina estressante ofereci-
da pelo mercado nos impõe.

Pensemos no trânsito.
Quantos acidentes são causados por

falta de atenção ou displicência? Diri-
gindo e pensando em outras coisas, aten-
dendo o celular porque precisamos de-
cidir agora o que não pode esperar 30
minutos (imagine isso: esperar 30 mi-
nutos por uma resposta!).

Ainda no trânsito, temos a prova de
que o homem realmente é fruto da evo-
lução de algum animal.

Em alguns momentos, fechadas ou
freadas assustadoras, trazem do fundo um
rugido para marcar o território da razão.

Saiamos das ruas e entremos nos de-
partamentos de nossas empresas.

Quantos processos por assédio mo-
ral poderiam ser evitados se o estresse
não chegasse ao ponto de cegar os ges-
tores? Já ouviu a expressão “fiquei cego
de raiva”?

Para aproveitar a inteligência emo-
cional é necessária a educação emocio-
nal.

Vale lembrar o que escrevi no início
do texto: não sou psicólogo. Sou admi-
nistrador e, com olhos de gestor, consi-
go perceber o que nossas empresas per-
dem com problemas de relacionamento
entre os níveis hierárquicos ou de cole-
gas do mesmo escalão.

Talvez seja a hora de puxar o freio
de mão para se repensar valores.

Trabalhamos para sustentar a famí-
lia e os sonhos. Se assim é, por que o
estresse rouba o tempo da família e faz
com que os sonhos se tornem fontes de
frustração e pesadelos?

Qual a razão dos gritos no trânsito
ou na linha de produção?

O pai de Desmond Tutu, prêmio
Nobel da paz, dizia que, antes de au-
mentar o volume da voz, devemos me-
lhorar os argumentos.

Há que se perguntar se, nos momen-
tos em que perdemos o controle da situ-
ação, faltou educação ou sobrou loucura.

Desejo sucesso e paz a você. Até a
próxima.

balbino@balbinotreinamento.com.br

PODER  LEGISLATIVO  DISCUTE  DIVERSIDADE  SEXUAL  E  VIOLÊNCIA  DE  GÊNERO
questão de gênero, questão de preserva-
ção do gênero feminino, respeito.

O mesmo acontece no universo da-
queles que não segue o padrão que é im-
posto pela sociedade, pela família, pelo
uso e bons costumes, onde há séculos se
permeia por extravios, defeito de con-
duta, distúrbios psicológicos, não bus-
cando tão e simplesmente a aceitação
do “diferente”, do padrão que nos é
imposto.

Cabe-nos ainda, aprender a respei-
tar o outro que não depende e muito
menos tem a oportunidade de escolha,
o ser nasce e se constrói, por hora de-
vendo satisfações a uma sociedade tão
hipócrita e fétida que nos conduz a pos-
turas desumanas.

Entender aquilo que está dentro dos
limites da espécie humana seria pelo
menos o mínimo a partir de nosso raci-
ocínio, consciente e ciente da beleza e
da importância do ser humano.

Vários profissionais, psicólogos, te-
rapêutas, sociólogos e educadores têm
sido buscados para uma clareza de com-
preensão quando alguém, seja pai, mãe
ou convivente se depara  com tais situ-
ações, e agora?

Por fim, segue um projeto que insti-
tui uma semana de debates, de partilha,
de conhecimento com toda sociedade e
segmentos sociais para juntos avançar-
mos num compromisso que preservará
a “Dignidade da Pessoa Humana” em
todos os seus aspectos, pois cada um
tem o direito de ser quem é, somente
não tem o direito de ser vulgar.

PROJETO DE LEI Nº 156/2013
Institui no Âmbito do município de

Jaboticabal a “Semana da Diversidade

Sexual e Violência de Gênero”.
 Art. 1º Fica instituído no Municí-

pio de Jaboticabal, a Semana de Diver-
sidade Sexual e Violência de Gênero.

Art. 2º A Semana da Diversidade
Sexual e Violência de Gênero contará
com diversas atividades como: Pales-
tras, Debates, Oficinas, Atividades de
Conscientização e Sensibilização, Fó-
runs ou Seminários e Exposições.

Art. 3º A referida semana será orga-
nizada em parceria com as Secretarias
Municipais, Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Secretaria de Saúde, Secreta-
ria de Assistência Social, Escolas Públi-
cas e Privadas, Poder Executivo, Legis-
lativo e Judiciário, ONG´s, Conselhos
Municipais, Redes de Ensino Estaduais,
Municipais, Unidades de Ensino de Ní-
vel Superior, Associações e demais in-
teressados.

Art. 4º As atividades de que trata a
citada programação, contempladas no
art. 2º desta Lei, serão realizadas sem-
pre no mês de Abril de cada ano.

Art. 5º Os temas a serem discutidos
deverão obrigatoriamente seguir a mo-
tivação do objetivo e ser concernente
ao proposto na Lei.

Art. 6º As despesas decorrentes des-
ta Lei correrão por conta de verba pró-
pria consignada do orçamento vigente.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Jaboticabal, 31 de outubro de
2013.

SERGINHO RAMOS
VEREADOR

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Ao que segue o referido Projeto de

Lei “Diversidade Sexual e Violência de
Gênero” como uma das questões de de-
manda sociais mais discutidas e estuda-
das no século XXI, posto que a não pre-
servação dos Direitos da Pessoa Huma-
na, a Garantia dos Direitos Fundamen-
tais de cada ser humano, passa por risco
e perigo eminente, invadindo a privaci-
dade de ser, causando bloqueios, bullying
e outros distúrbios à mente humana, não
distante da gritante violência que agride
os limites e a conservação do “outro”,
como parte importante do cenário da
vida, dos fatos, da existência.

Cabe aos Legisladores avançarem
nesta discussão, com atividades de sen-
sibilização, posicionamento, entenden-
do que não há opções ou opção, mas
sim orientação sexual, questões de gê-
nero tão intrínsecas que permeiam o
comportamento humano, para isso ado-
tarmos uma política comportamental.

Aos detentores da Lei, do poder de
legislar, o que resta além do envolvi-
mento em prol da preservação da espé-
cie humana, é dizer não à degradação do
“ser”, nobre e constituído de tantas ri-
quezas que ultrapassam o sexo, a cor, a
religião, rótulos ou a intimidade de cada
um.

Busquemos políticas públicas de con-
vivência para construirmos juntos uma
sociedade de respeito e amor ao próxi-
mo, oferecendo homens e mulheres
melhores para um mundo mais demo-
crático, solidário, fraterno e a proteção
de direitos, o direito de existir como
verdadeiramente é, e não como quei-
ram que seja.

Jaboticabal, 31 de outubro de 2013.
SERGINHO RAMOS

Em cartaz
WOLVERINE - IMORTAL ***
De todas as sagas cinematográfi-

cas baseadas em HQs, a história dos X
Men estão entre as mais interessan-
tes. O primeiro filme, realizado em
2000, foi um sucesso de público e crí-
tica, mas deixou um gosto de quero
mais em ambos, talvez por ser muito
curto. O segundo supriu todas essas
necessidades com uma produção com-
pleta em todos os sentidos, o que o
tornou um dos melhores filmes de
quadrinhos em todos os tempos. O
terceiro, embora, inferior aos dois
primeiros, foi honesto e encerrou
muito bem essa primeira trilogia. “X
Men - Primeira Classe’’ mostrou
como alguns dos mutantes vistos na
trilogia, iniciaram o seu trajeto e, no-
vamente, tivemos uma produção ex-
cepcional. Entretanto, o primeiro fil-
me solo do mais enigmático desses
personagens, não agradou nem ao pú-
blico, tampouco aos críticos. “Wol-
verine - Origens’’ naufragou em suas
pretensões e, normalmente, é igno-
rado pelos fãs mais ardorosos. Eis que
“Wolverine - Imortal’’ consegue pelo
menos um pouco, apagar a má im-
pressão da primeira empreitada do
mutante mais raivoso e violento de
toda a turma nos cinemas. Hugh Ja-
ckman, mais uma vez se encarrega de
dar vida a seu personagem mais fa-
moso, e novamente, com extrema
competência. Dessa vez ele é convo-
cado por um magnata japonês, que
ele salvou no passado, na guerra, para
lhe dar a única coisa que ele não pos-
sui e pensava jamais possuir, sua mor-
talidade. Mas o roteiro é um tanto

quanto confuso e joga personagens e
mais personagens na tela, sem que
fiquemos sabendo suas motivações.
Coloca-se tudo na conta do mistério,
provavelmente para se conseguir al-
gum efeito surpresa no final. Os efei-
tos são extremamente competentes,
o que camufla um pouco os furos do
roteiro. E se a participação de Fanke
Jamssen, a Jean Grey da primeira saga,
é bacana e satisfatória, a cena pós-
créditos é uma das melhores sacadas
do filme e faz com que fiquemos ávi-
dos por uma nova aventura dos mu-
tantes mais conhecidos do planeta, e
isso não tardará a ocorrer, já que “X
Men - Dias De Um Futuro Esqueci-
do’’, estréia em 2014.

Lançamentos
JOGOS VORAZES - EM CHA-

MAS
CINE HOLLYÚDI

Você já deve ter ouvido muito esta afir-
mação, ou até mesmo já pensou assim.
Crianças inocentes com doenças horríveis.
Acidentes trágicos, dor, sofrimento, fome,
muito dinheiro para poucos, miséria para
muitos. Injustiças, terremotos, como este
recentemente nas Filipinas. São tantas
outras desgraças que dispensa comentári-
os.

Tudo isso faz com que muitas pessoas
não acreditem em Deus, por que pensam: Se
Deus existisse mesmo, evitaria tanta dor.
Existe muita dor e sofrimento, histórias que
precisam ser respeitadas, pessoas queridas
que se foram de uma forma violenta, históri-
as verdadeiras que são um terror. E tudo isso
deve ser respeitado e não manipulado.

Esta questão, no entanto, é tão delicada
que os religiosos e teólogos têm receio em
comentar, porque, podem ser infelizes no
comentário e a dor, a confusão pode aumen-
tar em vez de diminuir. Respostas vazias
causam mais dúvidas e fazem as pessoas
desistirem de superar seus traumas.

A bíblia também comenta toda esta confusão.
 Há mais uma coisa sem sentido na ter-

ra: justos que recebem o que os ímpios me-
recem, e ímpios que recebem o que os justos
merecem. Isto também penso eu, não faz
sentido. Eclesiastes 8:14

Essa questão se compara a muitas, como
por exemplo: Quem criou Deus? Qual o fim
do universo? O que acontece depois da mor-
te? Na verdade o homem tem o hábito de
dizer que tudo o que lhe acontece de bom
vem pela sua capacidade, e todo o mal, vem
de Deus. Pare e pense, não é assim. Muitos
dizem: Esta é a minha cruz! Outros: Deus
quer assim! E vão, muitas formas de culpar
a Deus pelo mal e o pior, se conformar e
conviver com o mal.

Nos momentos difíceis da vida de Jó,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PALAZZO LTDA,
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 52000286
e requereu a Licença de Instalação, para fabricação de refrigeran-
tes, sito à Rodovia SP 333 Km. 120 mais 500 metros, Jardim Grajaú,
Jaboticabal - SP.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Licença de Instalação  nº 52000287 e requereu a Licen-
ça de Operação  para fundição de metais ferrosos e  não ferrosos na
Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 3447, Parque Industrial Carlos
Tonanni – Jaboticabal - SP.

Deus não existe! Por que se Ele existisse evitaria tantos males.

seus amigos diziam que Deus tinha enviado
a doença, a perda de dinheiro e o fim da sua
família, como recompensa dos seus peca-
dos. Na verdade, a religião é assim, o mal,
ela diz que vem de Deus para punir os peca-
dos da pessoa. Jó não entendia porque pas-
sava tudo isso, sendo ele justo, mas mesmo
assim não culpou a Deus. Deus se pronun-
ciou ficando irado com os amigos de Jó e
não com Jó. Ele orou pelos seus amigos
para que fossem perdoados. E como você já
sabe, Deus deu tudo em dobro para Jó, por-
que Ele foi fiel, não culpou a Deus. E como
está escrito, Deus não manda a opressão,
mesmo com este poder.

Ao Todo-Poderoso não podemos alcan-
çar; grande é em poder; porém a ninguém
oprime em juízo e grandeza de justiça. Jó
37:23

Quando a pessoa decide crer em Deus,
sua fé não deve ser apenas superficial. Mas
quem afirma em não acreditar, deve se infor-
mar, antes de julgá-lo, mesmo que seja im-
possível. Deus permite que saibamos algu-
mas coisas e outras não, como está escrito.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor
nosso Deus, porém as reveladas nos per-
tencem, a nós e a nossos filhos, para sem-
pre. Deuteronômio 29:29a

A morte para muitos significa o fim.
Mas para Deus é o início. Acreditar em
Deus é a única forma de viver sem dúvidas
e medo do pior e da morte. Porque Deus
não evitou o sofrimento de seu filho Jesus
na cruz? Jesus implorou, mas não foi aten-
dido, no momento mais difícil, antes da
sua morte, procurou seu Pai, não O viu e
disse: Deus meu, porque me desamparaste?
Jesus também se sentiu desamparado por
Deus. O pecado nos faz assim. Mesmo Deus
estando presente, Jesus não podia vê-lo,
porque nossos pecados sobre Jesus o impe-
dia de ver Deus.

Mas Deus tinha um propósito na morte
de Jesus. A cruz não foi o fim para Jesus.
Assim como a morte para tantas crianças não
é o fim.

Deus também não impediu que o impe-
rador lançasse os crentes para os leões, ape-
nas por diversão. Mas livraram os três ami-
gos da fornalha do rei da Babilônia.

O plano de Deus é incomparável, existe
livramento para alguns e para outros não,
mas na verdade todos fazem parte de um
plano maior. Paulo escreveu; Mas, como
está escrito: As coisas que o olho não viu,
e o ouvido não ouviram, e não subiram ao
coração do homem, são as que Deus pre-
parou para os que o amam. 1 Coríntios
2:9

Jesus disse: Na casa de meu Pai há
muitos aposentos; se não fosse assim, eu
lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar.
João 14:2  Inclusive você faz parte deste
plano. Mas é preciso ter fé.

Não temos resposta para tudo, mas a fé
nos mantem firmes em acreditar em Deus.
Sabemos que o plano inicial de Deus não deu
certo. Ele quis que o homem fosse como Ele,
para viver com Ele, mas a cada dia o homem
quer viver da sua maneira e por isso, nós
sofremos. O plano de Deus agora é que não
exista mais o homem como o conhecemos,
mas um novo homem. Por isso a bíblia afir-
ma que o espírito do homem não morre, por-
que se morrer, não fará parte do plano de
Deus. Nós viveremos eternamente. Pelo me-
nos nisso 99% das religiões concordam. Po-
rém, aumentará ainda mais a dor e o sofri-
mento, e o homem culpará a Deus até pelo
calor do Sol.

O quarto (anjo) derramou a sua taça
sobre o sol. Foi-lhe permitido queimar os
homens com fogo. Os homens foram quei-
mados com grande calor, e eles blasfema-
ram o nome de Deus que tinha poder so-
bre estas pragas; e não se arrependeram
para lhe darem glória. A 16.8 Sabemos

que hoje o Sol já faz grande mal à saúde e
sabemos que é pelo efeito estufa que o calor
aumentará. E de quem é a culpa, de Deus?
Meu querido leitor, quando decidimos por
Cristo, vivemos como está escrito: Tenho
para mim que os sofrimentos da vida
presente não têm valor em comparação
com a glória que há de ser revelada em
nós. Romanos 8:18 Tenhamos fé, por-
que Deus tem o melhor, mesmo que mui-
tos sejam  vítimas deste mundo e de sua
injustiça. De qualquer forma, se não lhe
fui convincente, quando morrer terá suas
dúvidas sanadas. Mas será que aqueles que
não acreditam nesta vida, sobre os planos
de Deus, farão parte na outra vida de seus
planos? Eu não sou o juíz, mas prefiro
viver pela fé, por que viver por ela, não
tenho nada a perder, apenas a ganhar. Obri-
gado pela leitura.

Temas como este, de segunda a sexta,
das 8 aàs 9 da manhã, pela 107,9 ou pelos
sites; www.radiogazetafm.com.br ou
www.adplanaltoitalia.com. Programa Pala-
vra Viva, uma produção da Associação Se-
meando Vida.

Comentários, sugestões, perguntas, en-
vie um e mail para:

 alesidewind@hotmail.com -.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CEREA – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLATRAS DE JABOTICABAL – SP

Nos termos do Estatuto em vigência do Centro de Recuperação de Alcoólatras de Jaboti-
cabal- SP. – CEREA, e ainda, da Resolução da Diretoria Executiva, ficam convocados, por este
Edital, todos os membros da Entidade com direito a voto, para as eleições gerais que serão
realizadas no dia 30 de dezembro de 2013, com início às 20:00horas e término às 21:00 horas
e 30 minutos, na Rua Valdir Pedro Morano, 640, Bairro Santa  Luzia, nesta cidade de Jaboticabal
– SP.

Ordem do Dia:
1- Abertura dos trabalhos e constituição da Mesa.
2- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, Presidência do Conselho Deliberativo e

Presidência da Diretoria executiva e seus  respectivos membros, para o biênio 2014/2015.
Não havendo número legal em primeira convocação, uma hora depois, considerar-se-á cons-

tituída a Assembleia em segunda convocação, com qualquer número de associados que firmar
o Livro de Presença.

O presente Edital está sendo divulgado na imprensa e afixado em local de costume
Jaboticabal – SP., 11 de novembro de 2013

Juracy Ziviani - Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no

CNPJ Nº 58.328.576/0001- 62, sito à Av. Antônio Morete nº 64, Bair-
ro Santa Luiza, na cidade de Jaboticabal/SP, solicita o compareci-
mento do Sr. Gilberto Rici Gomes, portador da CTPS Nº 058.417,
série 00227, no primeiro dia útil após o recebimento deste telegra-
ma, no intuito de justificar suas faltas que vem acontecendo desde
o dia 16 de setembro de 2013, sob pena de caracterização de aban-
dono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de
trabalho, conforme dispõe o artigo 482, letra (i) da CLT.

CARREGARI  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA.

P/ Prof. João Pito
“Dai à criança o caminho que ela

deve seguir, e, crescendo, ela nunca
retrocederá”. Smiles.

Criança és pura beleza – nascestes
com destino certo

Mas o teu futuro é incerteza –
com tanta violência por perto.

Criança que chora de ternura e não
guarda segredo – te espera uma vida
dura e por ti eu tenho muito medo.

Sempre cheia de emoção, mas a velha
maldade te consome – na tua mesa

não tem pão os adultos ruins te
matam de fome.

Cheia de calor e amor inspiras
confiança – mas o desamor diminui a

tua merecida esperança.
Cheia de vida não tens erros nem
defeitos – mas vive sempre ferida
pelos injustificáveis preconceitos.

Cheia de talentos e bela como a lua –
mas só vives tormentos pobre criança

que perambula pela rua.
Cheia de tristeza que perdeu o sorriso

– devolver tua certeza é preciso.
Cheia de dores vagas pelos caminhos

– roubaram as tuas flores só te
deixaram os espinhos.

Não respeitam a tua pele a tua cor
Não respeitam a tua raça,
Só te prometem horror

E só te legam a desgraça.
Pobre criança, figura tão sublime

Só tens desesperança e te jogam no
crime.

CRIANÇAS CRIANÇA
Te jogaram na rua te expulsaram da

praça
Para perambulares faminta e quase

nua
Criança querem em vão tirar a tua

graça.
De estômago vazio – vagas no

abandono
Quase morres de frio dormes de fome

e não de sono.
Pobre criança – abandonada pela

sociedade
Tu não tens herança, só recebes

maldade
Quem assassina as crianças?
Quem as põe no “muro”?

Não é só o Joaquim, onde estão suas
esperanças

Temos que dar fim a quem lhes rouba
o futuro?

O que fazer???
Como lhes ouvir seus gritos?
Aonde andam seus destinos,

E só nos resta explodir e dizer
Malditos assassinos.

Deixem as nossas esperanças viver
Pois em lugar de lhes darmos dor,

Vamos lhe dar amor e comida
Vamos lhes dar mais vida e não ferida.

JOAQUIM!
Menino lindo

Tu e outros não merecem este tipo de
fim

Tu passas a ser um símbolo da dor da
sociedade,

O frio das águas que te levaram
São muito mais quentes

Do que a alma dos que assassinaram,
Vai menino com o nosso amor

Hoje tu és o símbolo de que ama.
Vai menino, vai com Deus para Deus,
“Pois afinal eles” não te mereciam:

ADEUS.
  Prof. João do Pito

“Não se encontra vulgarmente um
homem infeliz por não ter observado
o que se passa na alma dos outros;

mas os que não observam os
movimentos da própria alma, são

sempre infelizes”.
Marco Aurélio [Imp. De Roma].

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292
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PROJETO DE LEI Nº 155/2013
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2014.

Art. 1º  O Orçamento do Município de Jaboticabal para o exercício de 2014, estima a Receita e fixa
a Despesa em R$229.076.100,00 (duzentos e vinte e nove milhões, setenta e seis mil e cem reais),
abrangendo a Administração Direta e Indireta, discriminado pelos anexos desta Lei, em atendimento às
disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, da Lei nº 4.320/64,
e da Lei nº 4.465, de 10 de outubro de 2.013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município
de Jaboticabal para o exercício de 2.014.

Parágrafo Único. A Receita Estimada do Município de Jaboticabal, no valor de R$229.076.100,00
(duzentos e vinte e nove milhões, setenta e seis mil e cem reais), acrescida das contas redutoras corres-
pondentes às retenções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R$18.877.517,00 (dezoito milhões,
oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos e dezessete reais), resulta no montante de R$247.953.617,00
(duzentos e quarenta e sete milhões, novecentos e cinqüenta e três mil e seiscentos e dezessete reais)

Art. 2º  A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor e das especificações constan-
tes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei nº 4.320/64, Artigo 2º, §1º, I)

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Poder Executivo
1 – Receitas Correntes 197.770.517,00
1.1 – Receita Tributária 37.422.089,00
1.3 – Receita Patrimonial 2.152.124,00
1.6 – Receita de Serviços 406.712,00
1.7 – Transferências Correntes 150.387.688,00
1.9 – Outras Receitas Correntes 7.401.904,00

2 – Receitas de Capital 19.729.000,00
2.1 – Operações de Crédito 2.400.000,00
2.2 – Alienação de Bens 1.897.000,00
2.4 – Transferências de Capital 15.402.000,00
2.5 – Outras Receitas de Capital 30.000,00

Sub-total 217.499.517,00
Contas redutoras do FUNDEB 18.877.517,00
Receita líquida 198.622.000,00

Poder Legislativo 6.878.000,00
Transferências financeiras 6.878.000,00

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SAAEJ - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 18.700.000,00
Recursos próprios 16.730.100,00
Receita Intra-orçamentária 1.969.900,00

Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal - SEPREM 36.135.565,00
Recursos próprios 13.699.000,00
Receita Intra-orçamentária 22.436.565,00

Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE de Jaboticabal 1.875.445,00
Recursos próprios 25.000,00
Transferências financeiras 1.850.445,00

Total da Administração Indireta 56.711.010,00

3- TOTALIZAÇÃO

Receita escritural 262.211.010,00
( - ) Receita Intra-orçamentária 24.406.465,00
( - ) Transferências financeiras 8.728.445,00
Receita total 229.076.100,00

Art. 3º  A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros
integrantes desta Lei, e a dos Órgãos da Administração Indireta, desdobrada em seus respectivos
orçamentos, aprovados por Decretos do Poder Executivo.

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei nº 4.320, Artigo 2º, §1º, I)

1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Administração Direta 196.771.555,00
01 – Legislativa 6.698.000,00
02 – Judiciária 290.300,00
03 – Essencial à Justiça 756.212,00
04 – Administração 18.916.517,00
06 – Segurança Pública 1.734.500,00
08 – Assistência Social 8.287.000,00
10 – Saúde 44.469.558,00
11 – Trabalho 90.000,00
12 – Educação 59.519.220,00
13 – Cultura 4.600.400,00
15 – Urbanismo 22.643.464,00
16 – Habitação 110.000,00
17 – Saneamento 4.186.000,00
18 – Meio Ambiente 849.500,00
20 – Agricultura 2.117.300,00
22 – Industria 1.555.000,00
23 – Comércio e Serviços 599.300,00
25 – Energia 650.000,00
26 – Transporte 2.295.000,00
27 – Desporto e Lazer 1.683.600,00
28 – Outros Encargos Especiais 12.977.020,00
99 – Reserva de Contingência 1.743.664,00
Sub-total 196.771.555,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias 22.445.440,00
Total 174.326.115,00

Administração Indireta
09 – Previdência Social 27.857.300,00
17 – Saneamento 17.546.150,00
27 – Desporto e Lazer 1.874.445,00
28 – Outros Encargos Especiais 1.372.000,00
99 – Reserva de Contingência 8.061.115,00
Sub-total 56.711.010,00

( - ) Operações Intra-orçamentárias 1.961.025,00
Total 54.749.985,00

Total Geral 229.076.100,00

2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Administração Direta
Câmara Municipal de Jaboticabal 6.878.000,00
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 198.622.000,00
(-) Operações Intra-orçamentárias 22.445.440,00
(-) Transferências financeiras 8.728.445,00
Total 174.326.115,00
Administração Indireta
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 18.700.000,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM 36.135.565,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE de Jaboticabal 1.875.445,00
Sub-total 56.711.010,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias 1.961.025,00
Total 54.749.985,00

Total Geral 229.076.100,00

3 – POR UNIDADE EXECUTORA

Administração Direta
Poder Legislativo
01 – Câmara Municipal de Jaboticabal 6.878.000,00

Poder Executivo
02-01 – Secretaria Municipal de Governo 4.364.173,00
02-02 – Secretaria Municipal de Planejamento 2.341.000,00
02-03 – Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 1.046.512,00
02-04 – Secretaria Municipal de Administração 7.712.400,00
02-05 – Secretaria Municipal de Fazenda 17.742.464,00
02-06 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer 67.097.020,00
02-07 – Secretaria Municipal de Saúde 44.469.558,00
02-08 – Secretaria Municipal de Assistência Social 7.556.700,00
02-09 – Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 2.766.800,00
02-10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 30.488.964,00
02-11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo 2.564.300,00
02-12 – Reserva de Contingência 1.743.664,00
Soma - Poder Executivo 189.893.555,00
Sub-total 196.771.555,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias 22.445.440,00
Total 174.326.115,00
Administração Indireta
SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 18.518.150,00
Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal  - SEPREM 28.257.300,00
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal FAE de Jaboticabal 1.874.445,00
Reserva de Contingência 8.061.115,00
Sub-total 56.711.010,00
( - ) Operações Intra-orçamentárias 1.961.025,00
Total 54.749.985,00

Total 229.076.100,00

Art. 4º  Os orçamentos das despesas das Administrações Indiretas poderão ser expandidos até os
limites das efetivas arrecadações.

Art. 5º  A Administração Direta fica autorizada a realizar transferências financeiras para as entida-
des de Administração Indireta, para atender despesas da execução orçamentária devidamente caracteri-
zadas, devendo os registros contábeis das transferências concedidas e recebidas serem efetuados em
contas específicas de resultado.

Art. 6º  O orçamento da Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA, será
financiado com recursos próprios e complementado com recursos do Tesouro Municipal, quando neces-
sário.

Art. 7º  O Poder Executivo está autorizado a:

I – abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do
orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/1964, sem onerar os créditos destinados a
suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de
autarquias;

II – realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de
Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a
transferir recursos total ou parcialmente, dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do
inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal;

IV – realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de crédito para programas governa-
mentais, até o limite permissível pela legislação federal.

§1º  A categoria de programação de que trata o inciso III, refere-se às despesas com a mesma
classificação institucional de funcional programática, e que pertençam à mesma unidade executora de
despesas.

§2º  As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em restos a
pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos
limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

§3º  A disposição contida no parágrafo anterior, aplica-se, também, à execução orçamentária dos
exercícios de 2011, 2012 e 2013.

§4º  As alterações previstas neste artigo deverão  ser ajustadas no Plano Plurianual (PPA) e na Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Art. 8º  Os valores monetários dos programas e ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias para o exercício de 2014, e o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014/
2017, ficam automaticamente ajustados aos valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei.

Art. 9º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste Orçamento, visando o perfeito
equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, com seus dispositivos também aplicados
aos órgãos da administração indireta, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 24 de outubro de 2013.

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

É com satisfação que passamos às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser submetido à apreciação
dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre o orçamento anual para
o exercício de 2014.

O projeto de lei foi elaborado de acordo com as disposições constantes do Plano Plurianual do
Município para o quadriênio 2014 a 2017, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, observando-se os
princípios estabelecidos no artigo 165, §8º, da Constituição Federal, artigo 5º da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964 e Lei Orgânica do
Município de Jaboticabal.

Em conformidade com a legislação vigente, a proposta orçamentária contém a discriminação da receita
e da despesa de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do Governo
Municipal, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Tanto para a Adminis-
tração Direta quanto para a Administração Indireta, a receita é demonstrada por Fontes de Recursos e a
despesa por Funções de Governo, Órgãos da Administração e Unidades Executoras. Todos os detalha-
mentos exigidos estão demonstrados nos anexos que integram a proposta.

O Orçamento da Administração Direta estima a Receita para o exercício de 2014 em R$198.622.000,00,
que somado ao valor da Receita Própria da Administração Indireta de R$30.454.100,00, perfaz um valor
global de R$229.076.100,00

A elaboração do Orçamento do Município evidenciou o perfeito equilíbrio entre a Receita
e a Despesa, provendo os setores administrativos em geral de dotações para manutenção e investimen-
tos dentro das possibilidades orçamentárias, e sem prejuízo dos serviços e encargos de natureza conti-
nuada.

A receita prevista foi formulada inteiramente com base em parâmetros reais, sem superva-
lorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País e observadas as características e
peculiaridades locais, sendo o valor orçado compatível com a média da receita efetivamente arrecadada
nos últimos doze meses e com aquelas arrecadadas nos exercícios anteriores.

As transferências correntes líquidas no valor de R$131.510.171,00, com índice de 57,41%

da estimativa total da proposta orçamentária de R$229.076.100,00, se constituem na base principal de
fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Destaca-se ainda, as
transferências de capital no valor de R$15.432.000,00, que representam 6,74% da receita total estimada.

Com referência a Receita escritural prevista, no valor de R$262.211.010,00, cabe obser-
var que R$24.406.465,00 se refere a Receitas Intra-Orçamentárias, que são operações realizadas entre
entidades da mesma esfera governamental, sendo neste caso as despesas da Prefeitura Municipal,
Autarquias,  Fundação e Câmara Municipal, com o Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Munici-
pal – SEPREM, referentes a contribuições previdenciárias patronais; ao  Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, referentes a despesas de água e esgoto dos órgãos municipais; e ao
SEPREM, relativas ao pagamento de dívida da Prefeitura, Autarquias e Câmara Municipal com o Órgão
Previdenciário. Observa-se, ainda, as transferências financeiras fixadas para a Câmara Municipal e a
Fundação de Amparo ao Esporte, no valor de R$8.728.445,00.  Assim, a Receita Líquida passa a ser de
R$229.076.100,00, conforme apuração feita.

A política econômico-financeira adotada para a elaboração da proposta orçamentária,
visa a melhoria da infra-estrutura básica para proporcionar um atendimento às necessidades dos muní-
cipes. Tais objetivos implicam em investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez,
ficam condicionados à efetivação da receita.

Na elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo procurou atender na medida
do possível, as reivindicações apresentadas pelos munícipes em audiências públicas e consultas feitas
nas reuniões realizadas com a população e lideranças dos diversos segmentos da comunidade. A pro-
posta traduz a preocupação e observância do Governo Municipal na condução de uma política financei-
ra baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle dos gastos, na melhoria da
arrecadação e na transparência e utilização correta dos recursos públicos, sendo a meta principal elevar
o padrão dos serviços colocados à disposição da população.

Na expectativa de que este projeto permita uma discussão democrática entre os Poderes
Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício
de 2.014, renovando nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

RAUL JOSÉ SILVA GIRIO
Prefeito Municipal

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Em busca de talentos na nossa
região, encontramos na Academia
DBF, o lutador de Jiu Jitsu, Cai-
que Baseggio, 35 anos, 1.82 de al-
tura  e 102,5kg , natural de Jaboti-
cabal, ao qual, simbolicamente, en-
tregamos a medalha de ouro da se-
mana. A idéia de entrar no esporte,
surgiu quando ele decidiu perder
peso, conseguindo resultado. Cai-
que continuou e não parou mais.
Hoje o lutador  vem conquistando
seu espaço, apoiado em muita dis-
ciplina. Caique faturou boas me-

JIU JITSU
delhas em Lutas Casadas III (Be-
bedouro), Circuito  Nacaya (Taiu-
va) , 1 copa de Jiu Jitsu (Barri-
nha),1 open Jabuka de Jiu Jitsu e 1
copa Monte Alto de Jiu Jitsu, ga-
nhando em 1º  lugar na categoria
faixa azul master. Agora ele já se
prepara  para  11ª  Copa Kamika-
ze Sport, que acontecerá   em Cra-
vinhos, no dia 24/11/2013.

Vamos ficar na torcida!!!
Caique faz agradecimentos a

Demetro Borges e Luciano Mene-
zes.

O Senac Jaboticabal comemora 11
anos no dia 20 de novembro e, para
celebrar essa data especial, a unidade
prepara a 2ª Exposição de Profissões
que acontece nos dias 19 e 20 de no-
vembro, das 8 às 21 horas. O objetivo é
ajudar os jovens e interessados em se
qualificar a conhecer as áreas de atua-
ção que o Senac oferece para Jabotica-
bal e toda a região.

Entre administração e negócios, en-
fermagem, nutrição, logística, recursos
humanos, meio ambiente, segurança do
trabalho e informática e redes, o visi-
tante poderá ver de perto o que profis-
sionais desenvolvem em cada área. “É
uma oportunidade para conhecer as pro-

Senac comemora 11 anos em Jaboticabal
com Exposição de Profissões

 Com oficinas, maquetes e exposições de equipamentos, o evento terá atividades relacionadas às diferentes áreas do mercado de trabalho

fissões, nossa equipe de docentes, alu-
nos atuando na área, a estrutura da uni-
dade, como laboratórios, salas de aula,
biblioteca, além de receber a oferta de
cursos para 2014, com cerca de 1.500
bolsas de estudo”, afirma Leandro Nas-
sif D’Arco, gerente da unidade.

A unidade também realizará palestras
com o tema Educação Profissional, no
qual haverá um bate-papo para esclare-
cimento de dúvidas e discussão da im-
portância da capacitação no mercado de
trabalho. Durante o evento, alunos e
docentes da área de recursos humanos
vão dar dicas para a produção de um cur-
rículo e de como se apresentar em uma
entrevista de emprego. Já o pessoal do

meio ambiente vai expor maquetes so-
bre o Aquífero Guarani, tratamentos de
efluentes e mandala agrícola, além de
uma ação para distribuição de mudas.

Os interessados em tecnologia pode-
rão participar de oficinas de Linux, além
de conferir demonstrações sobre o de-
senvolvimento de games. A área de nu-
trição irá promover uma oficina de lan-
ches saudáveis e, ainda, ensinar como
fazer a avaliação antropométrica, que
avalia o estado nutricional da pessoa uti-
lizando as medidas como peso e altura.

O evento é voltado para quem está
procurando uma formação técnica, ca-
pacitações ou aperfeiçoamento profis-
sional para se destacar no mercado de

trabalho. “No evento, os visitantes vão
ampliar a visão sobre o mundo do tra-
balho e a formação profissional de ní-
vel técnico e aperfeiçoamento”, com-
pleta Leandro.

A participação é gratuita, mais in-
formações podem ser obtidas pelo tele-
fone (16) 3209-2800.

Serviço
Exposição de Profissões
Evento gratuito
Data: 19 e 20 de novembro
Horário: terça e quarta-feira-, das

8 às 21 horas
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro

Edital de Citação e Intimação-Prazo 20 (Vinte) dias. Processo nº 291.01.2009.008383-9/000000-000
Ordem nº 1476/2009. O(A) Doutor(a) Carmen Silvia Alves, MM. Juiz(a) de Direito Titular da 1ª. Vara Judicial
da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei.... Faz Saber a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a executada, João Fernando Tavares EPP, CNPJ
07.750.939/0001-12, que o Banco Santander Brasil S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
por ser credor da quantia de R$.150.004,11 (09/2009), representada por um Contrato de Empréstimo pessoa
física/pessoa jurídica celebrado com a executada e outra. Estando a executada em lugar incerto e não sabido,
pelo presente, fica Citada para que, no prazo de três dias, a fluir após os 20 dias do prazo do edital, pague a
importância executada, devidamente atualizada. Fica ainda a executada ciente de que possui o prazo de quinze
(15) dias para apresentação de embargos, independentemente de estar seguro o Juízo. No mesmo prazo, caso
reconheça o débito e tenha interesse no pagamento, poderá parcela-lo em seis vezes mensais, corrigindo-se
o valor e acrescendo-o de juros de 1% ao mês, devendo depositar de imediato o montante de 30% do total do
débito, incluindo-se custas e honorários de advogado, tudo sob pena de, não o fazendo, serem penhorados tantos
dos seus bens quantos bastem para a satisfação do débito. Para que a ignorância não possa ser alegada, será
o presente edital publicado e afixado na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Jaboticabal, 16 de outubro de 2012.

Vende-se Corsa Life
ano 2006/07. Prata. Único dono.

(16) 981605458 - Wilson

Cota contemplada
R$ 300 mil para Imóvel - quero R$ 32 mil e

passo a dívida 16-3106-9016
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Marco Braga, um dos só-
cios, explica porque a em-
presa escolheu a cidade
para abrigar a nova casa:

“Estudamos várias loca-
lidades e depois de muito
analisar, entendemos que

Rio Bar escolhe Jaboticabal para
abrir a segunda casa da rede

Sucesso há dois anos em Ribeirão Preto, o Rio Bar abre as portas
neste dia 19 de novembro, terça-feira, em Jaboticabal.

Jaboticabal era melhor op-
ção porque é uma cidade
alegre, festiva, que tem
tudo a ver com a proposta
do Rio Bar. Nós nos senti-
mos à vontade aqui.”

Junior Siqueira, Geren-

te de Marketing e Eventos,
afirma que está ansioso
para a inauguração e que
espera uma ótima acolhida:

“A nossa expectativa é a
melhor possível. Afinal,
tudo foi cuidadosamente

planejado para oferecer um
ambiente bem agradável
para os nossos clientes.
Além do cardápio diferen-
ciado, que contará com vá-
rios petiscos cariocas, tere-
mos atrações musicais de

peso. Aposto que todos vão
gostar.”

Marco finaliza: “A ideia
é oferecer uma casa com-
pleta, do happy hour à ba-
lada, sempre com muita
animação, energia positiva,

porções deliciosas, ceva
trincando, música boa e
gente bonita”.

O Rio Bar está localiza-
do na rua São João, esqui-
na com Humberto Bianchi-
ni.

Vista interna do Bar Fachada da casa em Ribeirão Preto
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