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A população de Jabotica-
bal deu boas vidas ao novo
ano às margens de um dos
cartões postais da cidade.
O Reveillon no Lago reu-
niu milhares de pessoas
que divertiram-se e acom-

População comemora chegada de 2014 no Reveillon no Lago
Bom público acompanhou a virada no Lago Municipal

panharam a tradicional
queima de fogos.

“A população aceitou o
nosso convite e comemo-
rou a chegada de 2014 no
Lago Municipal. Agradeço
a todos que estiveram pre-

sentes nessa grande festa.
Que esse ano represente
grandes avanços para to-
dos, em especial para nos-
sa Jaboticabal”, afirma o
Prefeito Raul Girio.

O Reveillon no Lago

contou com grande estrutu-
ra. Além de uma equipe res-
ponsável pela segurança, o
evento foi abrilhantado pelo
show de Luana Costa e a re-
alização da tradicional quei-
ma de fogos. A Prefeitura

também instalou tenda nas
proximidades do palco e
destinou uma área exclusi-
va para os ambulantes.

Carnaval 2014 – A
Prefeitura já trabalha
para realizar uma grande

A falsidade não prospera, a mentira

tem seus dias contados e as

promessas destróem seus

interlocutores

Ganância e usura trazem doenças

irreversíveis

A razão é a base principal do

respeito

O Cientista Bio-Médico-USP,
Augusto Vinholis, vem a Jaboti-
cabal para lançar a 6ª edição do
livro “A Dieta Ideal – Longevida-
de com Qualidade de Vida”, no dia
14 de Janeiro (terça-feira), em Ja-
boticabal , às 20h. Na ocasião, ele
proferirá uma palestra sobre a die-
ta que defende, com base em pes-
quisas científicas e tratamentos
aplicados em suas vivências, du-
rante sua carreira - com mais de 40
anos de experiência, com excelen-
tes resultados! Entrada gratuita.

No mesmo dia e local, o Cien-
tista    Bio-Médico, formado pela
USP, Augusto Vinholis ministra-
rá a palestra “Longevidade com

PALESTRA: “OS SEGREDOS DA LONGEVIDADE”
E LANÇAMENTO DE LIVRO : “A DIETA IDEAL”

Qualidade - Os Segredos da Lon-
gevidade”. Ele abordará o resulta-
do de suas pesquisas sobre a re-
cuperação do ser humano em Do-
enças Degenerativas com base
numa Alimentação Ideal e nos
métodos de Desintoxicação Orgâ-
nica. Na ocasião, o Cientista tam-
bém fará o lançamento da 6ª edi-
ção do livro “A Dieta Ideal”, fruto
de mais de 40 anos de estudos e
pesquisas na área da Saúde. A
entrada ao evento é gratuita.

Na palestra, o Cientista apresen-
tará os fatores de riscos da alimen-
tação e promete um alerta sobre ali-
mentos e químicas adicionadas aos
produtos. “Esses são considera-

dos verdadeiros venenos para a
Saúde, já que geram Radicais Li-
vres, deixando os organismos vul-
neráveis para futuras doenças, im-
pedindo o Ser Humano de chegar a
126 anos de idade, que é sua ex-
pectativa de Vida, e de forma sau-
dável”, afirma Vinholis.

Um dos destaques da aborda-
gem de Augusto Vinholis são as
técnicas milenares chinesas utili-
zadas por ele para criar a Avalia-
ção Diagnóstica Visual. “O méto-
do é feito por meio da filmagem da
íris dos olhos, das unhas e da lín-
gua, que retratam a situação do
organismo e seu nível de intoxica-
ção, mostrando um diagnóstico
com interpretação imediata”, es-
clarece o Cientista.

Vinholis também explicará so-
bre as técnicas de Desintoxicação
Orgânica, método realizado em
cinco dias intensivos. “A Desin-
toxicação Orgânica (também co-
nhecida por “Detox”) é executada
com vários tipos de massagens e
também com uma dieta personali-
zada. Usa fitoterápicos naturais e
ao longo de seis meses utiliza as
reposições de minerais (Orto-Mo-
lecular) pela Análise Mineral do
Cabelo-USA”, acrescenta.

Augusto Vinholis comenta que
sua investigação começou logo
no início da carreira, quando um
fato lhe chamou a atenção: “a me-
dicina tradicional alopática estu-
da as doenças e não a Saúde”. A
busca do Cientista é incessante e
inclui uma longa caminhada sobre
a Saúde, que segundo definição
da OMS (Organização Mundial da

Saúde) é “o completo bem estar
físico, emocional e psico-social”.
Ele já visitou três continentes per-
fazendo 36 países, sempre inves-
tigando sobre Doenças Degene-
rativas e chegou à conclusão, de-
pois de 40 anos, de que traçou o
caminho certo para sua atuação
científica. “Filosoficamente, nós,
seres humanos, nascemos para
sermos saudáveis e não doentes”.

Sobre o Dr. Augusto Vinholis
Cientista Bio-Médico, formado

pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de
S.Paulo (USP) há 41 anos. Nasceu
em Ribeirão Preto, filho de família
tradicional local (Barreto Vinholis).
Formou-se em Medicina em 1978,
também pela USP desta cidade.
Especializou-se em Pediatria e tra-
balhou por 33 anos como Clínico
Geral e Pediatra. Possui especiali-
zação na Universidade de Osaka
no Japão em Acupuntura. Por meio
de suas viagens à China, Índia e
diversos outros países, aprendeu
a combinar as Terapias Comple-
mentares - incentivadas pelo Mi-
nistério da Saúde Brasileiro-Por-
taria 971, de 2.006. Criou um méto-
do que vem alcançando impressi-
onantes resultados por tornar o
organismo mais saudável, livre de
toxinas (Radicais Livres), de for-
ma a proporcionar rejuvenescimen-
to, recuperando a Saúde.

Vinholis pesquisa a origem das
Doenças Degenerativas e tem
descoberto a Recuperação da Saú-
de de pessoas portadoras de vári-
as moléstias, como: Doença de
Parkinson, Artrites, Artroses, Lu-

pus eritematoso, Hipertrofia de
Próstata, Miomas, Enxaqueca e
Constipação intestinal.

Ele garante que através do Pro-
cesso de Desintoxicação - retira-
da de Radicais Livres do organis-
mo e a reposição dos minerais ca-
rentes (Ortomolecular), existe a
chance de reversão dos quadros
patológicos.

O Livro “A Dieta Ideal” está na
sua 6ª edição, com introdução de
vários outros assuntos. A obra já
foi traduzida para o Espanhol, In-
glês e Alemão, sendo que nesta lín-
gua foi lançado na Áustria em 2010.
Foi lançado também em Portugal em
2010, com muito sucesso. O autor
tem sido um dos pioneiros no meio
científico a anunciar a recuperação
de pessoas com doenças antes
consideradas incuráveis, mas que
são revertidas com o processo de
Desintoxicação Orgânica e a Ali-
mentação Equilibrada.

Augusto Vinholis é também
autor do primeiro relato científico
sobre “Sindrome Metabólica Es-
pecífica” - causa mais frequente
de doenças degenerativas, anun-
ciando a sua Recuperação inclu-
sive com Dietas Especiais conti-
das no Livro “A Dieta Ideal” e os
cuidados para a Prevenção de re-
feridos males.

* O Google – Empresa Ameri-
cana , apresenta cerca de 380 mil
resultados em “Doenças Degene-
rativas Tratamento no Brasil”, clas-
sificando os 3 primeiros lugares de
autoria do Cientista Augusto Vi-
nholis.

Serviço:

O que: Palestra “Longevida-
de com Qualidade - Os Segre-
dos da Longevidade” e lança-
mento da 6ª edição do livro “A
Dieta Ideal”.

Quando: 14/1 (terça-feira),às
20h

Onde: Jaboticabal-SP.  Cen-
tro Catequético Santa Paulina -
Av. Líbero Badaró, 670 - Centro

Quanto: Gratuito
Mais Informações: (61) 9641-

2828 – Escritório Nacional – Bra-
sília/DF

16-98265-3733.
Temas para abordagens em

matérias:
O Cientista Bio-Médico-USP-

Augusto Vinholis também apre-
senta em suas palestras e no seu
livro os resultados de suas pes-
quisas científicas sobre a Recu-
peração do Ser Humano, sempre
sobre o paradigma energético e
emocional das doenças degene-
rativas e os métodos de Desin-
toxicação Orgânica.

Energia vital e transmutação
dos elementos químicos são ou-
tros temas também abordados.

Dr. Vinholis é pioneiro em com-
provar a Energia Vital nos alimen-
tos através da Fotografia Kirlian.

Ele incentiva o consumo de
alimentos naturais, orgânicos e
recém colhidos a fim de resguar-
dar o Ser Humano dos riscos da
alimentação moderna (Fast-
food), propondo uma nova cul-
tura alimentar e de Saúde pro-
movendo a Longevidade do Ser
Humano - 126 anos - saudáveis.

Augusto Vinholis

festa durante os quatro
dias de carnaval. A Co-
missão Organizadora
pretende promover o
Reinado de Momo em
um local aberto, com
trio elétrico.



P/ VIEIRA

Antes dos três anos de mandato, o
presidente foi assassinado.

Era início da fatídica tarde de sex-
ta- feira, 22 de novembro de 1963. Os
telefones emudeceram. Os carros fa-
ziam ziguezagues, os motoristas ig-
noravam os garis vermelhos, buzina-
vam irritados. Sons de sirenes ecoa-
vam pelas ruas. O silêncio de uma
pacata cidade do interior dos Estados
Unidos acabara de ser rompido por
um franco atirador posicionado no alto
de um edifício com um fuzil de alta
precisão. O que parecia ser uma visita
normal para cumprimento de agenda
política, transformou-se numa terrí-
vel tragédia. Os meios de comunica-
ção norte americanos anunciavam com
pesar a notícia da morte de John Fit-
zgerald Kennedy. Durante uma visita
à cidade Texana de Dallas, com o obje-
tivo de consolidar a unidade do Parti-
do Democrata, o presidente Kennedy
foi atingido mortalmente na cabeça por
um tiro, supostamente disparado por
Lee Harvey Oswald, segundo a con-
clusão a que chegou a Comissão War-
ren, que investigou o crime. Décadas
depois, porém essa versão oficial ain-
da era contestada por alguns que viam
no episódio sinais de uma conspira-
ção. Oswald foi assassinado dois dias
mais tarde, quando caminhava com
escolta policial em direção a um carro
que o levaria à prisão. Assim, os anos
Kennedy que ainda nem chegavam a
três, foram subitamente interrompi-

KENNEDY – CLÃ DA TRAGÉDIA
dos.

Compareceram ao funeral de JFK
delegados de 182 países, inclusive oito
chefes de Estado, 10 primeiros minis-
tros e um grande número de represen-
tantes da realeza do mundo. Milhões
de pessoas de todo o planeta acompa-
nharam ao vivo as cerimônias de se-
pultamento do quarto presidente dos
Estados Unidos a morrer assassina-
do, até mesmo a televisão soviética as
transmitiu. Morria o homem nascia o
mito. Os 1.000 dias do dramático go-
verno Kennedy foram marcados pelo
lançamento de uma ambiciosa política
trabalhista, o crescente envolvimento
dos Estados Unidos no Vietnã, o fra-
casso da invasão de Cuba, a crise dos
mísseis, a criação da Aliança para o
Progresso e o trágico assassinato do
presidente. John, nascido em Brookli-
ne, Massachusetts, em 29 de maio de
1917, era o segundo dos nove filhos
de Joseph Kennedy e Rose Fitzge-
rald, uma rica família católica, descen-
dentes de irlandeses. Ligado ao Parti-
do Democrata por tradição familiar,
morou em Boston e Nova York. Em
1940, publicou, com grande repercus-
são, sua tese de graduação na Univer-
sidade de Harvard Why England Slept
(Porque a Inglaterra Dormiu). Em que
criticava a falta de preparação militar
do Reino Unido no período em que
precedeu a Segunda Guerra Mundial.
Com a entrada dos Estados Unidos
no conflito, ingressou na  Marinha e
em 1943 seguiu para o Pacífico. Feri-
do quando a lancha torpedeira que
comandava foi afundada pelos japo-
neses nas ilhas Salomão, conseguiu
salvar sua tripulação, foi condecorado
e fez questão de voltar a serviço ativo.
Em 1946, iniciou a carreira política
como deputado e defendeu reformas
sociais destinadas a proteger os seto-
res menos favorecidos da população.
Em 1952, elegeu-se senador pelo es-
tado de Massachusetts e no ano se-
guinte, casou-se com Jaqueline Lee

Bouvier, que completaria sua imagem
pública. Em 1960, tornou-se o 35º pre-
sidente dos Estados Unidos, o mais
jovem da história e o primeiro católi-
co a ocupar o cargo. Kennedy apoiou
uma expedição de cubanos exilados
contra Cuba, no famoso episódio da
invasão da baia dos Porcos, que resul-
tou num grande fracasso. Quando em
1962, se soube que a União Soviética
instalara mísseis atômicos em Cuba,
JKF pressionou, mesmo com o risco
de provocar uma guerra nuclear, e con-
seguiu que os mísseis fossem retira-
dos. No ano seguinte, assinou o trata-
do de proscrição de testes nucleares
com o Reino Unido e a União Soviéti-
ca. O envolvimento no Vietnã cresceu
perigosamente em seu governo: se em
1960 o número de assessores milita-
res norte americanos naquele país era
de 900, no fim de 1962 já eram 11.000.
Durante o período em que ocupou a
Casa Branca, Kennedy não poupou
escândalos. Jane Mansfield e Angi
Dickinson seriam, até Marlyn Mon-
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P/ HELDER F. SIMURRO

Pr. Anastácio Martins
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PEDACINHOS DE LUZ

José Fernando Stigliano

P/ Prof. João Pito
“A sabedoria serve de freio à

juventude, de consolo aos velhos, de

riqueza aos pobres e de ornamento

aos ricos”;

ANO NOVO _ NOVO ANO
Nova esperança de nova felicidade

de novas ilusões em todos os
corações,

que os sonhos e as aspirações atinjam
a todos com todas as emoções

FELIZ ANO NOVO DE 2014 PARA TODOS

a todos os povos de todas as nações.
para que construam a paz e se

esquçam da guerra
para que acabem com a guerra e

acabem com a dor,
para que acabem com a amargura e só

difundam a fartura e esperanças
no coração dos sós no coração  das

crianças,
no coração dos injustiçados e no dos

mal amados
no coração dos migrantes e no dos

pedintes, no coração dos imigrantes,
no coração dos cativos e indefesos

no coração dos famintos e dominados,
no coração dos poetas

no coração dos “idiotas”,
no coração dos justos

no coração dos condenados,
no coração de todos os infelizes
na alma e coração de todos nós.

                                                       João
do Pito

“Se o corpo chamasse a alma perante
a justiça, ele a convenceria de má

administração”

Mas, onde eu devia COMEÇAR? O
Mundo é tão vasto. Começarei com o
meu País, que é o que eu Conheço me-
lhor. Meu  País, porém, é tão grande.
Seria melhor COMEÇAR com minha
cidade. Mas minha cidade também é gran-
de. Seria melhor eu COMEÇAR com
minha Rua. Não: minha casa. Não: mi-
nha família. Não importa, COMEÇA-
REI comigo mesmo”. Elie Wiesel.

REFLEXÃO  –  COMEÇAR“
Ao nascer, recebemos a maior dádi-

va  –  a  Vida  –  e em nosso primeiro
aniversário somos presenteados com um
Mundo fantástico onde viver. Estas dá-
divas, embora muitas vezes possamos
depreciá-las e malbaratá-las, serão sem-
pre nossos bens mais reais e valiosos.

Mesmo assim, como Thoreau ob-
servou em Walden, a maioria de nós
terá tão pouco Respeito pela Vida que
alcançaremos o momento da Morte sem
nunca termos vivido. Eric Fromm re-
petiu este medo ao declarar que a maior
tragédia na Vida era o fato da  maioria
dos seres humanos morrerem antes de
terem nascido plenamente.

Em cada fase de nossas Vidas, sere-
mos obrigados a fazer ajustamentos pes-
soais com Respeito ao nosso Mundo em
mudança, à medida que nos envolve-
mos mais e mais no processo ativo de
conquistá-lo. Encontraremos pais, ami-
gos e amantes que tentarão vincular-
nos e modificar-nos à sua imagem, para
própria conveniência e satisfação, e

geralmente em nome do Amor.
Descobriremos a Sociedade obrigan-

do-nos a sujeitar-nos às suas necessida-
des, e tentando comprimir-nos em seu
molde reduzido. Compreendemos que
a Instrução nos enche, a maioria
das vezes, com conhecimentos ir-
relevantes, ensinando-nos O QUE
aprender, em vez de Como Utilizar
O QUE aprendemos.

Nós nos tornamos  conscientes de
Instituições que tentam fazer uma lava-
gem cerebral e nos encher de Medo,
Culpa e Vergonha. Torna-se evidente por
que o Teatrólogo –  Filósofo Jean Paul
Sartre, em sua curta obra – prima, Sem
Saída ( No Exit ), que concluiu viva-
mente que “O Inferno é as outras pes-
soas”.

Esta Crença em nosso desamparo é
mais fortalecida quando nos pedem para
considerar a história da raça humana   –
os Valores, Tecnologia, Crenças Religi-
osas e Sistemas Políticos. Os resultados
desta  pesquisa  revelam um triste qua-

dro de nós mesmos como vítimas seve-
ras, egoístas, impotentes e medrosos, à
mercê de forças maiores.

Nosso  Passado efetuou inacreditá-
veis descobertas científicas que nos leva-
ram à  liberdade do espaço. Ainda assim,
na Terra, temos motins nas Ruas e exigi-
mos legislação formal para assegurar ao
ser humano uma subsistência básica e o
direito de  Viver em DIGNIDADE –  a
necessidade mais fundamental para a re-
alização de nossa  Humanidade Plena.

Podemos COMEÇAR onde es-
tamos.  Somos suf ic ientes .  Não
há “OUTROS” para Culpar  –
cada UM DE NÓS É O OUTRO.
Se examinarmos o comporta-
mento com cuidado, descobrire-
mos,  que a Impotência Emocio-
nal,  a Apatia e a falta de Com-
preensão e resistência à Mudan-
ça que vemos nos Outros são,
Realmente,  NOSSAS.  Somos
e l e s .

Criamos  nossa  própria ARMA-
DILHA e Somos Cegos para o fato
de que Nós mesmos A FIZEMOS!

Texto inspirado em livro de Leo
Buscaglia  –  José Fernando Stigliano  –

Somos criadores de fontes negativas
e lutamos para vencê-las. Às vezes nos
rodeia um mundo anormal, um clima
negativo, nos deixando sem ação, sem
opção para vencermos e acharmos um
caminho seguro. Mas tudo pode se mo-
dificar, criando recursos e meios para
neutralizarmos as influencias negativas
que querem  nos dominar, nos levando
ao caos. Temos que orar e vigiar. O for-
talecimento vindo de DEUS, o exem-

A IGNORÂNCIA NOS LEVA  AO SOFRIMENTO

plo de JESUS,  a fé, a prece, o recolhi-
mento dentro da concentração, num
pensamento trazendo a luz, o amor e a
convicção de que somos eternos em es-
pírito.

SOMOS   IDEALIZADORES QUE
VIVEMOS EM BUSCA DA FELICI-
DADE. SONHAMOS COM OS
OLHOS  DO CORAÇAO E A PRO-
CURA DA LUZ DO AMOR. AS LEM-
BRANÇAS VOLTAM JUNTO DAS
SAUDADES, QUE SOMAM VIVEN-
CIAS  DE PODERES QUE  BRI-
LHAM COM A FORÇA DA PAZ E
DA FRATERNA VONTADE DE
SERMOS HOJE, MELHORES QUE
ONTEM.

 É O MAIOR TESOURO QUE BRI-
LHA NA ETERNIDADE, ONDE CRI-
AMOS FORÇAS PARA VENCERMOS
AS TREVAS E FAZERMOS NASCER A
LUZ. É O TEMPO.Tudo nasce para
viver. Tudo desencarna para continuar

vivendo na vida fora da matéria. Te-
mos que ser fortes para vencermos. As
luzes se acendem para iluminarem os
caminhos em direção do certo, do po-
sitivo, para que a vitórias surjam no
contexto das realidades. Seguiremos ao
lado da caridade como bandeira da sal-
vação iluminada pela beleza do amor,
alicerçado pelo perdão que nasce na
esperança e se fortalece na fé, como
tributo de sonhos que se tornarão rea-
lidades. Somos trabalhadores na luta
pela igualdade de comportamento pe-
rante a família e a vida profana, re-
pleta de ideais e compromissos assu-
midos antes ou depois de reencarnar-
mos A reforma íntima é muito neces-
sária para o aprimoramento das quali-
dades que são necessárias para a EVO-
LUÇÃO que é o crescimento espiritu-
al.

Tudo pode acontecer no decorrer das
encarnações, mudanças se operam,

transformações são necessárias para o
crescimento espiritual, dependendo do
esforço de cada um, principalmente o
estudo, adquirindo conhecimentos,
abrindo novos  meios de evolução. VI-
VEMOS  POR MUNDOS DIFEREN-
TES.

Tudo na vida passa por etapas,
onde deparamos com um mundo de-
sigual, onde os sonhos passam por
atividades de esperanças que ´preci-
sam ser realizados para passarmos
por momentos de felicidades. Sere-
mos eternos trabalhadores em busca
de felicidade a custa de muito traba-
lho. O esforço e a dedicação gera
modificações no modo de pensar e
agir diante dos problemas que apare-
cem com o decorrer dos tempos.

As alterações se multiplicam nos
relacionamentos dentro da família, para
prepararmos e enfrentarmos os proble-
mas que criamos, devido às diferenças
de evolução.

TEMOS QUE ACREDITAR EM
DEUS COMO FONTE DE LUZ E DE
AMOR, A ILUMINAR OS CAMINHOS
QUE PERCORREMOS.

Hoje podemos dizer o quanto que o
Senhor é bom em nossas vidas. Porque
conseguimos chegar até aqui em paz e
em segurança, para iniciarmos mais um
novo ano de grandes benções e muitas
oportunidades. “Louvado seja Deus”.
A cada ano que passa, aprendemos um
pouco mais e isso é muito importante,
principalmente em conhecer o nosso
Criador (Deus). O Senhor em seu infini-
to amor já preparou todas as benções
para nós, tudo o que precisamos fazer é
somente confiar Nele e tudo Ele fará.
Porém, muitas pessoas vivem sempre
reclamando e murmurando, pensando

CHEGAMOS!
que vão chegar a algum lugar, mas infe-
lizmente não vão, essas coisas só ser-
vem para atrasar a nossa caminhada e
nos fazer ficar andando em círculos.
Quantas pessoas que não estão vivendo
dessa maneira, entram ano e sai ano e
nada muda, chegam até dizer: Nada dá
certo na minha vida, tudo o que eu faço
só dá errado, eu não consigo ser feliz
em nenhuma areia da minha vida, por-
que será? A resposta é muito simples:
enquanto você ficar parado na vida só
murmurando e reclamando, sem tomar
uma atitude, as coisas nunca irão mu-
dar, pelo contrário, a tendência é pio-
rar cada vez mais. Quando os filhos de
Israel desceram para o Egito por causa
da fome que havia sobre a terra, eles
não entenderam o trabalhar de Deus.
Por isso eles acabaram se tornando es-
cravos, até que um dia cansados daquela
vida miserável, resolveram pedir socor-
ro a Deus. O Senhor ouviu o clamor
deles. Então preparou um homem cha-
mado Moisés. Este haveria de libertar
seu povo da escravidão. Só que Faraó
não queria deixar o povo ir. Então, o
Senhor mandou dez pragas sobre o Egi-
to, para forçar Faraó a deixar o povo ir.
Finalmente o povo estava livre da es-
cravidão, caminhando rumo à terra pro-
metida. Tudo parecia perfeito até que
no meio do caminho as coisas começa-

ram a sair da linha. Mas o Senhor em
seu infinito amor fez de tudo para que o
povo não desanimasse, nem retrocedes-
se. Mesmo assim, o povo era muito
duro de coração, quando lhes faltavam
alguma coisa, logo vinha a reclamação,
principalmente quando faltava a água
ou carne, eles murmuravam. Mas não
sabiam agradecer a Deus, por eles não
serem mais escravos. Só sabiam recla-
mar e dizer: e agora, quem nos dará car-
ne a comer? Lembramo-nos dos peixes
que, no Egito, comíamos de graça; e dos
pepinos, dos melões, das verduras, das
cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa
alma se seca. Então o Senhor disse para
Moisés: escolha doze homens para es-
piarem a terra de Canaã, que Eu hei de
dar aos filhos de Israel. Eles foram e
espiaram a terra e disseram: a terra é
boa e os seus frutos são grandes, e a
terra é verdadeiramente um paraíso.
Como eu disse: nem tudo é tão perfeito
assim. Quando voltaram, depois de qua-
renta dias espiando a terra, dez deles
disseram: Moisés, a terra é boa, mas o
seus moradores são gigantes e nós so-
mos como gafanhotos aos olhos deles.
Nós não vamos conseguir vencê-los. O
povo começou a chorar e a murmurar,
dizendo: vamos morrer neste deserto.
Josué e Calebe tentaram animar o povo
dizendo: subamos animosamente e pos-

suamo-la em herança, porque, certa-
mente, prevaleceremos (Números 13 e
14). Mas eles não quiseram. O Senhor
falou a Moisés e a Arão, dizendo: até
quando sofrerei esta má congregação,
que murmura contra Mim? Tenho ou-
vido as murmurações dos filhos de Isra-
el, com que murmuram contra mim.
Portanto, neste deserto cairá o vosso
cadáver, dos que murmurastes contra
Mim. Somente os de vinte anos para
cima e Josué e Calebe vão entrar na
terra. Eles perderam todas as benções,
porque não acreditaram na promessa
de Deus. Não faça como eles, ao invés
de murmurar comecem a orar, porque
Deus responde todas as orações. Tudo
o que eles teriam que fazer era somen-
te confiar e perseverar em seguir o
Senhor. Este é um novo ano que Deus
preparou para você ser mais que um
vencedor. E será o melhor ano da sua
vida, do qual você nunca imaginou,
nem pensou em seu coração. Calebe
disse: Josué, eu estou pronto para to-
mar posse da minha benção (Josué
14.1 aos 11). Faça como Calebe, tome
posse da sua benção, porque a benção
já é sua em nome de Jesus. Este é o seu
ano, só de vitorias. Está é a minha
oração. Ouça o nosso programa A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim
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roe aparecer em cena, as mais famosas
estrelas de Hollywood a compartilha-
rem o leito presidencial. Há rumores
também de um tórnido caso amoroso
do Presidente Kennedy com a atriz
italiana Sophia Loren.

A história mostrou que o nome
Kennedy também era sinônimo de fa-
talidade. Joe Jr., irmão mais velho de
JFK, teve uma morte trágica na Se-
gunda Guerra Mundial. Kathlleen,
uma de suas irmãs, também morreu
num acidente de avião. Sua irmã Ro-
semary, submetida a uma lobotomia
em 1941, passou a maior parte de sua
vida numa instituição para deficientes
mentais. Uma filha de  de John e Ja-
ckie nasceu morta e o outro filho mor-
reu com dois dias de vida. Em 1968, o
irmão de JFK, Bob, em campanha pela
Presidência, foi assassinado em Los
Angeles. Em maio de 1994, a ex- pri-
meira-dama morreu vítima de câncer
linfático. O emaranhado de tragédias
culminou, com o desastre aéreo que
vitimou John Kennedy Jr., sua mu-
lher, Carolyn Bessette Kennedy, e sua
cunhada, Lauren Bessette.

ABANDONO  DE  EMPREGO
Venus Eletrônica Ltda- Me.,CNPJ Nº 06.907.592/0001-06 Inscri-

ção Estadual Nº 391.111.382.110, sito à Av. Carlos Berchieri Nº 970
Centro, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário, Joilson dos
Santos Sales, CTPS Nº 92907, SÉRIE 00336 UF/SP, não comparece
ao serviço desde 20 de novembro de 2012. Vimos pelo presente
informá-lo que nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I,
da CLT, que fica designado o prazo de 3 dias a contar com a data da
publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
a.) - Venus Eletrônica Ltda- Me

O novo ano traz em si uma nova esperan-
ça. Assim como o primeiro dia da semana
traz novas oportunidades, ou cada manhã pa-
rece renovar nossas forças para fazer algo novo
ou de forma diferente. Em fim, precisamos ser
renovados. Toda a criação se renova. Matas,
oceanos, a humanidade, os animais. O uni-
verso se renova, e o ano novo traz em si uma
sinergia de renovação. Parece que o ano novo,
é uma nova chance.

Está escrito: As misericórdias do Senhor

são a causa de não sermos consumidos,

porque as suas misericórdias não têm fim.

Novas são cada manhã; grande é a tua

fidelidade. Lamentações 3:22-23

Até as misericórdias do Senhor são reno-
vadas. Então, nossa esperança, planejamento
devem ser renovados, para ter continuidade.

A comemoração ocidental do ano novo
tem origem num decreto do governador ro-
mano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro
como o Dia do Ano-Novo em 46 a.C. Os
romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus
dos portões. O mês de Janeiro deriva do nome
de Jano, que tinha duas faces (bifronte) - uma
voltada para frente (visualizando o futuro) e a
outra para trás (visualizando o passado). O
povo Romano era politeísta, ou seja, adora-
vam vários Deuses, e não existe nenhum rela-
to de que o povo Judeu que viveu nessa mes-
ma época tenha comemorado o ano novo,
tampouco os primeiros cristãos.

No Brasil, principalmente as pessoas re-
ligiosas, possuem vários costumes, como por
exemplo, passar o ano nas igrejas, para os
evangélicos, para outros pular as sete ondas
ou usar o branco na virada do ano.

Em fim, são muitas maneiras que as pes-
soas passam de um ano para o outro e com
variedade de fé.

Particularmente acredito que se deve res-
peitar todas as pessoas, porém, você há de
concordar comigo, que na verdade o que traz
uma mudança na vida não é aquilo que está
externamente, mas o que prevalece interior-
mente.

Podemos passar o ano orando, e isso eu
acredito que é a melhor maneira de se passar
o ano. Podemos também passar de branco,
pular sete ondas, em fim, podemos fazer mui-
tas coisas, mas se não houver uma mudança
interior, o novo fica por fora, e por dentro o
velho. Muda-se o ano, mas somos os mes-
mos.

O perdão que não é liberado. O comporta-
mento de não se preocupar em honrar seus
compromissos. O hábito de passar muito tem-
po na internet e na televisão. Falta de zelo
pelo corpo. O costume de comentar das pes-
soas. A omissão com a família. A manutenção
do vicio. A rotina. O hábito de começar e não
terminar. A falta de foco. O pensamento nega-
tivo. A falta de interesse pelo espiritual. A
teimosia. Tenho certeza que não será a Terra
completando a volta em torno do Sol que vai
mudar nossa vida, assim como o ano ser par
ou impar, ou da serpente, ou sabático, por
que na verdade existem varias datas de vários
anos. Por exemplo, no Brasil é 2014, na
china 4711, em Israel 5774 e o ano novo para
cada um deles em dias diferentes. O ano novo

 Alessandro Rômbola

O Ano Novo chegou, mas a Velha Vida continua

é bom, mas a sua motivação é ruim e esta
motivação faz mais o mal do que o bem. Por
que sabemos que nestas datas, o álcool, as
companhias (mesmo não sinceras) e as comi-
das, entram para tentar abrilhantar a festa.
Mas o ano novo vem e daqui a pouco fica
velho e tudo continua igual.

O que queremos, é que nossa vida mude.
Queremos a nossa esperança consumada. Que-
remos que as coisas mudem, que ganhemos
mais dinheiro, saúde, realizações e tudo mais.
Mas na verdade não é o ano novo que trará
tudo isso. Se fosse assim, as promessas fei-
tas, os projetos, e tudo mais realizariam-se
por si só. Na verdade, nada se faz por si,
porém a religião e a cultura prega que as
coisas acontecem ao acaso, pela sorte. Como
alguém ganha na loteria se não faz o jogo?

Mas como acontecer a mudança que que-
remos? Como fazer nossa vida mudar? Como
mudar nosso casamento? Como ganhar mais
dinheiro?

Eu tenho algo para lhe revelar. Todas es-
tas respostas são possíveis, por que tudo é
possivel ao que crê, mas é necessário uma
mudança interior.

E como isso acontece? Quando decidi-
mos mudar (e isso não vem de brinde com o
ano novo), seja por reflexão ou um aconteci-
mento muito forte ou até mesmo a maturida-
de. Mas uma coisa é certa, para quem não
quer errar em mudar enganosamente (por que
existem referenciais vazios), a melhor atitude
é estar em Cristo. Por que está escrito: Assim

que, se alguém está em Cristo, nova criatu-

ra é: as coisas velhas já passaram; eis que

tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17

Na verdade, o evangelho está muito “sur-
rado” e  pelo exemplo de muitos, está desa-
creditado. Mas a Palavra de Deus é o poder de
Deus para a salvação e para a mudança que
queremos.

Quando decidimos pelos ensinamentos
de Jesus, então somos obrigados a rever nos-
sas convicções, crenças e fé através da palavra
de Deus. Quando buscamos seus ensinamen-
tos, decidimos viver pelo “simples”, perdo-
ar, amar, decidir pela razão em vez da emo-
ção, decidir pelo o que é correto em vez do
prazer, filtrar as palavras, escolher as compa-
nhias e além disso direcionar nossas atitudes
pelo que a bíblia ensina. Quando tomamos
essa decisão, nosso interior muda, é como
fazer um regime, alcançar o peso correto e
nunca mais sair da manutenção, porém é muito
mais que isso, mas no que depende de nós
seria este exemplo. Assim, automaticamente,
tudo o que está no nosso exterior se moldará
ao nosso interior e a mudança que tanto dese-
jamos acontecerá. Não porque as pessoas
mudaram ou o exterior mudou, mas nós
mudamos. E não mudamos por nós, por que
nossa intelectualidade é falha, nossas mudan-
ças são injustas. A mudança vem, o novo
vem, por que seguimos o padrão de Deus. E
com Deus é impossível perder ou ficar con-
fundido.

Este é o significado que está escrito, “as

coisas velhas já passaram; eis que tudo se

fez novo”.  Por que tudo fica para trás, os
pecados perdoados, as falhas superadas, os
fracassos esquecidos, agora temos uma nova
oportunidade com Deus. Continuamos a vi-
ver, trabalhar, conviver com a família. Conti-
nuamos os sonhos, projetos, mas tudo isso
agora passa pela Palavra de Deus e quando
agimos por meio dela então tudo se faz novo,
mesmo aquilo que era velho se faz novo.
Com Jesus a rotina não existe, por que vive-
mos de fé em fé, ou seja, nossa fé é superada
a cada dia pelos acontecimentos do dia a dia
e o estar com Deus nos faz estar sempre reno-
vados na esperança. Para quem vive esta nova
vida não existe tédio e nem decepção, existe
apenas a certeza que pela fé sempre seremos
renovados.

Obrigado pela leitura. Palavras como esta
de segunda a sexta pela rádio GAZETA FM
107,9 ou pelo site www.radiogazetafm.com.br.

Pb. Alessandro Rômbola - Presidente da
“Associação Semeando Vida”.

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

Diárias e Feriados.
Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292
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LUIZ ROBERTO FERREIRA, BPR-9639, 9C2KC08108R138274, HONDA, CG 150 TITAN, 2008/2008, 00013/14,  ANDRÉ COELHO DOS SANTOS, BHX-4574, 9C2JC1801NR240249, HONDA, CG
125 TODAY, 1992/1992, 00014/14,  ANDREA CRISTINA DE ANDRADE, BSJ-0546, 9C2JC1801LR545758, HONDA, CG 125 TODAY, 1990/1990, 00015/14,  CECÍLIA FREITAS OLIVEIRA, DOK-
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CG 125 TITAN, 1999/2000, 00026/14,  CRISTIANO MOTA ARAUJO, BVD-9442, CG125BR2145646, HONDA, HONDA ML 125, 1984/1985, 00027/14,  GILVAN NUNES JARDIM, BJW-1569,
9C2JC2501SRS82757, HONDA, CG 125 TITAN, 1995/1995, 00028/14,  MARIA ESTELA COSTA, DJY-8687, 9C2KC08504R805443, HONDA, CG 150 TITAN ES, 2004/2004, 00029/14,  BENEDITA
ROSIMEIRI AGUILAR ME, BRADESCO ADM. DE CON, DWW-0439, 9C6KE091080051981, YAMAHA, YBR 125E, 2007/2008, 00030/14,  ROGÉRIO DOS ANJOS BRAS, DOP-2180,
9C2KC08305R802787, HONDA, CG 150 JOB, 2005/2005, 00031/14,  APARECIDO PROETTE, BSB-6988, 9C2MC270VVR028291, HONDA, CBX 200 STRADA, 1997/1997, 00032/14, ANDERSON
ROGERIO AFFONSO, BJW-3420, 9C2JC1801PRP10362, HONDA, CG 125, 1993/1993, 00033/14,  CLAUBER BUENO RANGEL, CRX-3555, 9C2KC08504R806317, HONDA, CG 150 TITAN, 2004/
2004, 00034/14,  ROBSON WILIAN FERREIRA, , DTI-5856, 9C2KC08107R107036, HONDA, CG 150 TITAN, 2007/2007, 00035/14,  RODOLFO DIAS DOS SANTOS, BRADESCO ADM. DE CON,
CDO-6760, 9C2JC4110AR593141, HONDA, CG 125 FAN KS, 2010/2010, 00036/14,  PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, DVY-1901, 9C2KC08107R092445, HONDA, CG 150
TITAN KS, 2007/2007, 00037/14,  DAMIÃO PINHEIRO BARROSO, CDO-5303, 9C2KC08108R106348, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2008/2008, 00038/14,  MASAYOSHI UKITSU, CRX-8578,
9C6KE044030026691, YAMAHA, YBR 125K, 2003/2003, 00039/14,  MARIA ANTONIA MIGUEL DA SILVA, NKC-4391, 94J2XECL78M025629, SUNDOWN, HUNTER 125 SE, 2007/2008, 00040/14,
MARIA JOSE DE SOUZA ARAUJO, BANCO PANAMERICANO S/A, FBJ-9573, 9C2KC1680CR307715, HONDA, CG150 FAN ESDI, 2012/2012, 00041/14,  HENRIETE HELEM BARATO, BJW-2958,
9C2JC1801JR119265, HONDA, CG 125, 1988/1988, 00042/14,  GIAN CARLOS MIGOSE, BSJ-0863, CG125BR2108059, HONDA, ML 125, 1983/1983, 00043/14, SEM IDENTIFICACAO,  SUNDO-
WN, HUNTER, 00044/14,  SANDRO DE SOUZA, DBD-6900, 9C64LR100Y0010730, YAMAHA, DT 200R, 2000/2000, 00048/14,  GILBERTO GONCALVES, BJY-8991, 9C2JC250WWR181824,
HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 00050/14,  KATIA MORAES VIEIRA BERNARDINO, BANCO FINASA S/A, DFC-0228, 9C6KE013020012358, YAMAHA, YBR 125K, 2001/2002, 00051/14,
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CIFRA S/A CRED. FIN. IN., DLQ-7294, 9C2KC08104R824032, HONDA, CG 150 TITAN, 2004/2004, 00059/14,  PAULO SERGIO ALVES CARDOSO, DOK-5070, 9C2KC08106R867345, HONDA, CG
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SIC-6093, 00069/14,  ANTONIO GUILHERME DA SILVA, DJT-3282, 9C2HA07003R800601, HONDA, C100 BIZ, 2003/2003, 00070/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, FAN 150, 00071/14,
LEANDRO CONSTANTINO, DLE-7819, 9C2KC08504R802066, HONDA, CG 150 TITAN, 2004/2004, 00072/14,  ANITA ISABEL ROQUE RODRIGUES, BJW-1035, 9CAJF0301RRR01065, HTA/
HONDA, CH 125 SPACY, 1994/1994, 00073/14,  MIKAELA APARECIDA GABRIEL, BANCO PANAMERICANO S/A, EON-9209, 9C2KC1670BR552689, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2011, 00074/
14, CHG-6185, HONDA, CG 125, 00075/14, DIEGO ALESSANDRO SOUZA DA SILVA, BRADESCO ADM. DE CON., EON-9941, 9C2KC1670CR470900, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2012,
00076/14,  LEANDRO REIS FELICIANO, CBT-8325, 9C2JC250VVR204480, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 00077/14,  JOSÉ GOMES PEREIRA, CMS-5661, 9C2JA010WWR003881, HONDA,
CG 125 TITAN, 1998/1998, 00078/14,  PAULO HENRIQUE MARIOTO COSTA, BFZ-7045, 9C2JC250XWR095158, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1999, 00079/14,  OSVALDO ROCHA FILHO,
BRADESCO ADM. DE CON., EON-9730, 9C2KC1680BR543582, HONDA, CG150 FAN ESDI, 2011/2011, 00080/14,  ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, DYS-7421, 9C2KC16109R028937,
HONDA, CG150 TITAN MIX KS, 2009/2009, 00081/14,  DELIO BRAGA MARQUES, CFV-0231, 9C2MC270VTR001505, HONDA, CBX 200 STRADA, 1996/1997, 00082/14,  ANTHONY ROGER
DOS SANTOS, CIFRA S/A CRED. FIN. INV., DVE-4198, 9C2KC08607R001032, HONDA, CG 150 SPORT, 2006/2007, 00083/14,  WALDEMAR BERNARDO DA SILVA, CRX-8552, 9C2MC27002R014238,
HONDA, CBX 200 STRADA, 2002/2002, 00084/14,  MARCIO APARECIDO NUNES, CIFRA S/A CRED. FIN. IN., DOW-3625, 9C2KC08106R809449, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2005/2006, 00085/
14,  DENIS ELDER BRAGUIM, BANCO PANAMERICANO S/A, EON-8813, 9C2KC1620AR061777, HONDA, CG150 TITAN, 2010/2010, 00086/14,  ANDREIA SORAIA MESSIAS, ECY-5618,
9CDCF47AJ8M046162, JTA, SUZUKI AN125, 2008/2008, 00087/14,  BRUNO ROCHA LIMA, DLT-0130, 9C2KC08104R808836, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2004/2004, 00088/14,  BENEDICTO
FREIRE, BJX-4311, 9C2JC3010YR000281, HONDA, CG 125 TITAN KS, 1999/2000, 00089/14,  JOSÉ DE JESUS DIAS, BXR-3082, 94J2XCCJ78M022880, SUNDOWN, MAX 125 SED, 2007/2008,
00090/14,  HUGO JOSÉ DE FREITAS, BJW-0564, CG125BR1501599, H/HONDA, CG 125, 1986/1986, 00091/14,  PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, CZR-3841,
9C2JC30201R020813, HONDA, CG 125 TITAN ES, 2000/2001, 00092/14,  ANTONIO VIEIRA DA CUNHA, DLV-3289, 9C2KC08105R816347, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2004/2005, 00093/14,
JORGE SOARES SOUZA, BJV-2689, 9C2JC2501SRS14221, HONDA, CG 125 TITAN , 1995/1995, 00094/14,  AILTON ROBERTO COSTA, BSJ-7939, 9C2JC1801JR137519, H/HONDA, CG 125,
1988/1988, 00095/14,  RODRIGO GASPARINO, DLV-3411, 9C2KC08105R841799, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2005/2005, 00096/14,  ALEX NOGUEIRA BASTOS, CDO-5274, 9C2KC08108R143074,
HONDA, CG 150 TITAN KS, 2008/2008, 00097/14,  LUIS FERNANDO CUNHA BRITTO, CDO-5940, 9C2JC30708R737920, HONDA, CG 125 FAN, 2008/2008, 00098/14,  ADOLFO RICARDO DOS
SANTOS, BANCO NOSSA CAIXA S/A, BUB-6216, 9C6KE013020010245, YAMAHA, YBR 125K, 2001/2002, 00099/14,  TAUAN DA SILVA BRAGA, BJW-0689, CG125BR1171996, H/HONDA, CG 125,
1982/1982, 00100/14,  LUIZ MAGNO MACHADO, CTG-3055, 9C2JC2500XR107583, HONDA, CG 125 TITAN, 1999/1999, 00101/14, SEM CADASTRO, 9C2KC680CR424971, HONDA, FAN 150,
, 00102/14,  ALEX SANDRO TAVARES RODRIGUES, BANCO ITAÚ S/A, FBS-9161, 3FAFP4EK0CM192390, I/FORD, FIESTA SE HA, 2012/2012, 00103/14,  FABIO ARTUR CELESTINO, BKZ-9157,
CG125BR2165152, H/HONDA, ML 125, 1986/1986, 00104/14,  JOÃO GENEROSO DA SILVA, BJW-0741, MAF2188, MONARK, MONARK AVXS, 1989/1989, 00105/14,  SANDRA MARIA DE
OLIVEIRA LIMA HANSEN, BJW-4964, CB64886, CALOI, MOBYL, 1989/1989, 00106/14,  MAURA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS, CTY-3065, 9C6KE0020W0004287, YAMAHA, CRYPTON
T105E, 1998/1998, 00107/14,  THEREZINHA APPARECIDA FERREIRA MANDUCA, BJW-0622, CF86563, CALOI, MOBYL, 1986/1986, 00108/14,  ROSELI APARECIDA TONI MARQUES, , BSJ-
0054, BE00763, CALOI, MOBYL, 1996/1997, 00109/14, SEM DADOS, CALOI, MOBYL, 00110/14,  SAMUEL OVIDIO SOARES, , BSB-6054, 9C2MC270TTR006492, HONDA, CBX 200 STRADA,
1996/1996, 00111/14,  APARICIO ROBERTO SOARES, DJT-6249, 9C2JC30104R029391, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2003/2004, 00112/14,  MARCO MACIEL RODRIGUES BARROSO, DLI-2546,
9C6KE044040060990, YAMAHA, YBR 125K, 2004/2004, 00113/14,  EDUARDO FIDALGO DA COSTA SANTOS, AYMORE CRED. FINANC., EON-9355, 9C2KC1670BR592743, HONDA, CG 150
FAN ESI, 2011/2011, 00114/14, SEM DADOS, HONDA, CG 150, 00115/14,  LUCIANO DE JESUS DE OLIVEIRA, DVY-2006, 94J2XDCL67M011372, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2006/2007, 00116/
14,  ELITANIA ALEXANDRE DA SILVA, DGF-9350, 9C6KE044030016499, YAMAHA, YBR 125K, 2003/2003, 00117/14,  WILLIAM MARQUES DE BRITO, BJW-1215, 9C2JC2501SRS21935,
HONDA, CG 125 TITAN , 1995/1995, 00118/14,  MARCEL RICARDO PIM, , BSO-3898, 9C62MW000L0021622, YAMAHA, RD 135, 1990/1990, 00119/14,  OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, BVH-8488, 9C2JC30102R197765, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2002/2002, 00120/14, SEM DADOS, HONDA, CG 125, 00121/14,  CARLOS EDUARDO TORQUATO,  BJW-3379,
9C2JC1801PRP09318, H/HONDA, CG 125 TODAY, 1993/1993, 00122/14,  DOUGLAS DE OLIVEIRA RECHIA, BANCO PANAMERICANO S/A, EON-9222, 9C2KC1680BR530718, HONDA, CG150
FAN ESDI, 2011/2011, 00123/14,  ELOISA ELENA DA SILVA GOMES, CHG-6179, 9C64MS000T0016909, YAMAHA, CY 50 JOG, 1996/1997, 00124/14,  FRANCISCO PIRES PENA, DVY-2698,
94J2XDCD77M016651, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2007/2007, 00125/14,  DANIEL PAOLESCHI FALCO, DEQ-7723, 9C2JC30102R246007, HONDA, CG 125 TITAN, 2002/2002, 00126/14, SEM
DADOS, HONDA, CG 125, , 00127/14,  ELVIRA RODRIGUES DE HARO SILVA, BJW-4836, CG1251048984, H/HONDA, CG 125, 1979/1979, 00128/14,  JOSE MIGUEL PEREIRA CHAVIER, BV
FINANC. S/A CFI, DVY-1832, 94J1XPBK67M007723, SUNDOWN, WEB 100 EVO, 2006/2007, 00129/14,  ALEXANDRE FIORENTINI, BXX-1824, 9C2JC2501SRS01087, HONDA, CG 125 TITAN,
1995/1995, 00130/14,  HUGO HENRIQUE LUCCAS, BANCO ITAÚ CARD S/A, EON-9099, 9C2KC1670BR335568, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2011, 00131/14,  RENATO LOPES DE OLIVEIRA,
BSP-8449, 9C62MW000W0059344, YAMAHA, RD 135, 1998/1998, 00132/14,  ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA, BJW-0369, 9C2JC1801LR509197, H/HONDA, CG 125 TODAY,
1990/1990, 00133/14,  LUIS PAULO MASSETI DE OLIVEIRA, BANCO BMC S/A, CDO-5746, 9C2KC08208R083110, HONDA, CG 150 TITAN ESD, 2008/2008, 00134/14,  WILSON PEREIRA
GOMES FILHO, CRX-5347, 9C2JC30201R052473, HONDA, CG 125 TITAN, 2001/2001, 00135/14,  JOSÉ ROBERTO GOMES FIGUEIREDO, BJW-0778, CG125BR1205730, H/HONDA, CG 125,
1982/1982, 00136/14,  SONIA LOTERIO ALVES, BJW-0373, 9CAHA0501NRN01913, HONDA, C100 DREAM, 1992/1992, 00137/14,  ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA, BJW-9187,
CG125BR1389936, H/HONDA, CG 125, 1984/1984, 00138/14,  CAREN GOMES DA SILVA, DBD-6730, 9C2HA0710YR233377, HONDA, C100 BIZ ES, 2000/2000, 00139/14,  DEISE PAULINO,
BANCO PANAMERICANO S/A, EON-9037, 9C2KC1670BR349148, HONDA, CG 150 FANESI, 2011/2011, 00140/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, FAN 125, 00141/14,  VALERIA MANDUCA
FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, BFZ-5098, 9C6KE010020057561, YAMAHA, YBR 125E, 2002/2002, 00142/14,  JOSÉ CARLOS SILVA, , BJW-0337, CG1251045749, H/HONDA, CG 125, 1978/
1979, 00143/14,  CLARICIO BALATORE, BMX-0309, 42K004479, Y/YAMAHA, RDZ 125, 1985/1985, 00144/14, LETICIA PEREIRA DE OLIVEIRA BEDORE, CJL-2148, 9BWZZZ30ZFP049253, VW,
VOYAGE LS, 1985/1985, 00145/14, SEM DADOS, GM, MONZA, , 00146/14, CARLOS ROBERTO DA SILVA, AAC-5382, 9BWZZZ32ZLP006253, VW, SANTANA GLS, 1990/1990, 00147/14, DANIEL
APARECIDO JUNQUEIRA, BKD-8765, 147A0236676, FIAT, FIAT 147 GL, 1979/1979, 00148/14, BRUNO DE SOUZA PINTO, BHF-7491, 9BWZZZ32ZEP066701, VW, PASSAT VILLAGE LS, 1984/
1984, 00149/14, SEM DADOS, FIAT, PALIO, 00150/14, MARIA APARECIDA DE JESUS, BPW-1693, 9BG5TE11UGC149317, GM, CHEVETTE SL, 1986/1986, 00151/14, ROSEMARY RISSI, , CWJ-
4274, BT460569, VW, PASSAT LS, 1981/1981, 00152/14, MARCELO PISSARDO REVOLTI, BKA-3746, 9BG5VQ15FGB121926, GM, CARAVAN DIPLOMATA, 1986/1986, 00153/14, ALESSANDRO
BASILIO FRANCHI, BUT-8463, LB4KXU81617, FORD, CORCEL II L, 1979/180, 00154/14, ANTONIO CARLOS DE SOUZA, DBE-5473, BA418919, VW, BRASILIA, 1977/1977, 00155/14, CARLOS
ROBERTO FERNANDES, CEW-2046, 9BFCXXLB2CED12649, FORD, DEL REY, 1984/1984, 00156/14, HELTON LOUGAN BATISTA DA SILVA, BNT-6196, 9BWZZZ30ZGT177192, VW, VOYAGE
PLUS, 1986/1986, 00157/14, LADILCIO SALES VIEIRA DE SOUSA, CJI-7158, 9BWZZZ11ZDP013965, VW, FUSCA 1300, 1983/1983, 00158/14, FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, LJN-8677,
9BFZZZ54ZMB175178, FORD, VERONA GLX, 1991/1991, 00159/14, ANA MARIA SCHIABEL BELLINTANI, BKI-3446, 9BFZZZ54ZKB041543, FORD, VERONA GLX, 1989/1990, 00160/14, ROB-
SON ROBERTO RAMOS, BV FINANC. S/A CFI, DGL-7539, 9BWCA05X03T077394, VW, GOL 1.0, 2002/2003, 00161/14, FLÁVIO CRISTIANO BARDELA, BANCO DO BRASIL S/A, CEH-2176,
9BWZZZ379VT149804, VW, PARATI CL 1.8 MI, 1997/1997, 00162/14, MOACIR APARECIDO CANEDO, CQM-2076, 9BD147A0000467616, FIAT, FIAT 147, 1981/1981, 00163/14, TEREZINHA
ALEXANDRE DA COSTA, BHF-6021, 9BWZZZ30ZFT010261, VW, GOL BX, 1985/1985, 00164/14, JULIANA DOS SANTOS LIMA, CIA-5133, 9BWZZZ30ZGP419872, VW, VOYAGE PLUS, 1986/
1986, 00165/14, PAULO SELCO BARELA, BSE-6932, 9BFZZZ55ZLB054329, FORD, DEL REY BELINA L, 1990/1990, 00166/14, OLINDA DIAS DE OLIVEIRA, BKE-1038, BJ972391, VW, FUSCA
1300, 1979/1979, 00167/14, MARIA ALVES FERREIRA, , BKI-3123, BP960440, VW, FUSCA 1300, 1973/1973, 00168/14, ELSIO LUIZ BERNARDINO DE OLIVEIRA, BUH-9031, 9BWZZZ32ZHP034141,
VW, PASSAT VILLAGE GL, 1987/1987, 00169/14, HELINO LOPES, BKL-4223, 9BG5JK11ZGB066394, GM, MONZA SL/E 1.8, 1986/1986, 00170/14, CLODOALDO APARECIDO GARCIA, BLO-
3110, 9BWZZZ30ZKT039222, VW, GOL CL, 1989/1989, 00171/14, CARLOS ANTONIO CHRISTOVAM, BII-1848, 9BFDXXLD2HBM43994, FORD, DEL REY BELINA L, 1987/1988, 00172/14,
SERGIO ROBERTO HOMEM, BVR-8655, 9BWZZZ30ZFT068999, VW, PARATI S, 1985/1985, 00173/14, SERGIO ZOCOLOTO, BSR-5180, 9BGKT08GRRC360051, GM, KADETT GL, 1994/1994,
00174/14, BRUNO CARDOSO VANDERLEY EPP, BLC-2708, 9BWZZZ30ZNP222274, VW, SAVEIRO CL, 1992/1992, 00175/14, ELIAS THOMAZ, CYY-9715, 9BWZZZ32ZFP236543, VW, SANTANA
CG, 1985/1985, 00176/14, LETÍCIA PEREIRA DE OLIVEIRA BEDORE, CJL-2148, 9BWZZZ30ZFP049253, VW, VOYAGE LS, 1985/1985, 00177/14, WALDEMAR VICENTINI, BANCO FICSA S/A
(MATR, BFA-4549, 9BFZZZ54ZMB178612, FORD, VERONA LX, 1991/1991, 00178/14, CARLOS VIEIRA, LXZ-1676, 9BD146107T5808465, FIAT, UNO MILLE EP, 1996/1996, 00179/14, CLAUDI-
NEI APARECIDO ESPANHOL, BMO-0762, 5E11AHC125883, GM, CHEVETTE SL, 1978/1978, 00180/14, OSWALDO DE GODOY JUNIOR, BV FINANC. S/A CFI, DFP-8725, 9BGSC19Z02B168400,
GM, CORSA, 2002/2002, 00181/14, MAGADA IARA SAVELLI ARAÚJO, CRZ-1268, 5N15EEB145525, GM, CARAVAN, 1975/1975, 00182/14, WILSON LUIS BASAGLIA, BLT-6774, LB8AAB43489,
FORD, DEL REY, 1982/1983, 00183/14, SEM DADOS, VW, BRASILIA, 00184/14, NILTON CÉSAR DA SILVA, CCH-7705, 9BWZZZ30ZGT154120, VW, GOL LS, 1986/1986, 00190/14, SEM DADOS,
HONDA, CBX 250, 00191/14, SEM IDENTIFICACAO,  HONDA, TITAN, 00192/14, SEM DADOS, HONDA, TITAN, 00193/14, SEM IDENTIFICACAO, YAMAHA, RD 125, 00194/13, SEM
IDENTIFICACAO, CHASSI PINADO, 00195/14, SEM IDENTIFICACAO, YAMAHA, 125, 00196/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG 125, 00197/14, SEM DADOS,  HONDA, CG 125, 00198/
14, JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA, BRV-9207, LE8PCJLN281000048, I/FYM, FY125 19, 2007/2008, 00199/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, TITAN, 00200/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA,
TITAN, 00201/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, CG 125, 00202/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, CG 150, 00203/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, CB 200 STRADA, 00204/14, SEM
IDENTIFICACAO, HONDA, CG 125, 00205/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, CG, 00206/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, TITAN 125, 00207/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG
125, 00208/14, SEM IDENTIFICACAO, HONDA, CG 125, 00209/14, SAMANTA FRANCIELI DA SILVA, DLV-3072, 9C2HA07104R803841, HONDA, C100 BIZ ES, 2004/2004.
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

P/ Maria Cappatto

Estou Fechado para balanço.
Que em 2014 possamos ser mais

verdadeiros, fortes, capazes de mudar e
conseqüentemente juntos tornarmos a
vida melhor.

Dia 31, último dia do ano, necessito
ser diferente, sem rótulos, determina-
ções, e nem obrigação de ser ilusoria-

Que 2014 o mundo seja melhor
mente feliz... Ao invés de festas glamo-
rosas, quero paz, introspecção, refle-
xão, me despir de tudo que pode me
distanciar do meu eu.

Todos os dias do ano nos contextu-
amos no sistema ao qual vivemos e as-
sim mais que seres humanos livres, feli-
zes de fato, somos reféns deste que diri-
ge nossas vidas, que atinge nosso ponto
fraco, nosso ego e fugazmente vivemos
as ilusões, principalmente aquelas da
nossa sociedade de Consumo.

Hoje quero ser de fato rebelde, nada
de roupas novas, que o consumismo se
lixe, pois não vou me empacotar e as-
sim engessado, compartilhar de força-
das alegrias de festa movidas a Cham-
pagne, sendo assim consumido também.
Ser Marionete dos interesses alheios é
... Stop... quero Paz e assim busco rece-
bendo o calor do Sol, mesmo pagando
uma cara diária de hotel, mas que me
faz bem. Ao dia me enebriando com a
bela paisagem do mar e a brisa que à
noite me traz com paz e o bem estar de
minha companhia, adoro. São valores

pessoais, aqueles que a maturidade cons-
truiu em mim.

Quero quietinho passar meu final de
Ano sem grandes “novidades”, com saú-
de e paz é o suficiente, afinal, com cer-
teza, Deus sabe do que estou escrevendo
pois com ele procuro manter perfeitas
relações.

Se possível em algum momento cri-
ando, pois assim estarei mais perto dele
ou simplesmente refletindo, como o
pensamento me faz pleno e feliz e pró-
ximo do Pai. Paz, saúde e poder estar
ao lado de minha  família, ficar à von-
tade com ela olho a olho dizer o quanto
nos amamos, amor de filho e mãe, o
amor de verdade  pois na maioria o que
se vive é amor ficção, ilusão. E depois
da meia noite saber que mais um dia se
inicia como assim são todos os dias de
nossas vidas, e que cada um é novo ama-
nhecer, de fé e esperança. Quero mes-
mo que distante, estar em pensamento
com todos que neste mundo sofrem,
perdem, e às vezes fragilmente se amar-
guram. Com os doentes, aqueles que es-

tão nos asilos, hospitais, na rua, sem
um teto para acolhê-los. Será que estes
são piores que nós? Com certeza não,
pois pouco sabemos e assim muito nos
iludimos, buscando a felicidade, às ve-
zes utópica, pois real, está muito mais
dentro de nós, assim como a tristeza,
pois somos feitos de dualidades que nos
equilibram e são nossas misericórdias
para cumprirmos nosso papel na terra e
de fato aprendermos a saber viver. Que
em 2014 possamos ser mais de verdade
e termos um caminho mais iluminado e
que todos os dias do ano sejam com ale-
gria de viver, de fato.

Para um bom novo ano, precisamos
de mais do que desejos! Precisamos de
força de vontade, esforços, batalhas, lu-
tas! Não podemos nos prender apenas
pela sorte ou por algum milagre. Para
Deus, nada é impossível e o Universo
conspira sempre à nosso favor. Mas para
que isso aconteça, deve haver sempre,
um merecimento de nossa parte.

Então, ano novo, vida nova!!!
Que o Senhor nos conceda sempre

dias e  noites serenas e tranqüilas.
Amém!
Beijos de imensa ternura.

Em Jaboticabal, principalmente nes-
ta época, os agentes de vigilância sani-
tária estão trabalhando na orientação e
dispersão de focos do mosquito da den-
gue. A conscientização é parte impor-
tante no trabalho desses profissionais.
O Senac Jaboticabal, por meio de uma
nova capacitação, busca qualificar os
profissionais que atuam nesta área, con-
tribuindo para saúde da comunidade e
prevenção de doenças. As inscrições do
curso Agente de Combate a Endemias,

ofertado em 2014, já estão abertas e há
vagas para bolsistas.

O profissional qualificado é essenci-
al para a execução das ações de contro-
le ambiental das doenças, prevenindo a
criação de ambientes favoráveis ao de-
senvolvimento de endemias. Com um

Novo curso de Agente de Combate a Endemias é ofertado no Senac Jaboticabal
 Modalidade capacita o profissional para fiscalizações e cuidados com a saúde da população da cidade; há vagas para bolsistas

trabalho em conjunto com a equipe da
vigilância em saúde, o aluno do Senac
contribui para a melhoria da qualidade
de vida na região. Os agentes atuam fa-
zendo visitas aos domicílios e também
nas unidades básicas de saúde, esclare-
cendo dúvidas e fornecendo orientações
à população.

Para alcançar os resultados espe-
rados no combate às doenças, os ci-
dadãos também podem fazer sua par-
te, basta seguir as orientações dos
agentes e atuar como multiplicado-
res das informações.  “Manter os
ambientes limpos, descartar correta-
mente o lixo domiciliar, manter os
cômodos da casa arejados, estar em
dia com o calendário de vacinação,
realizar consultas médicas e autori-

zar as visitas dos agentes de saúde,
são atitudes que contribuem para o
bem-estar de todos”, ressalta Patri-
cia Elena Frizzas Caraski, docente da
área de saúde da unidade.

Se, mesmo com todos os cuidados
orientados pelos profissionais, algum
cidadão começar a sentir sintomas que
possam caracterizar algo fora do nor-
mal é importante procurar imediata-
mente o médico e nunca recorrer à au-
tomedicação.

Para se inscrever, é necessário ter
pelo menos 17 anos de idade e ter con-
cluído o ensino fundamental. Mais in-
formações podem ser obtidas no site
www.sp.senac.br/jaboticabal, pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Conheça nossa Política de Bol-
sas de Estudo

Esse curso está contemplado pela
Política Senac de Concessão de Bolsas
de Estudo para atender pessoas com ren-
da familiar per capita de até dois salári-
os mínimos federais (R$ 1.356,00),
entre outros requisitos. Os interessados
devem se inscrever diretamente no site
www.sp.senac.br/bolsasdeestudo

Serviço
Agente de Combate a Endemias

Dia: 10 de fevereiro de 2014
Horário: as segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 19 horas às 22h30
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.
Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

HISTÓRIA DE SANTO REIS

Dia de festa e nascimento dos Reis

Dia da despedida

Por Noel... Mensageiro da Paz

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

Primeira publicação de 2014, é
hora de revisarmos o que de melhor
aconteceu no cinema no ano que se
passou. E para isso publico a minha
lista de melhores filmes que aporta-
ram em território nacional em 2013.
E um feliz Ano Novo a todos os lei-
tores que acompanharam a coluna
“Em Cena’’. Em 2014 tem mais!

OS 10 MELHORES FILMES
LANÇADOS COMERCIALMEN-
TE NO BRASIL EM 2013:

01. Os Suspeitos (Prisoners)
02. Gravidade (Gravity)
03. Antes Da Meia Noite (Befo-

re Midnight)

04. Django Livre (Django Un-
chained)

05. Capitão Phillips (Captain
Phillips)

06. O Lado Bom Da Vida (Silver
Linnings Playbook)

07. Ferrugem e Osso (Rust And
Bone)

08. Círculo De Fogo (Pacific Rim)
09. Superman – O Homem De

Aço (Man Of Steel)
10. O Som Ao Redor (O Som Ao

Redor)

ESTRÉIAS
FROZEN - UMA AVENTURA

CONGELANTE
A FITA AZUL

RIR COM WALDIR
Do que diabo morreu? De di-

abetes.

...................................................

Porque o louco ficou feliz

quando montou o quebra-cabe-

ças em 6 meses? Por que na

caixa estava escrito: de 4 a 6

anos.

...........................................................................

Porque a roda de trem é de

ferro e não de borracha? Por

que se fosse de borracha apa-

garia a linha!

A ONG AMOR SOLIDÁRIO, recebeu o Prêmio Itaú Unicef 2013 Educação
Integral: Crer e Fazer – Semifinalista – Projeto Apostando no Futuro – Associ-
ação de Integração à Criança e ao Adolescente E ao Jovem Amor Solidário –
Jaboticabal/SP.

Para continuar recebendo o certificado e também desenvolver novos proje-
tos, a Ong tem que ser ampliada, para aumentar o número de crianças e adoles-
cente e está pedindo a ajuda da comunidade, empresários e Clube de Serviços.

Quem puder colaborar com tinta, areia, spray, tijolos (baino e comum),
barra de ferro, cimento, cal etc.

Entre em contato com a Lia Celular: (016) 9244-1907 - Avenida Rosinha
Pacífico Vieira, 311 Jaboticabal-SP.

SALMO 38 - Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na
tua ira. Pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa
de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa
do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e
insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supurampor causa da minha insen-
satez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e
pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me
muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor,
diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu
coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus
amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam
longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadi-
lhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia
planejando traição. Como um surdo, não ouço, como um mudo, não abro a
boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em
ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus! Pois eu disse: "Não permitas
que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu trope-
çar". Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a
minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos,
porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem
motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me porque é o bem que
procuro. Senhor, não me abandones! Não fiques longe de mim, ó meu Deus!
Apressa-te em meu auxilio, senhor.  (M.J.S.)

CUIDADORA DE IDOSO
Sou cuidadora de idoso e estou à procura de trabalho.
Tenho  prática e muitas referências.

Telefone: 99601-2445 - Inêz

Frozen gira em torno de uma pro-
fecia que condena um reino a um in-
verno eterno. Anna (Kristen Bell)
precisa se unir a Kristoff, um ousado
homem da montanha, para encontrar
Snow Queen (Idina Menzel) e pôr um
fim ao feitiço. Encontrando criaturas
míticas, mágicas e extremas como o
Everest a cada passo, Anna e Kristoff
enfrentam os elementos da natureza
em uma corrida para salvar o reino da
destruição.

FROZEN - UMA
AVENTURA

CONGELANTE

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 04 DE JANEIRO DE 2.014


