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Proteja sua personalidade com
atitudes reais e verdadeiras

A falsidade bloqueia o controle e
leva a pessoa à desestabilização

Quem promete pela incapacidade e
não cumpre pela irresponsabilidade

é um vilão depressivo

A população de Jaboticabal
começa 2014 com boas notí-
cias. O Governo Federal libe-
rou, na terça-feira (31/12),
novas verbas e projetos nas
áreas educação, esporte, cul-
tura e infraestrutura. Foram
empenhados, ao todo, mais de
R$ 3.5 milhões. As licitações
serão abertas já nos próximos
dias.

O prefeito Raul Girio expli-
ca que ainda há outras obras
que serão iniciadas em 2014.
“São mais de 40 novas obras,
nas mais diversas áreas. 2013
foi um ano de planejamento.
Toda nossa equipe de enge-
nheiros, especialistas e arqui-
tetos trabalharam para que, em
2014, os projetos saíssem do
papel”, comemora o prefeito.
“Já conseguimos, inclusive, a
liberação de R$ 5.9 milhões do
PAC II”, relembra.

Todos as verbas já estão em-
penhadas ou creditadas na con-

Jaboticabal fecha 2013 com novos projetos aprovados
Cidade ganhará ciclofaixa e novas quadras

ta da Prefeitura. “Nossos pro-
jetos foram aprovados e libe-
rados no último dia do ano. O
próximo passo é abrir as licita-
ções, já nos próximos dias”,
explica o secretário de Plane-
jamento, André Nosaki.

Confira a relação comple-
ta dos projetos aprovados
em 31/12/2013:

· Aquisição de um ônibus
escolar (transporte rural) – R$
385 mil

· Construção de quadras
– R$ 1 milhão

· Mobiliário para creches
municipais – R$ 347 mil

· Reforma do Cine Teatro
Municipal – R$ 500 mil

· Pavimentação do Distri-
to Industrial (Deputado Arnal-
do Jardim) – R$ 500 mil

· Pavimentação do Distri-
to Industrial (Fundo Investi-
mento Municipal) – R$ 500 mil

· Ciclovia/Ciclofaixa – R$
250 mil

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, recomeçou as
atividades de roçamento de áreas
verdes públicas. O objetivo é man-
ter a cidade limpa e bonita e, prin-

Roçamento: equipes trabalham na manutenção da cidade
Alerta aos proprietários de terrenos baldios, roçarem áreas
cipalmente, evitar a proliferação de
vetores e do mosquito Aedes Ae-
gypti.

“Nossas equipes já estão na rua
e toda cidade será beneficiada”,
declara o secretário da pasta, Ver-

gilio Greggio.
De acordo com o secretário,

outra medida é notificar os propri-
etários de terrenos particulares
para que façam a manutenção do
local. “A partir da notificação, o

munícipe tem 30 dias para roçar a
área. Caso não faça, funcionários
da Prefeitura o farão, sob pena de
multa”, acrescenta Greggio.

O descumprimento da obriga-
ção de manter os terrenos urbanos

limpos, capinados ou roçados im-
plica em penalidades que variam de
acordo com a metragem do local.
Para terrenos com até 125m² a multa
é de R$ 65,75; com até 250m² o valor
é de R$ 164,37; com até 500m² a mul-

ta é de R$ 262,99; e com mais de
500m² a penalidade é de R$ 394,49.

Para mais informações os tele-
fones de contato são 3202-3303
(Planejamento) e 3209-4100
(Obras).

A Secretaria de Educação co-
munica que estão abertas as ma-
trículas para a EMEC (Escola Mu-
nicipal de Educação Complemen-
tar) “Dr. José Abdo Chueire” e
polos. Os interessados podem se
matricular dos dias 08 a 17 de ja-
neiro.

No ato da matrícula é neces-
sário apresentar xerox da certi-
dão de nascimento, compro-
vante de residência, xerox da
carteira de vacinação e decla-
ração escolar. Para participar é
preciso frequentar a rede mu-
nicipal de ensino e ter de 06 a
12 anos.

Em Jaboticabal, as EMEC’s
atendem crianças em contraturno,
oferecendo aulas de reforço es-
colar, auxílio nas tarefas escola-
res, aulas de artes, inglês, educa-
ção física, dança, música, infor-
mática, recreação, artesanatos e
oficinas de marcenaria para os
maiores.

Atenção para os locais de ins-
crição:

EMEC “Dr. José Abdo Chuei-

Educação abre
matrículas para EMEC’s

Alunos têm aulas especiais e oficina de marcenaria

re”
Local: Rua José Bonifácio, 308

– Aparecida
Horário: 08h às 11h e das 14h

às 16h
Contato: 32028316
Polo Nossa Senhora de Lour-

des
Rua Luiz Niero, 81 Casa Pasto-

ral João XXIII
Horário: 08h às 11h e das 14h

às 16h
Contato: 3202-8316
Pólo Unenlar
Av. Monteiro Lobato, 150
Horário: 08h às 11h e das 14h

às 16h
Contato: 3203-6373

A Secretaria de Assistência
Social informou que encerra-
ram-se as inscrições para o
Programa Emergencial de Au-
xílio-Desemprego, conhecido
como Frente de Trabalho. Os
interessados dirigiram-se à se-
cretaria nos dias 07 e  08, das
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Ao todo, 75 vagas para ser-
viços gerais. “É muito impor-
tante. Os interessados não per-
deram o prazo e apresentaram
RG, CPF e comprovante de re-
sidência”, pontuou a secretária
da pasta, Eliete Travaini.

Assistência Social inscreve para Frente de Trabalho

A fim de orientar empresários
de micro e pequenas empresas e
microempreendedores individuais,
o PAE – Posto SEBRAE de Aten-
dimento ao Empreendedor – pro-
move a palestra “Como lidar com
a inadimplência”, no dia 16. As ins-
crições já estão abertas e podem
ser feitas pelo telefone 3203-3398.

O objetivo é esclarecer so-
bre a importância da gestão da
inadimplência, cuidados na
concessão de créditos e os
procedimentos de cobrança
em relação ao Código de Defe-
sa do Consumidor e Código Ci-
vil 2002.

PAE orienta sobre inadimplência
Inscrições para palestra do dia 16 já estão abertas

A palestra conta com o apoio
da Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo, ACIAJA e ITJ.

Serviço:
Palestra “Como lidar com a

inadimplência”

Dia: 16/01/2014
Horário: 19h
Local: ACIAJA – Rua São Se-

bastião, n° 179
Inscrições e evento gratuitos.

Vagas limitadas.
Informações: (16) 3203-3398.
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O que é uma religião? É um esforço
dos homens que querem chegar a Deus, e
é muito louvável isso. Sempre houve no
homem esse desejo e ímpeto de ir até
Deus, de religar-se a Ele. E a religião vem
disso, desta vontade de religar-se a Deus.

Se há dentro da pessoa humana uma
necessidade e impulso de religar-se a Deus
é porque algo foi rompido. E nós, que
temos fé, sabemos que realmente hou-
ve uma ruptura. Mas, interessante é que
as criaturas humanas de todos os tem-
pos sentiram essa ruptura e perceberam
que havia uma distância entre elas e
Deus, e daí o esforço humano em querer
chegar até Ele.

A grande iniciativa de Deus
Todas as religiões sempre procura-

ram três coisas: a primeira religar-se a
Deus; a segunda é a necessidade de um
salvador, porque o homem se sente pre-
so, impedido e longe de Deus. A terceira
coisa é que todas as religiões buscam um
modo de vida e uma moral que agrade a
Deus, que seja de acordo com Deus e os
conduza à salvação e a uma vida boa.

Nessa busca, a gente sente aquilo que
disse São Paulo: eu vejo bem, eu quero o
bem, mas eu não consigo fazer o bem.
O homem percebe que muitas vezes a
maldade e o pecado são mais forte do
que ele. Existe algo de mau, de injusto
dentro dele que o impede de ser bom,
por isso a criatura humana sente que
precisa de salvação, de um salvador.

Mas Deus fez uma coisa surpreen-
dente e aí está a chave de tudo. Os ho-
mens do passado e do presente buscam,
na própria religião esse caminho de volta
para Deus. Mas Ele próprio voltou-se
para a criatura e tomou a iniciativa de
vir até ela.

O Pai, o Deus Eterno, Único e Ver-
dadeiro enviou Seu Filho a este mundo
para Ele ser religação entre o Céu e a
Terra. E isso ninguém podia imaginar.
Enquanto muitas religiões buscaram e
continuam a buscar religar-se a Deus,
Ele fez o contrário - o Pai enviou o seu
Filho e, portanto, esta religação já foi
feita. E assim como o sol invade nossas
vidas, Deus também entrou em nossas
histórias.

Seu irmão,

“Por favor não desligue, disse uma
voz aflita. Já tentei em vários Postos e
pensam que é trote. Não é trote. Por
favor me ouça. Só tenho duas fichas de
telefone. Vou falar rápido. Minha cole-
ga e amiga de moradia foi assaltada, es-
tuprada e tentou o suicídio duas vezes.
Ela quer falar com alguém do CVV mas
não pode nem andar. Está numa cama.
É  um caso sério. Você pode ir visitá-
la?”

“Dê-me o endereço e telefone e
amanhã você receberá notícias nossas.
Tá certo? Primeiro preciso falar com
outra pessoa e se tudo isso que você está
me passando for verdadeiro, nós ire-
mos lá.”

“Você anotou tudo direitinho? Eu
fico em casa até às 18 horas, pois traba-
lho à noite. Vou esperar viu? Pelo amor
de ...” ( caiu a ficha ).

O plantonista fica agitado. Chega em

REFLEXÃO  -  VIOLÊNCIA
casa telefona para seu líder de Grupo in-
formando o caso. É orientado para con-
frontar as informações. Realmente a Rua,
o número da casa, tudo está correto. O
telefone da casa vizinha da pessoa que
telefonou informa que existe uma moça
no número 154 que está muito doente,
mas não pode adiantar nada.

“Como vai você? Estou telefonan-
do para avisar que no próximo domin-
go estaremos aí por volta das 15 horas.
De acordo?”

“Ótimo, minha amiga vai ficar fe-
liz. Obrigada.”

Casa humilde, pequena, mas muito
limpa. Via-se que as jovens eram pesso-
as cuidadosas. Ao chegarmos fomos re-
cebidos por uma moça morena, aparen-
tando uns vinte dois anos, que arrastava
a perna direita.

“Eu sou a pessoa que minha amiga
falou para vocês. Que bom que  vieram.
Estou tão só. Tão desamparada. Não
tenho família. Não tenho amigos. Não
tenho mais virgindade. Não posso ge-
rar. Estou morta. É, estou andando por-
que sou teimosa, mas não valho mais
nada.”

Nossa líder de Grupo, um colega e
nós ficamos sentados ao lado do sofá. A
jovem olhava fixo para um quadro na
parede sem dizer nada. Quanto a nós,
permanecíamos calados, respeitosos.

“Eu gostaria de falar alguma coisa,
mas presença dele me inibe.”

“Tá certo. Vou para o canto da sala
e assim você fica à vontade.”

“A  violência foi indescritível. Ela
foi raptada num ponto de ônibus por
quatro rapazes no automóvel, levada
para um terreno baldio, onde começa-
ram os atos de tortura. Seus seios foram
violentamente cortados por gilete. Suas
coxas foram esfaqueadas várias vezes.
Além de abusarem sexualmente, ainda
lhe introduziram um pedaço de madeira
no ânus. Teve que ser submetida a qua-
tro cirurgias e até aquela data ainda os
médicos não tinham certeza da cura ou
mesmo de uma melhora.

“Depois de toda essa violência, ain-
da urinaram no meu vestido e me joga-
ram numa estradinha de terra. Se não é
um bêbado me achar no outro dia na-
quele local esquisito, eu morreria à min-
gua. Bendito bebum.”

Justificou-se porque tinha tentado
suicídio por duas vezes. “Sinto-me uma
imprestável. Qual o rapaz que vai que-
rer casar com um monte de carne cor-
tada?” Muito difícil. A vergonha de fi-
car exposta perante a equipe médica
mostrando partes de seu corpo que nun-
ca mostrara para ninguém. E os vizi-
nhos o que estavam pensando? Como
encarar os colegas de Faculdade? Como
enfrentar os companheiros de reparti-
ção?

Ficamos quatro horas juntos à jo-
vem. Na nossa saída ela disse que acha-
va que a nossa visita não ia mudar nada,
mas “mesmo assim, vocês me ouviram.
Estava com um nó na garganta. Talvez,
quem sabe vou pensar mais um pouco.”

O telefone toca e são quase duas da
madrugada.

“Alô, sou fulana, lembra-se de mim?”
“ Claro. Como está você?”
“Telefonei só para poder dizer a você

que estou viva ainda. Parece que estou
conseguindo ir em frente. Vamos ver.
Dê lembranças à fulana e sicrana.”

Num segundo contato telefônico, ela
nos informou que adotou uma criança e
estava curtindo muito aquela menina de
três anos. “Já que não posso ter filhos,
adotei essa e estou muito feliz. Só assim
encontro um meio de continuar a vi-
ver.”

Fez-nos uma visita.
“Olha, quis vir até você para que

conhecesse a minha filha. Não é linda?
Por coincidência parece muito comigo.
Não é linda?”

“Realmente ela é linda. Você está
contente?”

“Estou. Lutei muito comigo. Foi
uma barra. O psicólogo lá da minha re-
partição também tem sido muito baca-
na comigo. Ele disse que é assim mes-
mo. Eu vou sofrer muito ainda. Ele tam-
bém disse que eu devia vir aqui rever
vocês. Até fiquei chateada  porque ele
disse que o amigo é aquele que vem até
nós como estamos.

VOU CONFESSAR UMA COISA: SE
VOCÊS NÃO TIVESSEM  IDO À  MI-
NHA  CASA  NAQUELE DOMINGO,
EU ESTAVA  PRONTA  PARA  A TER-
CEIRA TENTATIVA E DESSA VEZ
NÃO IA FALHAR.”

( Livro – CVV — Nos  Caminhos  da
Amizade)

Na vida precisamos tomar muitas
atitudes, da qual nunca imaginamos ou
pensamos, e é por isso que cada um deve
estar sempre pronto para nunca pegar
um caminho errado. Quantos que não
tomaram uma atitude errada, sem pen-
sar nas consequências que viriam. Para
você tomar uma atitude positiva e sem
medo de errar, a primeira coisa a fazer é
nunca se deixar ser influenciado por nin-
guém, e principalmente sobre pressão
de qualquer coisa, seja ela qual for. Co-
nheço muitas pessoas que foram influ-
enciadas por outras e no final pagaram

TOMANDO  UMA ATITUDE
um preço alto. Quando você tiver que
tomar uma atitude ou uma decisão na
sua vida, a melhor coisa a fazer é procu-
rar a ajuda do Pai Celestial, o próprio
Jesus disse: mas tu, quando orares, entra
no teu quarto e, fechando a tua porta,
ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e
teu Pai, que vê o que está oculto, te
recompensará (Mateus 6.6). Quando
buscamos a direção do Pai Celestial, tudo
dá certo, porque só Ele conhece todos
os caminhos e sabe o que é bom para
nós. Ele conhece o íntimo do nosso co-
ração, antes mesmo de sair uma palavra
da nossa boca, Ele já sabe o que vamos
falar, por isso é muito importante sem-
pre ouvir a sua voz antes de decidir qual-
quer coisa ou de tomar qualquer tipo de
atitude. A bíblia fala que o rei Salomão
antes de morrer, passou o seu reinado
para seu filho Roboão. E este jovem,
diante de uma grande decisão, muito
importante, não deu ouvidos aos con-
selhos de homens sábios, para tomar a
decisão certa. Pelo contrário, preferiu
seguir seus próprios caminhos, que no
final, foi a pior escolha que ele fez. Va-
mos ver as consequências da sua pró-
pria escolha. E foi Roboão para Siquém,
porque todo o Israel veio a Siquém, para
o fazerem rei. E sucedeu, pois que, ou-
vindo-o Jeroboão, filho de Nebate, es-

tando ainda no Egito (porque fugira de
diante da face do rei Salomão e habita-
va Jeroboão no Egito). Ele fugiu porque
Salomão queria matá-lo, porque Jero-
boão havia repreendido o rei sobre os
caminhos errados que ele estava andan-
do e esses caminhos eram maus aos olhos
de Deus. Salomão, no final de sua vida,
estava adorando outros deuses e isso foi
o fim, porque esses deuses não eram o
verdadeiro Deus. Com morte do rei, o
povo mandou buscar Jeroboão e foram
todos juntos falar com Roboão. E eles
disseram: Salomão, o seu pai, nos tra-
tou com dureza e nos fez carregar car-
gas pesadas. Se o senhor tornar essas
cargas mais leves e a nossa vida mais
fácil, nós seremos seus servidores. Ro-
boão respondeu: voltem daqui a três dias,
e aí eu darei a minha resposta. Então
eles foram embora. O rei foi falar com
os homens mais velhos, que haviam sido
os conselheiros do seu pai, e perguntou:
Que resposta vocês me aconselham a
dar a este povo? Eles disseram: se o
senhor quiser servir bem a este povo, dê
uma resposta favorável ao pedido de-
les, que eles serão seus servidores para
sempre. Mas Roboão não seguiu o con-
selho dos homens mais velhos e foi fa-
lar com os jovens que haviam crescido
junto com ele e que agora eram os seus

conselheiros. Estes jovens disseram:
você deve dizer o seguinte: “o meu de-
dinho é mais grosso do que a cintura do
meu pai! Ele fez vocês carregarem car-
gas pesadas, eu vou aumentar o peso
ainda mais. Ele castigou vocês com chi-
cotes, eu vou surrá-los com correias”.
Três dias depois, Jeroboão e o povo
foram saber a resposta. O rei desprezou
o conselho dos mais velhos e falou du-
ramente com o povo, como os jovens
haviam aconselhado. (I Reis 12. 1 aos
33). Enfim, Roboão, pagou um preço
muito caro, pela sua desobediência, mas
se ele tivesse buscado a direção de Deus,
o Senhor teria confirmado que os ho-
mens mais velhos estavam certos. É
melhor obedecer do que sacrificar. Ouça
atentamente a voz do Senhor teu Deus
em teu coração antes de tomar qualquer
decisão na vida, porque decisões vão
decidir o seu destino. Deixa o Senhor
dirigir todos os seus passos e você nun-
ca vai tropeçar na vida. Aproveite esta
grande oportunidade que Deus está lhe
dando, para tomar uma atitude de obe-
decer a Ele em tudo e no final você vai
dizer como Deus é maravilhoso. Que
Deus ilumine o seu caminho em nome
de Jesus. Esta é a minha oração. Ouça o
nosso programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Sinceridade pode ser a premissa para
construção de um relacionamento ver-
dadeiro e duradouro. Mas como tudo na
vida, quando em excesso, será que pode
atrapalhar? Uma mentira inocente, ou
mesmo uma omissão, pode ser a dife-
rença entre a tranquilidade e o confron-
to, principalmente quando aquilo que se
fala passa a incomodar o outro sem ne-
cessidade. “É preciso ter o limiar entre
sinceridade e ofensa, ser gentil e se co-

Super sinceridade pode gerar problemas e favorecer a solidão

locar no lugar do outro para ver como a
pessoa vai receber aquilo que se diz”, diz
a psicóloga Priscila Gasparini, doutora
em psicanálise pela USP.

Evite os erros mais comuns do iní-
cio de namoro para ter uma relação fe-
liz

“Falar tudo o que pensa, ser o su-
persincero, não costuma dar certo.
Sempre pensamos de forma mais ‘crua’
do que o bom senso nos diz que deve-
mos expressar. Ser polido significa ob-
servar o sentimento das outras pessoas
antes de abrir a boca, mesmo porque
uma mesma informação pode ser dita
de formas bem diferentes mas com o
mesmíssimo conteúdo. Por exemplo,
há a fabula de um rei que convocou um
vidente que lhe disse, “você verá todos
seus amigos e parentes morrerem”. O
rei não gostou da profecia, e mandou
matá-lo. Convocou outro que disse:
“você sobreviverá a todos seus paren-
tes e amigos” – aí o rei adorou e lhe
pagou fortunas! Veja que a informação
é a mesma, mas contada de maneiras
distintas”.

As duas profissionais dizem que ser
muito sincero pode afastar as pessoas,

principalmente quando aquilo que se diz
ofende, sem acrescentar nada de positi-
vo. “Muitas pessoas usam a sinceridade
como um exercício de poder e esque-
cem que, na verdade, ela não  é um fato
e sim uma opinião sua”.

Quando a sinceridade é um proble-
ma

Sabe aquela saída para o barzinho com
as amigas, que resulta em alguém dando
em cima de você? Talvez essa não seja
a melhor história da noite para contar
para o parceiro, já que não teve signifi-
cado para você e pode gerar atritos, por
exemplo. “Vai muito da maturidade do
casal e da relação. Se vai gerar confli-
tos, não falamos em mentira, mas em
ocultar. Não é uma coisa que teve um
peso, você omite se o parceiro for ficar
preocupado”, indica Priscila. “Quando
a verdade não acrescenta em nada, tal-
vez mentir possa ser a melhor solução.
Por exemplo, a pessoa rompeu com o
namorado, uma situação sempre dolo-
rida, mas ela não sabia que este namora-
do a traia, pense bem... Ajudaria em algo
ferir mais ainda esta pessoa? Não, en-
tão, mesmo se ela perguntar, vale mais
a pena preservar seu emocional”, acon-

selha Marisa.
Para as especialistas, a sinceridade

passa a ser um problema quando você
usa aquilo que pensa para ferir os outros
e a verdade começa a ser colocada de
maneira cruel. Esse tipo de atitude é
prejudicial, tanto no campo emocional
quanto no profissional, já que é prová-
vel que você seja vista como arrogante
e superior. “Se você for criticar por cri-
ticar, não é legal, melhor não falar nada.
Na base de qualquer relacionamento é
preciso haver compreensão, falar para
ajudar”, diz Priscila.

Como reconhecer?
Não existe uma fórmula para desco-

brir se você é sincera demais, mas pres-
tar atenção ao seu redor costuma dar
certo. “Quando as pessoas começam a
se afastar, você fica cada vez mais sozi-
nho e percebe irritação, é um sinal de
que a sinceridade passou a um nível
maior. Muitas vezes, isso é sinal de uma
autoestima baixa, a necessidade de pre-
valecer sobre o outro e essas pessoas
tem muitos problemas de relacionamen-
to. Quando se fica muito sozinho por
esse comportamento, é preciso procu-
rar ajuda”.

Titanic, navio bate num Iceberg nas
águas congelantes do Atlântico Norte.

Poseidon. É Ano Novo. Alegres
passageiros confraternizam erguendo
suas taças para um brinde ao futuro.
Mas o futuro chega mais rápido do
que eles imaginam: uma onda de 150
pés acerta a lateral do transatlântico e
põe fim ao prazeroso cruzeiro... E dá
início à desesperada luta pela sobrevi-
vência. A maior aventura que o cinema
já viu. Uma perigosa jornada de um
Transatlântico embarcado uma ater-
rorizante armadilha mortal, da qual
apenas alguns sairão. Luxuoso Tran-
satlântico Achille Lauro foi destruído
pelo fogo. Famoso por grandes tragé-
dias, o luxuoso navio italiano Achille
Lauro teve seu fim em 30 de novem-
bro de 1994, quando incendiou-se em
alto mar e deixou duas vítimas fatais.
O navio havia zarpado no dia 19 de
novembro do porto de Gênova com
destino a África do Sul e deveria che-
gar ao porto de Durban em 9 de de-
zembro. O cruzeiro incluía escalas em

TRAGÉDIAS EM ALTO MAR
Israel, Egito, Ilhas Serchelles e Ilhas
Mauricio, mas interrompeu sua via-
gem no Oceano Índico, em frente à
costa da Somália, quando o incêndio
começou na casa de máquinas, à 1h30
min o navio levava 922 pessoas a bor-
do, sendo 572 passageiros. Destes, a
maioria era formada de alemães (150),
ingleses (92) e holandeses (90). Duas
pessoas morreram: o alemão Gerhard
Szimke, 68 anos, que teve um enfarte
e o inglês Arthur Morris, 66 anos, que
caiu no mar durante as operações de
salvamento. Todas as outras pessoas
conseguiram deixar o navio e ser reco-
lhidas por botes salva-vidas. A tragé-
dia começou de madrugada, quando os
passageiros foram alertados durante
uma festa de gala. Todos ouviram as
máquinas pararem subitamente e o
capitão interrompeu a festa, dizendo
que todos deveriam subir ao deck por-
que havia fogo. A tentativa de voltar
às cabines foi impedida, pois havia
muita fumaça. Os passageiros tiveram
de esperar no deck até 9h 20 da ma-
nhã, quando o resgate chegou: Trata-
va-se dos petroleiros Hawaian King,
de bandeira panamenha, do Bardu, de
bandeira liberiana, e do Leira, das Baha-
mas. Todos os passageiros e tripulan-
tes conseguiram ser retirados pelos
botes e o primeiro grupo a sair do na-
vio foi composto por oito crianças. A
história de Achille Louro (o navio de
24.000 toneladas, 196 metros de
comprimento por 26 de largura, oito
conveses, cerca de 400 camarotes pri-

vados, capacidade para até 1.200 pas-
sageiros e tripulação de 350 homens),
chegava ao fim. Antes do incêndio de
1994, o Transatlântico já havia passa-
do por sérios problemas. Em 1972, an-
corado no porto de Gênova, sofreu um
incêndio semelhante, e muitos bombei-
ros e tripulantes saíram feridos.

Três anos mais tarde, em 1975, cho-
cou-se contra um navio de carga liba-
nês, na entrada do estreito de Darda-
nelos, na Turquia. Nessa ocasião, qua-
tro tripulantes desapareceram. Em
1981, ocorreu outro incêndio a bordo
e dois passageiros morreram, quando
o navio estava perto das ilhas Canári-
as. Mas a pior de todas as tragédias
aconteceu em 7 de outubro de 1985,
quando o navio foi sequestrado. Sob o
comando de quatro terrorista, o se-
questro durou 52 horas. Ao todo, 511
pessoas estavam a bordo, sendo 331
tripulantes e 180 passageiros de 17
nacionalidades, um passageiro foi as-
sasssinado pelo líder do grupo, Mau-
ed Al Molqui, que jogou  o corpo no
mar. A vítima se chamava Leon Klin-
ghoffer, um norte americano paraplé-
gico de 69 anos. Os extremistas rei-
vindicaram a libertação de 50 palesti-
nos presos em Israel. No dia  9 de
outubro os sequestradores palestinos
se rederam. A ordem para que se ren-
dessem partiu de Yasser Arafat, líder
da OLP (Organização para Libertação
da Palestina), e foi obedecida rapida-
mente. Por esse motivo, desconfiava-
se que Arafat estaria envolvido no se-

questro. Mais tarde, descobriu-se que
estavam no navio dois altos dirigentes
da OLP. Um deles era Mohamed Abu
Abbas, líder da FLP (Frente de Liber-
tação Popular), uma dissidência da
OLP. Todos, porém, negaram seu en-
volvimento. O trâmite judicial se arras-
tou até 23 de maio de 1987, com a  con-
denação dos terroristas. Construído por
estaleiros genoveses em 1947, o navio
foi comprado pelo napolitano Achille
Lauro, na década de 60 a empresa de
Lauro faliu e ele morreu sem dinheiro,
aos 95 anos, em 1984. O navio voltou
aos mares em 1970, quando se tornou
um grande hotel de luxo flutuante. Ini-
ciou-se aí sua desgraça, sina que aca-
bou em novembro de 1994, quando pe-
gou fogo. Belo e luxuoso, não foi capaz
de sair imune a tantas tragédias.

Curiosidades: O numero 23?
Há 23 letras no alfabeto latino, a

bomba H, foi lançada e Hiroshima às
8h 15 min = 8+15 = 23

O Genoma contém 23 pares de
Cromossomos; os cavaleiros templá-
rios tinham 23 grandes mestres. A as-
sembleia das bruxas acontece 23 de
junho. Shakespeare nasceu e morreu
em 23 de abril. 230 mortos no voo da
TWA com a explosão dos acentos 23
J e 23 K. César foi apanhado 23 ve-
zes. Os maias acreditavam que o fim
do mundo ocorreria em 23 de dezem-
bro de 2012.

Pensamento: Com o homem é pos-
sível.

Com DEUS, tudo é possível.
Cidade de Belém, (cidade pão em

Ebraico).

P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

Os tempos estão chegados. Tudo
caminha lentamente para  nascer entre
os povos as lições do EVANGELHO e
dos ensinamentos pregados pelo CRIS-
TO JESUS na sua caminhada pelo PLA-
NETA  TERRA, onde  deixou  gravado
as lições que DEUS deu à ELE,  a missão
importante de evangelizar a todos nós.
É a eterna verdade a se deslumbrar no
UNIVERSO, para os que de boa vonta-
de e livres de preconceitos possam se-
guir os caminhos da  luz e da redenção
espiritual. São os tempos que marcam
as transformações nos mundos da evo-
lução, se processando tudo que está es-
crito nos livros das leis de DEUS. A ig-
norância se espalha,a  falta de fé e a
crença em DEUS se processava muito
escassa entre os nascidos na época, onde
o reinado dominava os postulados, na
falta de um poder espiritual, para trazer
a paz, a união e a fraternidade. JESUS
nasceu para salvar a humanidade e exe-
cutar e implantar em todos, o amor e o
perdão.  É uma nova era que nascia,
num mundo incrédulo das verdades eter-
nas. O homem tinha que se evangelizar.
A fé tinha que se individualizar, trazen-
do novas conquistas e um mundo me-
lhor. A esperança era uma semente que
tinha que crescer e os frutos nascerem
para  fortificar os  postulados das ideo-
logias e leis criadas pelo CRIADOR.  A
evolução tinha que se realizar à luz da
BOA NOVA, o amor de JESUS a todos
filhos de DEUS. Dando de graça o que
recebia e implantava entre todos, com
muita humildade, na caridade, onde fora
dela não há  salvação. O brilho do sol
que nascia nas manhãs, onde tudo foi se

A LUZ DA BOA NOVA NOS ILUMINA
alterando com os poderes do amor, nas
noites, onde as estrelas brilhando, ilu-
minavam os escuros mundos da igno-
rância e das trevas

O conhecimento adquirido abre os
caminhos para a EVOLUÇÃO. É  um
mundo novo, dentro da renovação que
se opera no decorrer dos tempos. Va-
mos de encontro com a BOA NOVA,
passando por tempos de evangelização
doutrinaria, vibrando amor caridade e
perdão. As alterações são muitas, os pla-
nos modificados de acordo com a evo-
lução de cada um, dotados de conheci-
mentos para uma prática no relaciona-
mento entre encarnados e desencarna-
dos. Somos caminheiros em busca de
realidades contidas nas páginas eternas
das leis de DEUS. Vivemos cultivando a
semente do amor, na beleza imortal do
espírito, que  sonha com as purezas da
esperançac na fé eterna, consciente do
mundo que cresce com a luz que vibra
energias positivas. A vida eterna do es-
pírito progride no caminhar pelas su-
cessões, de incorporações materiais para
conseguirmos uma evolução progressi-
va e lenta, nos recursos encontrados nas
idas e vindas pelos planos material e
espiritual. A esperança  nasce  para cri-
armos sonhos que um dia se tornarão
realidades, dependendo do nosso esfor-
ço e vontade, de criarmos um mundo de
luz, amor e perdão. A felicidade é uma
conquista do espírito encarnado, que
trabalha no tempo, vivendo nos recur-
sos vindos da natureza, que nascem com
o decorrer das encarnações. A REEN-
CARNAÇÃO É UMA REALIDADE. A
VIDA CONTINUA NO ALÉM TÚMU-
LO. Precisamos viver muito, para evo-
luirmos. A CRENÇA EM DEUS. A FÉ
EM ENCONTRARMOS A FELICIDA-
DE. A CERTEZA DE QUE  NÃO MOR-
REMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                
ETERNAMENTE EM ESPIRITO.  So-
mos produtos de DEUS e irmãos de JE-
SUS. NINGUEM PODE VER O REINO
DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO.
Eu vos digo em verdade que são chega-
dos os tempos em que todas as coisas
devem ser restabelecidas em seu verda-
deiro sentido, para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos e glorificar os
justos. O ESPÍRITO DE VERDADE. O
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRI-
TISMO.
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Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o gênio da bola

Sócrates Brasileiro Sampaio de
Souza Vieira de Oliveira, um dos joga-
dores mais diferenciados da história
do futebol, tanto dentro, quanto fora
dos campos, não resistiu à terceira in-
ternação e morreu aos 57 anos, no dia
4 de dezembro de 2011, em São Pau-
lo, vítima de infecção generalizada.

Em 19 de agosto de 2011 foi inter-
nado na UTI do Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo, com hemorragia
digestiva, provocada por cirrose he-
pática.

Após oito dias de internação, rece-
beu alta, mas voltou a ser internado
no dia  2 de setembro, em estado mais
grave ainda, com uma hemorragia no
esôfago, tendo sido encaminhado à
UTI do mesmo hospital e recebeu a
notícia que precisaria de um transplan-
te de fígado.

Voltou ao hospital na madrugada
do dia 3 de dezembro, em função de
um choque séptico, que ocasionou a
infecção generalizada que vitimou um
dos mais marcantes jogadores da his-
tória do Corinthians e Seleção Brasi-
leira.

Ele tinha  residência fixa em Ribei-

rão Preto (SP), escrevia para jornais
(entre eles o “Agora São Paulo”), fa-
zia parte do programa “Cartão Verde”
da TV Cultura e era formado em me-
dicina.

Nascido no dia 19 de fevereiro de
1954, em Belém (PA), Sócrates Brasi-
leiro Sampaio de Souza Vieira de Oli-
veira, começou a carreira no Botafo-
go, de Ribeirão, em 1974. No Pantera,
o Doutor fez sucesso ao lado do pon-
ta-direita Zé Mário (já falecido) e o
artilheiro Geraldão (que depois tam-
bém defenderia o Timão).

Em 1978, graças ao presidente co-
rintiano Vicente Matheus, Sócrates foi
para o Corinthians. Na época, o São
Paulo cobiçava o alto, magro e extrema-
mente talentoso meia-direita, mas ficou
a ver navios e sofreu com o Doutor prin-
cipalmente nas finais dos paulistas de
82 e 83, quando o time da “Democracia
Corintiana” derrotou o Tricolor, em ple-
no estádio do Morumbi.

A Democracia
Culto e sempre ligado aos assuntos

políticos, Sócrates foi um líder dentro
de campo. “Era engraçado quando dis-
cutíamos no vestiário do Corinthians.
Todo mundo falava e ninguém chegava
a uma conclusão. De repente, o Sócra-
tes abria a boca, todos ouviam e con-
cordavam”, disse o goleiro Sollito, que
foi titular da meta corintiana na con-
quista do Paulista de 1982.

Para o Doutor Sócrates, o movi-
mento Democracia Corintiana serviu
como lição. “Foi uma época em que
os subordinados eram escutados. E
acho que isso é necessário hoje. A hu-
manidade precisa ouvir mais”, disse
Sócrates em entrevista à Rádio CBN,
em 2008.

No dia 28 de julho de 2012, a dire-
toria do Corinthians inaugurou um
busto em homenagem ao ídolo Sócra-

tes, no Parque São Jorge.
Fonte dos números - Almanaque

do Flamengo: Roberto Assaf e Clóvis
Martins / Almanaque do Corinthians
- Celso Unzelte / Seleção Brasileira 90
anos: Antonio Carlos Napoleão e Ro-
berto Assaf.

Pelo Corinthians:
Magrão, como era chamado pelos

companheiros, realizou 297 jogos,
marcou 172 gols e conquistou os títu-
los paulistas de 79, 82 e 83. Pela Sele-
ção Brasileira, ele disputou dois mun-
diais (1982 e 1986).

Fonte: Almanaque do Timão, de
Celso Unzelte.

Pela Seleção Brasileira:
Com a camisa canarinho foram 63

jogos (41 vitórias, 17 empates, 5 der-
rotas) e 24 gols marcados.

Fonte: Seleção Brasileira - 90 Anos
- 1914 - 2004, de Antonio Carlos Na-
poleão e Roberto Assaf.

Fiorentina e Flamengo
Depois de uma passagem apagada

pela Fiorentina, da Itália, onde esteve
de 1984 a 1986, o Doutor voltou para
o Brasil, desta vez para jogar no Fla-
mengo. No entanto, as contusões atra-
palharam a permanência dele na Gá-
vea. Foram apenas 20 jogos com a ca-
misa do Fla (10 vitórias, 3 empates, 7
derrotas) e cinco gols marcados.

Santos
Em 1988, após ficar um ano longe

dos gramados, Sócrates foi defender o
Santos, seu time de infância. No Pei-
xe, ele jogou apenas um ano e sua me-
lhor partida foi contra o Corinthians,
na vitória por 2 a 1, no Brasileiro de
88. Ainda nos anos 80, ele viu uma
outra estrela de sua família brilhar: o
irmão Raí, que se tornou ídolo do São
Paulo.

P/ Rogério Micheletti e Breno
Menezes

Muito frio quando o Corinthians excursionou pelo Japão, em 1983, evidenciado nas mãos de alguns
jogadores, com luvas brancas. Em pé, da esquerda para a direita: Casagrande, Solito, Sócrates, Eduar-
do, Zenon, Ataliba e o massagista Rocco. Agachados: Mauro, Juninho, Paulinho, Ronaldo e Wladimir.
Foto enviada por Gilvannewton Souza.

Botafogo de Ribeirão Preto 1977 -
Em pé, da esquerda para a direita: Wilson Campos, Ney Roz, Manoel, Aguilera, Mineiro e Mário.

Agachados: Zé Mário, Sócrates, Arlindo, Lorico e João Carlos Motoca.

Equipe que encantou o mundo em 1982, na Copa da Espanha. Em pé, da esquerda para a direita:
Waldir Peres, Leandro, Oscar, Falcão, Luizinho e Júnior. Agachados: o massagista Nocaute Jack,
Sócrates, Toninho Cerezo, Serginho, Zico e Éder. Reprodução/In My Ear.

Em pé, da esquerda para a direita: Diretor do Santos, Sócrates, Davi, Ditinho, Vladimir, Sergio, Luis
Carlos e diretor. Agachados: César Sampaio, César Ferreira, Roberto Cearense, Heriberto, Totonho e
Dr. Carlos Taira.

Sócrates na Fiorentina década de 80

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Barretos Esporte Clube 1969: Pita, Máuro,  Adalberto Prates, Bauer, Claudinei e Dorival. Agacha-
dos: Poióquinha, Geada, Rosário,Galo, Eduardinho e massagista Cabeça.



 Alessandro Rômbola

Por: Sérgio Ramos

P/ Prof. João Pito

Começo de ano, após as festivida-
des, férias, viagens ou um pouco mais
de lazer nos remete a momentos de
ficar entre amigos, família e pessoas
que amamos.

Todo ano inicia-se um novo ciclo
em nossa vida com uma energia reno-
vadora, pois depositamos neste tem-
po os maiores desejos de paz, pros-
peridade, harmonia e realizações.

Corremos atrás de tudo aquilo que
move os nossos sonhos, dobramos
nossos esforços em busca daquilo que
acreditamos.

Parece que o sol, o céu, e até os
ares também tomam nova forma.

O que é isso?
Isso é o conjunto de energias vi-

bratórias em favor do bem, transfor-

RENOVANDO A ESPERANÇA E
COMEÇANDO UM NOVO TEMPO

mada em ESPERANÇA.
O velho ditado popular diz que “a

esperança é a última que morre”, con-
trariando o dito ouso dizer que a es-
perança é a primeira que nasce.

Não há que se brotar sonhos ou
projetos se não houver Esperança, não
haverá também ideais e buscas edifi-
cantes, se não houver Esperança.

Contudo a Esperança nasce e nos
acompanha até o momento derradeiro
e quando pensamos que é o fim, te-
mos Esperança na vida após a morte,
ou na ressurreição, ou ainda, numa vida
espiritual, de certo que temos Espe-
rança de nos encontrarmos com Deus,
Esperança que uma vida, outro mun-
do existe.

Se assim verificarmos o ser huma-
no tem noventa por cento de seus pas-
sos guiados pela Esperança.

Esperança que tudo vai melhorar,
esperança que laços serão refeitos, ma-
les se acabarão, injustiças serão venci-
das, batalhas e muralhas serão derru-
badas, que a cura chegará e assim por
diante.

Tenhamos também a Esperança de
sermos a cada dia um ser humano me-
lhor, com características de ser huma-
no, com comportamento e postura de
quem acredita que há uma missão a

ser cumprida.
Longe dos dogmas ou doutrinas re-

ligiosas, o ser humano necessita de
Deus, necessita criar um laço, um fio
condutor que o religue com Deus e
serás feliz.

Para tanto, a Esperança deverá rei-
nar este ano, não sejamos acomoda-
dos, pois Esperança não passivamen-
te esperar, mas pacificamente buscar
com fervor acreditando no possível, o
realizável, no mundo dos homens, na
esfera de Deus ou nos dois mundos
que se torna um só.

Mas que tem Esperança tem um
diferencial, se move,  se desloca, muda
o passo, vai ao encontro.

Aquele que senta e espera não de-
seja, não vibra, não acontece nem faz
acontecer.

O que haverá de ser destes seme-
lhantes a vermes inamovíveis, que ras-
tejam pela vida sem coragem, luz, âni-
mo, muito menos Esperança.

Em qual lugar deste cenário nos en-
quadramos, os filhos da Esperança que
buscam juntamente com todo Univer-
so as nossas realizações ou os filhos
da infelicidade que sequer perceberam
que estão no mundo?

Mova-se, sonhe, busque, acredite,
realize, tenha ESPERANÇA.

 A partir de agora, a cidadania das
pessoas vai ser testada numa causa que
protegerá a todos até os maus cidadãos.
Será uma ação épica que protegerá a
todos indistintamente, sem preconcei-
tos, principalmente os mais vulneráveis
as crianças, os idosos, assim como  pes-
soas de saúde abalada, serão horas, dias

CHEGOU A HORA DE TESTAR A CIDADANIA
“Os bons morrem cedo para logo alcançarem o seu prêmio; os maus, tarde, porque

Deus sempre espera que eles possam se arrepender”. M. E. Guimarães.

e meses de luta contra uma grave ame-
aça que paira sobre todos nós, esta bata-
lha será contra a Dengue, este mal ter-
rível que vitima todos os anos milhares
de pessoas em todo o mundo, tropical e
sub-tropical.

Será uma “guerra” gloriosa ou rui-
nosa, pois dependerá da qualidade da ci-
dadania dos combatentes; nós todos ir-
manados temos que vencê-la, pois não
é uma guerra de ideologias, o inimigo
luta para sobreviver e expandir-se e nós
para proteger os nossos extinguindo-o
não será uma guerra entre povos, mas
contra o Aedes Aegypti, o que deixa as
pessoas dengosas matando-as às vezes.

“Recentemente eu publiquei neste
prestigioso semanário “A Gazeta” ca-

pitulo por capitulo um livro que tenho
para publicar sobre a história da febre
amarela que foi por aí disseminada pelo
Aedes Aegypti, assim como o Haema-
gogus e mais de mil pessoas morreram,
pois as que morreram no início não con-
tam das estatísticas, pois ainda não sa-
biam o que estava dizimando a cidade.
O interessante é que esta febre era cha-
mada de mal do lenhador e surgiu na
derrubada das matas por aqui para plan-
tar café e o maior numero de vítimas
eram italianos, foi assim que se espa-
lhou a febre amarela  rural e urbana”.

Vai ser uma “guerra” do sujo contra
o limpo, ah! O limpo é o Aedes, mas eu
creio que os verdadeiros cidadãos vão
terçar as sua armas ou seja dez minutos

por dia de vigília para expulsar o bichi-
nho dos nossos lares e urbe

Num período de alta atividade na
França em 1789, quando ocorreu a Re-
volução Francesa [a maior da história],
que buscava a Liberdade, a Igualdade e
a Fraternidade, ocorreu um chamado à
sociedade, aos cidadãos, num período
de grande pressão dos Bourbons sobre
as classes democráticas, houve um ape-
lo ao povo: “Às armas cidadãos o País
está em perigo [a cidade] e milhares
atenderam e no dia 14 de julho de 1789
a Fatídica prisão Bastilha foi tomada
numa ação extremada da cidadania.

Um outro caso de apelo à cidadania
foi a Revolução dos Cravos em Portugal
em 25 de abril de 1975 que derrubou a

Ninguém sensato casa-se pensando
em separar-se. Ninguém se une a uma
pessoa pensando que vai ser infeliz. Mas
o que vemos são relacionamentos frus-
trados e pessoas magoadas dentro dos
relacionamentos. Outras pessoas destru-
ídas, porque vários relacionamentos, a

Qual é o motivo de tantos relacionamentos infelizes?

ditadura salazarista, foi a musica do José
Afonso [um Chico Buarque de Portugal]
chamada “Grândola Vila Morena” uma
pequena Vila símbolo de liberdade, os
Cidadãos foram convocados e invadiram
uma estação de rádio de alta popularida-
de e botaram o disco e tocaram: “ Grân-
dola Vila morena, terra da fraternida-
de, o povo é quem mais ordena dentro
de ti ó cidade...” os cidadãos fora às ruas
e o salazarismo acabou.

Gente, muitas ações nos mostram as
obras dos cidadãos e de alto risco de
vida frente a armas letais de inimigos
iguais e a nossa “guerra” será contra um
inimigo menos letal, mas também mata
e aos poucos.

Neste combate, o voluntarismo é
essencial, assim como a assiduidade na
peleja a este mal que tanto machuca o
nosso povo, portanto façamos uma
corrente positiva em favor da vida e da
saúde, lembrem-se que todas as coisas
grandiosas foram conquistadas com co-

ragem e sem esmorecimento, os israeli-
tas expulsos de sua terra no ano 70 d.
C., ficaram séculos espalhados pelo
Mundo e quase sempre segregados, nun-
ca desistiram de voltar e onde quer que
estivessem se cumprimentavam desta
forma: ó ano que vem em Jerusalém,
[Hisbat’sion], isto por séculos e hoje lá
estão num país muito justo [?].

Portanto caros concidadãos, vamos
todos nos dar as mãos e nos congraçar-
mos, e num grito só em uníssono dire-
mos: 2014 sem dengue em nossa cida-
de, pelo menos não à calamidade anun-
ciada, vamos lá gente, todos estão pron-
tos para o combate, então vamos.

Prof. João do Pito.
“O insucesso é, de certo modo,o ca-

minho do sucesso, do mesmo modo que
toda a descoberta de uma falsidade nos
leva a procurar a verdade ansiosamente
e toda nova experiência aponta alguma
espécie de erro que procuraremos daí por
diante evitar cuidadosamente”. Keats.

foram deixando vazia. Mas qual o mo-
tivo de tanta infelicidade e discórdia,
dentro de um relacionamento que deve-
ria ser feliz? Longe, sentem saudades
um do outro, mas quando estão perto,
brigam. Será a incompatibilidade de gê-
nios, problemas com a família, educa-
ção diferenciada, falta de compromis-
so, vicios, dificuldade financeira, pro-
blemas de saúde, em fim, será tudo isso
o motivo de tantos relacionamentos
frustrados? Comparo sempre o relacio-
namento desfeito com duas cartolinas:
experimente colar duas cartolinas, de
preferência uma preta e outra branca,
simbolizando o relacionamento de duas
pessoas. Coladas, significa que estão uni-
das. Experimente separar as cartolinas.
O que vai acontecer é que as cartolinas
se rasgarão e não conseguirá separar uma
da outra completamente sem que a pre-
ta e a branca não deixem pedaços de si
uma na outra. É isso que acontece quan-
do rompemos um relacionamento, sem-

pre é levado de nós um pouco de nossas
vidas, representadas pelo tempo, con-
fiança, dinheiro, saúde etc. Só quem se-
parou-se sabe o quanto é difícil.

A Bíblia nos diz, disse-lhes ele: Moi-
sés, por causa da dureza dos vossos
corações, vos permitiu repudiar vossas
mulheres, mas ao princípio não foi as-
sim. Mateus 19:8

Aqui está o motivo de tantos proble-
mas no casamento, a dureza de coração.

O que é a dureza de coração? Quan-
do falamos disso, falamos de sentimen-
tos e emoções. Dureza de coração é
quando não perdoamos, ficamos sem
dialogar com o conjuge, guardamos a
mágoa, penalizamos com desaforos e
contra ataques, sempre esperamos a
manifestação da outra pessoa em per-
doar, nega-se o sexo, raramente pede
desculpas, tenta manipular o parceiro,
não quer ouvir, usa palavras que mago-
am, não se interessa em mudar e muitos
outras “durezas”. Costumo dizer que

estas caracteristicas são pedras que exis-
tem no coração, deixando o coração
petrificado.

Existem pelo menos dois corações
duros. O que reconhece que tem seu co-
ração duro, mas não muda, e o que não
percebe que seu coração é duro e está
sempre julgando o próximo.

Ambos sofrem, por que não amole-
cem o seu coração e sempre estão en-
volvidos em discussões, discórdias e
magoando um ao outro.

A pessoa que tem seu coração duro e
não reconhece, não vê culpa em si, ape-
nas no próximo. É orgulhoso por que
sempre espera o outro se rebaixar e pe-
dir desculpas. Quantos problemas seri-
am evitados se no diálogo houvesse a
frase: Me perdoe! ou Eu te perdoou!
Ainda: Eu errei! ou Está desculpado.
Mas não, a pessoa de coração duro não
dá o braço a torcer e sofre.

Mas aqui está o segredo para você
que quer melhorar seu relacionamento.

Amoleça seu coração, seja mais flexí-
vel, procure ouvir, não julgue. Antes de
procurar mudar seu próximo, mude a sí
mesmo. Surpreenda seu cônjuge pela sua
mudança e pare as cobranças. Você verá
que pelo seu exemplo ele vai mudar.

Mas uma mudança plena não depen-
de apenas disso, depende também de
permitir o agir de Deus.

Para isto, temos uma promessa: E
lhes darei um só coração, e um es-
pírito novo porei dentro deles; e
tirarei da sua carne o coração de
pedra, e lhes darei um coração de
carne; Ezequiel 11:19. Quando per-
mitimos Deus mudar nosso coração,
nossa vida muda. Conseguimos perdo-
ar, paramos de julgar, não fazemos mais
do nosso conjuge o centro de nossa vida,
o orgulho é destruído, assim como a so-
berba e o coração de pedra é transfor-
mado em coração de carne. É claro que,
sozinho, do seu jeito, você conseguirá
“remediar” a situação, conseguirá me-

lhorar por um tempo, mas a mudança
plena só vem quando Deus transforma
nossa vida e esta mudança contagia o
nosso próximo. Para Deus fazer isso,
basta buscá-lo, orar, pedir sua ajuda e
procurar conhecer os principios Dele,
expressos na sua Palavra. Ao longo dos
meus 14 anos de casado, eu, a Regiane,
sempre procuramos aprender e melho-
rar nossa vida conjugal pelos princípi-
os. Não é fácil, mas se não fosse, os
princípios de Deus, nosso casamento e
nossa vida, já estariam destruídos. Faça
isso também, busque ao Senhor, procu-
re “amolecer” seu coração, que com
certeza, Deus irá prosperar seu casamen-
to. É claro, quebrar o coração, amole-
cer, procurar mudar, dói, mas essa dor
passa rápido e os benefícios são para
sempre, mas não mudar e manter-se
duro, doe mais e para sempre.

E aí, o que você prefere?
Palavras como essa diáriamente, das

8 às 9 da manhã, na 107,9 FM, ou pelo
site: www.radiogazetafm.com.br.

a.) - Alessandro Rômbola - Presi-
dente da “Associação Semeando Vida”
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O Departamento de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP – 38ª Ciretran de Jaboticabal-SP, pessoa jurídica de direito público, com sede à AVENIDA CARLOS BERCHIERI, S/N-Jaboticabal-SP, com fundamento na Lei Federal no 6.575/
78 e na portaria 938/06-DETRAN-SP, que dispõe sobre o depósito e a venda de veículos apreendidos pelas autoridades de trânsito, torna público que realizará licitação, na modalidade leilão, recebendo o número de série 001/2013 para a venda de
veículos auto-motores de diversos tipos, apreendidos na cidade de Jaboticabal-SP, não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação pertinente, nos termos a seguir:

1. O leilão será realizado no dia 25/01/2014, a partir das 10h00, na  RODOVIA CARLOS TONANI, SP 333, KM 118+700 MTS (PATIO DO AUTO SOCORO CASALETTI)

       2-VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:
LOTE, proprietário, financeira, placa, chassi, marca, modelo, ano:
00001/14,  ANTONIO ANELISIO OLIVEIRA SANTOS, CDO-5042, 94J2XCCJ78M022203, SUNDOWN, MAX 125 SED, 2007/2008, 00002/14,  VINICIO LUIS DEXTRO,  BVG-4364, 9C2JC1801HR112691, HONDA, CG 125, 1987/1987,

00003/14,  CARLOS ALBERTO VICENTE BARBOZA, YAMAHA ADM. DE CONS., EON-8501, 9C6KE1400A0001449, YAMAHA, T115 CRYPTON ED, 2010/2010, 00004/14,  RICARDO ALEXANDRE SOARES, DYR-5916,
9CDNF41LJ8M123858, JTA/ SUZUKI, EN125 YES, 2007/2008, 00005/14,  JOSÉ ROQUE FERREIRA PEREIRA, BRADESCO ADM. DE CON., FBJ-9148, 9C2KC1670CR470509, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2012, 00006/14,  JOSÉ
SIVESTRE DA SILVA FILHO, BANCO PECUNIA S/A, BSJ-0733, 9C2JC250VVR180331, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 00007/14,  JOSÉ RODRIGUES GOMES, CSH-9656, 9C2JC30212R527229, HONDA, CG 125 TITAN KSE, 2002/
2002, 00008/14,  OLINDA DE OLIVEIRA SOARES, ESO-8174, 9C2JC4220AR383688, HONDA, BIZ 125 ES, 2010/2010, 00009/14, SEM IDENTIFICACAO, CALOI, MOBYL,  00010/14,  DONIZETI FLORENCIO DO NASCIMENTO, BSJ-
0477, 9C2JC250VVR088922, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 00011/14,  ANTONIO VIEIRA DA CUNHA, DLV-3289, 9C2KC08105R816347, HONDA, CG 150 TITAN, 2004/2005, 00012/14,  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-5037, 9C2KC08206R810389, HONDA, CG 150 TITAN, 2006/2006, 00016/14,  VIVIANE CHAGAS DA SILVEIRA,  DVG-
4099, 9C2JA04207R021611, HONDA, BIZ 125 ES, 2006/2007, 00017/14,  LUIZ GUSTAVO JUSTINO PEREIRA, CSH-8269, 9C2JC2500XR200349, HONDA, CG 125 TITAN, 1999/1999, 00018/14,  ISAC OLIVEIRA RODRIGUES,
BRADESCO ADM. DE CON, EON-9391, 9C2KC1670BR603669, HONDA, CG 150 FAN, 2011/2011, 00019/14,  ERICC BONFIM ROMANO, CNJ-8097, 9C2JC250WVR031745, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1998, 00020/14,  JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS, CSH-9335, 9C6KE013010007839, YAMAHA, YBR 125K, 2001/2001, 00021/14,  FABIANO APARECIDO LINHAES, DJT-6396, 9C2HA07104R025423, HONDA, C100 BIZ ES, 2004/2004, 00022/14,  VANDERLEI
DOS SANTOS, CSH-9231, 9C2JC30201R080883, HONDA, CG 125 TITAN, 2001/2001, 00023/14, SEM IDENTIFICAÇÃO,  YAMAHA, YBR, 00024/14,  MARCOS BENEDITO RODRIGUES, BJW-2017, 9C2JC1801HR143534, HONDA, CG
125, 1987/1987, 00025/14,  FÁBIO ALEXANDRE BARBOZA MASSONETTO, CSH-8478, 9C2JC2500YR053513, HONDA, 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 ROGÉRIO 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,  PANAMERI-
CANO 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 JOSÉ 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 IDENTIFICAÇÃO, SUNDOWN, 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 SA, DFC-0228, 9C6KE013020012358, YAMAHA, YBR 125K, 2001/2002, 00051/14,  PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, DLV-3365, 9C6KE044050094491, YAMAHA, YBR 125K, 2004/2005, 00054/14,
MARIA NEZETE NUNES CIPOLLO, BANCO ITAU CARD S/A, EON-9357, 9C2KC1680BR530780, HONDA, CG150 FAN ESDI, 2011/2011, 00055/14,  SHIRLEY ROQUE RIBEIRO, CDO-5939, 9CDNF41LJ8M232219, JTA, SUZUKI
EN125 YES, 2008/2008, 00057/14,  ELISANGELA CAROLINA IAQUIMITRO, CIFRA S/A CRED. FIN. IN., DHB-6564, 9C2JC30103R119611, HONDA, CG 125 TITAN, 2002/2003, 00058/14,  EDER APARECIDO MATIAS, 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 150 TITAN KS, 2006/2006, 00060/14,  DOUGLAS DE
OLIVEIRA RECHIA, BANCO PANAMERICANO S/A, EON-9222, 9C2KC1680BR530718, HONDA, CG150 FAN ESDI, 2011/2011, 00062/14,  OLINDO LIMA BATISTA, DVY-2355, 9C2JA04207R087547, HONDA, BIZ 125 ES, 2007/2007,
00063/14,  FELIPE AUGUSTO APARECIDO PEROSSI, EWD-2705, 9C2KC1660CR535353, HONDA, CG 150 TITAN, 2012/2012, 00064/14,  FÁBIO COSTA DA SILVA, BANCO PANAMERICANO S/A, FBJ-9347, 9C2KC1680CR445561,
HONDA, CG150 FAN ESDI, 2012/2012, 00065/14,  JAIR DE ARAUJO FILHO, EHH-4866, 9C2KC1680BR534394, HONDA, CG150 FAN ESDI, 2011/2011, 00066/14,  JOSÉ ERIBERTO ACIOLE, CIFRA S/A CRED. FIN. IN., DJT-5971,
9C2KD02303R000800, HONDA, NXR150 BROS ESD, 2003/2003, 00067/14,  EDSON PEREIRA DE GODOI, CHK-1458, 9C2JC250WWR199869, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 00068/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, SIC-6093,  00069/
14,  ANTONIO GUILHERME DA SILVA, DJT-3282, 9C2HA07003R800601, HONDA, C100 BIZ, 2003/2003, 00070/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, 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 PANAME-
RICANO 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. IN., 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,  MÁRCIO 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 JOSE 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 ITAU S/A, FBS-
9161, 3FAFP4EK0CM192390, I/FORD, FIESTA SE HA, 2012/2012, 00103/14,  FÁBIO 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,
APARÍCIO 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 CRÉDITO
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,  JOSÉ 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 ITAU 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 IDENTIFICAÇÃO, HONDA, FAN 125, 00141/14,  VALÉRIA 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, ROBSON ROBERTO RAMOS, BV FINANC SA CFI, DGL-7539, 9BWCA05X03T077394, VW, GOL 1.0, 2002/2003, 00161/14, FLAVIO 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, CLAUDINEI 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 ARAUJO, 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 CESAR DA SILVA, CCH-7705, 9BWZZZ30ZGT154120, VW, GOL LS, 1986/1986, 00190/14, SEM DADOS,  HONDA,
CBX 250, 00191/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, TITAN, 00192/14, SEM DADOS,  HONDA, TITAN, 00193/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, YAMAHA, RD 125, 00194/13, SEM IDENTIFICAÇÃO, 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 IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG 125, 00202/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG 150, , 00203/14, SEM
IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CB 200 STRADA,  00204/14, SEM IDENTIFICAÇÃO,  HONDA, CG 125, 00205/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG, , 00206/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA, TITAN 125, , 00207/14, SEM
IDENTIFICAÇÃO, HONDA, CG 125, 00208/14, SEM IDENTIFICAÇÃO, HONDA , CG 125, 00209/14, SAMANTA FRANCIELI DA SILVA, DLV-3072, 9C2HA07104R803841, HONDA, C100 BIZ ES, 2004/2004.

3. DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS PARA CIRCULAÇÃO: Os débitos totais serão pagos pela Comissão de leilão e o veículo somente será liberado do pátio após a transferência efetuada em nome do arrematante.
               Os arrematantes serão responsável pelo pagamento da taxa de transferência, laudos e placas se
               houver necessidade, a documentação para transferência junto ao DETRAN será entregue ao
               arrematante em ate 45 dias após a realização do leilão.
4 -  DAS CONDIÇÕES DAS SUCATAS:
4.1. Os veículos serão leiloados na condição de SUCATA, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial

de suas peças e partes metálicas.
4.2. Os motores sem identificação da sua numeração não poderão ser comercializados, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.
4.3. O adquirente é responsável pela utilização e destino final das sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação das sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas neste edital.
4.4. O estado e as condições em que as sucatas serão vendidas se pressupõem conhecidos e aceitos pelos licitantes na data da realização do leilão, não sendo aceitas reclamações posteriores.
5 - DO LOCAL DE DEPÓSITO E EXAME DOS VEÍCULOS:
5.1. Os veículos poderão ser examinados no local onde se encontram depositados nos dias 24/01 e 25/01 das 9:00 hs as 16:00 hs.
5.2. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedados o seu manuseio, experimentação, retirada de peças, etc.
6 - DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente identificadas.
6.2. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido, que será o lance inicial, considerando-se vencedor o licitante que houver oferecido o maior valor pelo lote, o qual será acrescido de 5% (cinco por cento), que representam a

comissão do Leiloeiro Oficial. Não são válidos os lances feitos antes da abertura do pregão, ou após o encerramento do leilão.
6.3. Os pagamentos serão à vista, no ato da arrematação, e são irretratáveis (não haverá a devolução dos valores pagos em razão de desistência da compra, descumprimento do Edital ou outros), sob pena de multa no valor de 50% (cinqüenta

por cento) do valor do lote, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
6.4. O pagamento somente será considerado efetivado, se realizado por cheque ou outro documento bancário, quando o montante estiver efetivamente disponível em conta bancária.
7 - DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:
7.1. Os veículos leiloados começarão a ser liberados a partir da entrega pelo Leiloeiro Oficial da Nota de Venda. A primeira via da Nota de Venda será entregue ao arrematante na retirada do veículo e após a efetivação do pagamento.
7.2. Após o prazo for fixado pelo Leiloeiro na abertura do pregão para entrega das Notas e guias à Comissão de Leilão, o arrematante deverá entrar em contato com o pátio de depósito da sucata para saber em que data deverá retirá-la.
7.3. É assegurado ao arrematante o prazo de até 10 (dez) dias úteis para retirada do lote, contados da entrega das Notas à Comissão de Leilão, após o que será cobrada taxa de estada para o lote não retirado neste prazo, incluído o primeiro dia

útil de atraso e até a data em que foi efetivamente retirado.
7.4. Ao arrematante competem todas as despesas e serviços com carregamento, transporte e retirada da sucata, inclusive os danos daí resultantes.
7.5. Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de peças e componentes, estado de conservação ou outros, deverá ser feita por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde estiver depositado. Não serão aceitas reclamações

feitas após a retirada do lote.
8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. As sucatas serão entregues aos arrematantes livres de quaisquer débitos e multas porventura existentes até a data da arrematação.
8.2.  A Comissão de Leilão, se reserva o direito de transferir o local do mesmo para outro local, para maior comodidade dos participantes e facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar ou alterar, no todo ou em parte, os lotes que compõe

o presente Edital.
8.3. Informações complementares serão prestadas, das 09h00 às 17h00, pelos responsáveis dos pátios onde se encontram depositados os Lotes, pela Comissão de Leilão (Fone: (16)3202-4038) ou pelo Leiloeiro (Fone: 19-3523-6393)

      Jaboticabal , 03 de Janeiro de 2014.

       Edirlei Fernandes – Leiloeiro Oficial – Jucesp 718

Edital de Leilão Público para Venda de Veículos Apreendidos



CENTRO  ESPÍRITA  BEZERRA  DE  MENEZES
ASSEMBLEIA  GERAL  ORDINÁRIA

Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Centro

Espírita Bezerra de Menezes, para a Assembleia Geral Ordinária da Insti-
tuição, que se realizará no dia 25 de janeiro de 2014, às 14:00 horas, em
primeira convocação, com a presença de maioria simples dos associados
ou, em segunda convocação, às 14:30 horas, com qualquer número, em sua
sede, localizada nesta cidade, à Av. Major Novaes nº 208 – Centro, para
deliberarem e votarem a seguinte matéria:

1. Apreciar o Relatório Anual da Diretoria
2. Aprovar o Balanço Financeiro Geral Anual da Instituição
3. Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal – Biênio 2014/

2015
Jaboticabal, 07 de janeiro de 2014

Vanildo  Favoretto
Presidente

ERRATA
Nas edições do jornal A GAZETA números: 1644 do dia 21 de

dezembro de 2013 página 18; 1645 do dia 28 de dezembro de 2013,
página 02; 1646 do dia 04 de janeiro de 2014, página 02; onde se lê:
não comparece ao serviço desde o dia 20 de novembro de 2012, o
correto é: não comparece ao serviço desde o dia 19 de outubro de
2013.

Venus Eletrônica Ltda - ME

Oração urgente de São Bento
Quem faz essa oração alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz  alta

e com muita fé a seguinte oração:
 “São Bento, tu és bento até no nome, realize este milagre e vou

divulgar o seu santo nome”.
Por graças alcançadas. (M.P.)

CUIDADORA DE IDOSO
Sou cuidadora de idoso e estou à procura de trabalho.

Tenho  prática e muitas referências.

Telefone: 99601-2415 - Inêz

A ong recebeu o Prêmio Itaú Unicef 2013 Educação Integral:
Crer e Fazer – Semifinalista – Projeto Apostando no Futuro – As-
sociação de Integração à Criança e ao Adolescente, e ao Jovem
Amor Solidário – Jaboticabal/SP.

Para continuar recebendo o certificado e também desenvolver
novos projetos, a Ong tem que ser ampliada, para aumentar o
número de crianças e adolescente e está pedindo a ajuda da comu-
nidade, empresários e Clubes 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

ABANDONO DE EMPREGO
IVO MORETTO JUNIOR ME, CNPJ Nº 13817321/0001-25, I.E.

391.054.477-110, sito à Rua Rui Barbosa, 1338 - Bairro Centro,
Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário, Celso Antonio Lin-
dolpho Junior, residente à Rua Professor Osvaldo Martins Cruz,
206 - Jaboticabal/SP., CTPS  2362 , série 00336-SP, não comparece
ao serviço desde 27de outubro de 2013. 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. ) - IVO MORETTO JUNIOR ME

SOCIEDADE DOS SERVIDORES DA
UNESP CÂMPUS DE JABOTICABAL

Fundada em 18 de setembro de 1972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ESTÃO CONVOCADOS TODOS OS SÓCIOS QUITES PARA
REUNIREM-SE EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIA 24/
01/2014 ÀS 14h30, NO ANFITEATRO PRINCIPAL DA UNESP.

PAUTA:

1) APROVAÇÃO DO BALANCETE;
2) SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO: CRIAÇÃO

DAS DIRETORIA DE APOSENTADOS E PATRIMÔNIO;
3) ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO

FISCAL.
.
A  ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA  REUNIR-SE  À  EM

PRIMEIRA  CONVOCAÇÃO  COM   METADE  MAIS  UM  DOS
SÓCIOS  E  EM  SEGUNDA  CONVOCAÇÃO  UMA  HORA  APÓS
COM  QUALQUER  NÚMERO  DE  ASSOCIADO.

AUREO  EVANGELISTA  SANTANA
Presidente

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

12 Anos de Escravidão ****

Em um determinado momento de
“12 Anos De Escravidão’’ o perso-
nagem de Chiwetel Ejiofor, Solomon
Northup, se desespera ao presenciar
a fúria de seu “Mestre’’ Edwin Epps
(interpretado por Michael Fassben-
der), contra a escrava Patsey (Lupi-
ta Nyong’o). Ele a chibateia impie-
dosamente e Solomon grita: “Você é
o demônio, mais cedo ou mais tarde,
em algum lugar no curso da eterna
justiça você irá responder por seus
pecados’’. Essa frase praticamente
define um dos personagens mais ter-
ríveis do cinema dos últimos anos.
Baseado em uma história real, o fil-
me acompanha um cavalheiro, nor-
tista negro, livre e letrado, nos Esta-
dos Unidos de 1841, alguns anos an-
tes da abolição oficial da escravatu-
ra. Ele é sequestrado depois de ser
enganado por dois sujeitos que pro-
metiam uma oferta de trabalho. Apri-
sionado, Solomon é levado ao sul es-
cravagista e assim começa os 12 anos
de sofrimento do personagem. Pri-
meiramente é comprado por um fa-
zendeiro chamado William Ford (Be-
nedict Cumberbatch, o vilão de “Star
Trek - Além Da Escuridão’’). Não
demora muito e Ford o “repassa’’ en-
tão a um novo fazendeiro, o já citado
Edwin Epps, em uma interpretação
aburdamente sobrenatural de Micha-
el Fassbender (o Magneto de “X Men
- Primeira Classe). Surtado e maquia-
vélico Epps opera várias maneiras de

intimidação e violência contras seus
escravos, especialmente em Patsey
(Lupita Nyong’o, guardem esse nome).
O diretor Steve McQueen conduz a tra-
ma com maestria e é minuncioso, prin-
cipalmente na retratação de época. A
já citada cena das chibatadas em Pat-
sey poderá causar um incomôdo no
espectador mais sensível, mas é uma
cena poderosa que reflete o sofrimen-
to dessas pessoas, e que lamentavel-
mente quase 200 anos depois, segue
tão atual. No final, “12 Anos De Es-
cravidão’’ é o primeiro grande filme de
2014 e que, provavelmente arrebatará
vários Oscars.

Lançamentos
NINFOMANÍACA - VOLUME 1
CONFISSÕES DE ADOLESCEN-

TE - O FILME

RIR COM WALDIR

ONG AMOR SOLIDÁRIO
ISOMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME, torna público

que recebeu da CETESB de forma concomitante a Licença de insta-
lação nº 52000410 e requereu a Licença de Operação Ampliação
para Fabricação de Artefatos de Caça e Pesca, sito a Rua Fortunato
Frasca, 851, Jardim das Rosas, Jaboticabal/SP.

Do que diabo mor-
reu? De diabetes.

...................................................
Porque o louco ficou

feliz quando montou o
quebra-cabeças em 6
meses? Por que na cai-
xa 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
apagaria a linha!

Desde dia 08, a Secretaria de Educa-
ção realiza a inscrição para o passe es-
colar. Os interessados devem se dirigir
ao Paço Municipal das 8h às 12h e das
13h às 16h, para efetivar a inscrição.

É necessário apresentar os seguintes
documentos:

1. Declaração de matrícula do re-
querente;

2. Declaração da escola mais próxi-
ma de sua residência constando que não
há vaga;

3. Xerox do comprovante de resi-
dência (conta de água, luz, telefone,
IPTU) em nome do pai ou da mãe do
requerente. Caso não conste o nome do

Passe escolar: inscrição
começou dia 08

pai ou da mãe, apresentar um dos com-
provantes acima em nome do proprie-
tário e justificar no ato da inscrição;

4. Xerox do comprovante de renda
de todos os membros da família que tra-
balham

5. Xerox do RG escolar;
6. No caso do empregado não ter

hollerith, trazer declaração emitida pelo
empregador, na qual deve constar o va-
lor dos vencimentos mensais.

O prazo para inscrição se encerra
no dia 17 deste mês. Mais informações
pelo telefone (16) 3209-2469.

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

Frozen gira em torno de uma
profecia que condena um reino
a um inverno 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. Encon-
trando criaturas míticas, mági-
cas e extremas como o Everest
a cada passo, Anna e Kristoff
enfrentam os elementos da na-
tureza em uma corrida para
salvar o reino da destruição.

FROZEN - UMA
AVENTURA CONGELANTE

A tatuagem, uma antiga forma de
expressão corporal, é também utilizada
por facções criminosas, como forma de
comunicação, cuja mensagem estampa-
da na pele, pode revelar a personalidade
ou atitudes de um marginal. O conheci-
mento do significado de cada tatuagem
nesse meio é de grande importância para
a investigação policial, auxiliando o
profissional da área de segurança públi-
ca no combate ao crime, segundo nar-
ração de vários bandidos presos em pre-
sídios federais no estado do Paraná. Pres-
te muita atenção, nos desenhos usados,
que são de presos de altíssima periculo-
sidade.

TATOO PALHAÇO – é associada à
malandragem e são representados como
figuras macabras ou armadas. Nos pre-
sídios, as tatuagens de palhaço, identifi-
ca os assaltantes de bancos.

O SIGNIFICADO DAS TATUAGENS USADAS
POR BANDIDOS BRASILEIROS

ÂNCORA – simboliza esperança,
proteção e segurança. Indica a relação
do usuário com o mar, sendo feita nos
braços.

BORBOLETA -  denota o anseio
pela liberdade. É feita por fugitivos,
podendo também indicar homossexua-
lidade.

CADEADO E MOLHO DE CHA-
VES – Exprimem que o presidiário so-
fre martírios no mundo do cárcere,
exemplo (dedo duro). CARAVELA  -
Significa liberdade. É feita geralmente
na altura do coração. CAVEIRA COM
PUNHAL CRAVADO – Indica assassi-
no de policiais. CORAÇÃO CORTADO
POR FLECHA – Indica um homosse-
xual. CORAÇÃO CORTADO POR
FLECHA, COM A INSCRIÇÃO AMOR
DE MÃE – Indica que seus usuários são
homossexuais e cometeram crime con-
tra os costumes, é feita nos braços e no
peito. CRUZ DE  CARVALHO – deno-
ta tratar-se de um presidiário de altíssi-
ma periculosidade. É feita nos ombros e
nos braços. ESTRELA: (rosa dos ven-
tos), significa a liberdade e um amuleto
para evitar novas detenções. NOSSA

SENHORA APARECIDA - tatuagem
quando aplicada nas costas ou no peito,
em tamanho pequeno, significa prote-
ção e esperança. Em tamanho grande
acima da metade e no centro das costas
indica o detento que foi estuprado no
cárcere. Pode simbolizar também o es-
tuprador, o homicida e o ladrão. PIN-
TAS NA LATERAL DO ROSTO - indi-
ca a homossexualidade passiva do pre-
sidiário, quase sempre estupradores iden-
tificados. PISTOLA -  esta tatuagem
identifica o praticante de assalto segui-
do de morte. É aplicado na perna.

Preste atenção nas tatuagens locali-
zadas nas costas das mãos, segundo de-
clarações de presos de facções crimino-
sas

01 – UM PONTO – punguista (ba-
tedor de carteira); 02 – DOIS PONTOS
– estupro; 03 – TRÊS PONTOS EM
FORMA DE TRIÂNGULO  - viciado
ou traficante; 04 – QUATRO PONTOS

EM FORMA DE QUADRADO: furto;
05 – CINCO PONTOS EM FORMA DE
CRUZ: roubo, um ponto em cada pon-
to de uma estrela (cinco pontas – ho-
micídio); 05 – CINCO PONTOS
DENTRO DE UM CÍRCULO E QUA-
TRO PONTOS FORA: significa que o
presidiário trata-se de chefe de quadri-
lha;

09 - NOVE PONTOS EM FORMA
DE CRUZ: homicida ou chefe de qua-
drilha.

Em tempo: texto inspirado no livro
“Linguagem da Cadeia” do radialista e
escritor Jorge Luiz Werzbitzki – Edito-
ra Paranaense.

Em 2.014, sem violência e muita
paz, são os votos deste repórter polici-
al que, nos documentos, consta “cor
parda”, esquecendo-se o cartorário de
registrar no documento de nascimento:
Corinthiano, Sofredor, Sim Senhor.
Abraços, gente boa! Tenho Dito!

CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

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

Diárias e Feriados.
Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

COMUNICADO
A Prefeitura de Jaboticabal, através da Empresa Mu-

nicipal de Urbanização de Jaboticabal - EMURJA, in-
forma que NÃO ESTÃO ABERTAS as inscrições para
as 528 unidades habitacionais conquistadas no mês pas-
sado.

Informa, ainda, que todas as informações sobre as
inscrições serão amplamente divulgadas pela impren-
sa local e regional.
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Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474



FUNCIONÁRIOS EFETIVOS:

Nome do Funcionário: Andréia Cristina Manoel Macri

Quesito Assiduidade:0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Carina Moreira

Quesito Assiduidade: (-1,5)
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 58,5
——————————————————————————

Nome do Funcionário: Clayton Barone

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Denise Cardozo

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Fabiana Ap. Motta Moreno

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Homero Marciano da Silva

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Ivomar Gilberto Scarpim

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: João Alberto Carregari

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Luiz Carlos dos Santos

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————
Nome do Funcionário: Marcelo Bassi das Neves

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Marcelo Scavoni

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Marco Antonio de Almeida

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina:0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Maria Paula Thomaz Kawachi

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Marinelza Reis Lima

Quesito Assiduidade: (-0,5)
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 59,5
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Mauro Ivo Assine

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Miguel Angelo Guilherme Oliveira

Quesito Assiduidade:0
Quesito Disciplina:0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Odair Casari

Quesito Assiduidade:0
Quesito Disciplina:0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
———————————————————————————
Nome do Funcionário: Roberta Lucas Scatolim

Quesito Assiduidade: (-0,5)
Quesito Disciplina:0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 59,5

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E BENEFÍCIOS
ATA DA SESSÃO ANUAL DE AVALIAÇÃO E BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL.

 REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2013.

 ——————————————————————————
—

Nome do Funcionário: Sérgio Luis Garcia

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————

—
Nome do Funcionário: Sérgio Ap. Moiteiro

Quesito Assiduidade: (-10)
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 50
 ——————————————————————————

—
Nome do Funcionário: Solange Mary Fernandes

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60
——————————————————————————

—
Nome do Funcionário: Sueli de Fátima Grotta

Quesito Assiduidade: (1,5)
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 58,5

FUNCIONÁRIOS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

Nome do Funcionário: Silvia Cristina Mazaro Fermino

Quesito Assiduidade: 0
Quesito Disciplina: 0
Quesito Eficiência: 60

Pontuação Final: 60

Fazem parte integrante da presente ata as fichas individuais dos
funcionários da Câmara Municipal, utilizadas pela Comissão para
avaliação dos quesitos Disciplina, Assiduidade e Eficiência, encami-
nhadas pelo Departamento de Administração e superiores imediatos
dos funcionários avaliados.

Nada mais havendo foi encerrada a sessão pública e lavrada a
presente ata, que juntamente com os demais documentos passam a
fazer parte integrante do processo de avaliação de desempenho dos
funcionários públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal. Para en-
cerrar eu, Denise Cardozo, lavro a presente ata que após lida e apro-
vada é assinada por todos os presentes a sessão.

Assinatura dos membros da Comissão de Avaliação e Benefícios.

___________________________________
Denise Cardozo

___________________________________
Maria Paula Thomaz Kawachi

__________________________________
Marcelo Bassi das Neves

Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e 2013, às 14hs (quatorze) horas, na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito à Rua Barão do Rio Branco n.º 765, reuniram-se os membros da
Comissão de Avaliação e Benefícios da Câmara Municipal de Jaboticabal, composta nos termos do art.77  § 2º da Lei nº 4.229, de 13 de julho de 2011, para o processamento anual da avaliação de desempenho dos
funcionários, através dos quesitos Disciplina, Assiduidade e Eficiência, através das planilhas  do Anexo VI da Lei  supra citada.

Iniciada a sessão a Comissão de posse das fichas individuais dos funcionários elaboradas e disponibilizadas pelo Departamento de Administração do Legislativo, referente às ocorrências no período em questão,
no que se refere aos critérios Disciplina e Assiduidade, elaboradas com base nos apontamentos do controle de ponto e nas notificações emanadas do superior imediato do funcionário, bem como as fichas para a
avaliação do critério Eficiência, elaboradas pelo superior imediato de cada funcionário. Em razão do exposto, passaram os membros da Comissão de Avaliação e Benefícios à análise das planilhas e pontuações obtidas
por cada funcionário do legislativo, para fins de avaliação anual de desempenho, a qual ficou assim definida:
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Basquete
Gente!
Para abrir o ano com chave de ouro,

encontrei mais um talento de Jabotica-
bal. O nome da semana é Debora Rosi-
nelli, 1.74 de altura. Depois do currícu-
lo que verão à baixo, não precisarei fa-
lar mais nada. Apenas que ela começou
aos 08 anos de idade em Jaboticabal e
hoje aos 25 anos de idade continua bri-
lhando por onde passa. Em 2003 – 3º
lugar dos Jogos Regionais de Sertãozi-
nho (representando Jaboticabal); 2004
– Vice-Campeã dos Jogos Regionais de
Matão (representando Jaboticabal)
2005 – 3º Lugar dos Jogos Regionais de
Sertãozinho (representando Jabotica-
bal); Campeã da ARBRP – categoria In-

Por Cicinho
Maquiador,
Designer de Moda, Scouter R.

Office Models

fanto Juvenil Campeã da ARBRP – ca-
tegoria Sub-21 2006 – 3º Lugar dos Jo-
gos Regionais de Sertãozinho (represen-
tando Jaboticabal); 5º Lugar dos Jogos
Abertos da Juventude de São José dos
Campos (representando Jaboticabal);
Bi-Campeã da ARBRP – Categoria Sub-
21 2007 – Vice-Campeã dos Jogos Re-
gionais de Barretos (representando Ja-
boticabal); 6º Lugar nos Jogos Abertos
do Interior de Praia Grande (represen-
tando Jaboticabal); Tri-Campeã da AR-
BRP – Categoria Sub-21 2008 – Cam-
peã dos Jogos Regionais de Jaboticabal
(representando Jaboticabal); Vice-Cam-
peã dos Jogos Abertos do Interior de
Piracicaba (representando Jaboticabal);
Tetra Campeã da ARBRP – Categoria
Sub-21 2009 – Campeã dos Jogos Regi-
onais de Franca (representando Jaboti-
cabal); participação nos Jogos Abertos

do Interior de São Caetano do Sul (re-
presentando Jaboticabal); Penta-Cam-
peã da ARBRP – Categoria Sub-21 2010
– Campeã dos Jogos Regionais de Ser-
tãozinho (representando Jaboticabal);
2011 – 5º Lugar dos Jogos Regionais de
Itapetininga (representando Santana de
Parnaíba); Campeã da Copa Paulista 1º
semestre (representando a Faculdade
Mackenzie); Vice-Campeã da Copa Pau-
lista 2º semestre (representando a Fa-
culdade Mackenzie); 2012 – Campeã
dos Jogos Regionais de Bebedouro (re-
presentando Ribeirão Preto) Campeã
dos Jogos Abertos do Interior de Bauru
(representando Ribeirão Preto); Cam-
peã da série A2 do Campeonato Pau-
lista (representando Ribeirão Preto);
2013 – Vice-Campeã dos Jogos Regio-
nais de Itatiba (representando Rio Cla-

ro); 5º Lugar da série A2 do Campeo-
nato Paulista (representando Rio Cla-
ro); 7º Lugar da série A1 do Campeo-
nato Paulista (representando Rio Cla-
ro); Campeã da Fase Estadual da Liga
FAST 3X3 – Categoria Universitário

(representando Faculdade ASSER/Rio
Claro). Ela foi a campeã no Campeo-
nato Estadual do Amapá, representan-
do o Clube São José.  Atualmente está
de férias e negociando um novo time
para 2014.



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

 ATRAVÉS DE  SUA PRESIDENTE
MARIA  CAPPATTO. Após duas ges-
tões  consecutivas, sendo  a  primeira
gestão de 1º de janeiro  de 2008 a 2010,
e a segunda  aclamada por unânimidade
sendo  de  1º de janeiro  de 2011  a 31 de
dezembro  de 2013, encerra  assim  com
muita  alegria  e sentimento do dever
cumprido suas  atividades, com  muita
honra e dignidade, passando  assim a
Direção a nova  diretoria, que  entrará
em  exercício de suas  funções.  Na pró-
xima edição, Maria Cappatto - Presi-
dente, anunciará, a toda a população,
seus sucessores, a  nova DIRETORIA
que substituirá a partir  de 1º de janeiro
de 2014 a  31 de dezembro de 2016.
Nesta  edição, segue o relatório resumi-
do das atividades exercidas nas duas
gestões de Maria Cappatto.

RELATÓRIO DAS REALIZAÇÕES
DA DIRETORIA DO LAR ACOLHE-
DOR SÃO VICENTE DE PAULO –
GESTÃO 2008 - 2013

 Durante um período de 06 anos, o
Lar Acolhedor São Vicente de Paulo,
antigo Asilo S.V.de Paulo esteve sob a
direção da presidente MARIA APARE-
CIDA DOS ANJOS CAPPATTO, (Ma-
ria Cappatto), a qual promoveu muitas
realizações, tais como: 1 – Administra-
tivo: Informatização de todos os seto-
res, conseguindo uma  doação de  deis
(10) computadores com ajuda do Juiz
Dr. Borgatto, a pedido do Sargento Pi-
res, além da aquisição de mais alguns
computadores, todos com internet (do-
ação de Alexandre Barreto). 1.1 - Paga-
mentos de dívidas deixadas pela gestão
anterior, calculadas em aproximada-
mente R$ 40.000,00 (quarenta mil re-
ais). Além de despesas com folhas de
pagamentos de férias de funcionários
em atraso. 1.2 – Contratação de muitos
profissionais em todas as áreas, pois o
número de funcionários era muito abai-
xo do exigido; 2 – Execução da Planta
do Imóvel onde funciona a Entidade,
pois até o ano de 2008 a entidade não
possuía PLANTA,  e com o trabalho
voluntário do engenheiro MARCOS
ADRIANO CAPPATTO, isso tornou-
se uma realidade. Além da Planta dos
Terrenos pertencentes à entidade e tam-
bém dos imóveis em comodato perten-
centes à Associação dos  Alcólicos  Anô-
nimos, e  mais  uma  casa onde  reside  o
inquilino da AAA.3 -  Reforma do Pré-
dio, uma área de 3.500 m²., sendo: 3.1 -
Reforma  da  Capela de  São Vicente  de
Paulo, já interditada  e toda DANIFI-
CADA pelos cupins, muitas rachaduras
e com perigo de desabamento; come-
çando a reforma pela troca de todos os
telhados e todos os pisos em todas  as

DIRETORIA  DO  LAR  ACOLHEDOR (Antigo Asilo S.V.de Paulo)

áreas  reconstruídas; 3.2 – Reforma de
todo o prédio, as salas e corredores onde
estão  instalados os escritórios adminis-
trativos e  consultórios, salão de beleza,
construção da Farmácia nova toda equi-
pada conforme determinação dos ór-
gãos competentes e toda Ala Central
Armando Capelari, e a Ala São Vicente,
corredores adjacentes; 3.3 – Constru-
ção de copa emergencial, banheiros
para  funcionários, churrasqueira com
banheiro e lavabo, rouparia Oswaldo
Pontes nova e equipada com pratelei-
ras em alvenaria individual para cada
idoso; 3.4 – Reforma  e  reconstrução
de todo o Refeitório; 3.5 - Troca de
todo o telhado e madeiramentos, co-
locação de mantas térmicas e forros de
PVC; 3.6 - Troca de  venezianas em
todos os dormitórios, na parte superi-
or todas em  alumínio, na  inferior fo-
ram trocados os  vitrôs por venezianas
de ferro; 3.7 – Reforma de todos os
banheiros em todas as alas da entidade
e construção de outros na ala Central;
3.8 – Construção de armários em alve-
narias nos quartos da Ala Central; 3.9 -
Encanamentos novos em todas as áre-
as reformadas e caixas de água novas;
3.10 – Troca de fiação (antes de teci-

do), com materiais de altíssima quali-
dade, instalação de caixas de distribui-
ção de energia em todas os setores; 3.11
– Execução de novos rebocos de quase
todos as paredes; 3.12 – Pintura em
todo o prédio interno e externo; 3.13
– Instalação de portas  e  saídas  emer-
gências em vidros blindex de fácil ma-
nuseio e manutenção, ainda foi cons-
truída uma saída de emergência para
AMBULÂNCIA, facilitando assim o
trabalho dos profissionais da saúde e
dos nossos também, pois havia somen-
te uma saída na entidade; 3.14 - Colo-
cação de corrimãos, em toda a Entida-
de, e rampa para deficientes fisícos; 3.15
– Construção de Novos Quartos e Ba-
nheiros na Ala Central Armando Cape-
lari; 3.16 – Aquisição de 80 camas, 80
colchões e 80 travesseiros todos  forra-
dos em material antivazamentos, jogos
de lençóis, fronhas, toalhas de banho,
roupas e pijamas para todos os residen-
tes; 4 – Aquisição de Equipamentos para
Lavanderia (recursos do governo, De-
putado Geraldo Vinholli através do se-
cretário da educação Cláudio Almeida),
os equipamentos antigos eram todos em
regime de comodato; 5 – Aquisição de
um novo carro 4 portas (recursos do

governo, através do Deputado Baleia
Rossi);  Aquisição de mais um carro atra-
vés de projeto entregue pela presidente
Maria Cappatto ao Deputado Rafael
Silva, a pedido do vereador Carmo Jor-
ge Reino); 6 – Readequação às normas
vigilância sanitária; 5.1 – Execução do
Processo para conseguir o Título de
Utilidade Pública; já em andamento, 7
– Alvará de Funcionamento do Corpo
de Bombeiros (a entidade em 80 anos
nunca havia possuído), compra de to-
dos os equipamentos e reformas neces-
sárias para conseguí-lo; 8 – Compra e
instalação de câmeras de segurança em
todas as dependências; 9 – Aquisição de
móveis para a entidade; 10 – Parcerias
em eventos para arrecadação de alimen-
tos, cadeiras de rodas, fraldas e matérias
de higiene pessoal com muitas empre-
sas da nossa cidade; 11 – Capacitação de
funcionários em convênios com escolas
técnicas da cidade; 12- Vários eventos
durante todos os anos, para proporcio-
nar bem estar aos idosos com passeios,
festas, atividades envolvendo todos os
profissionais da equipe técnica e envol-
vendo a sociedade no cotidiano da enti-
dade.

a.) - MARIA CAPPATTO

O Cientista Bio-Médico-USP, Au-
gusto Vinholis, vem a Jaboticabal para
lançar a 6ª edição do livro “A Dieta
Ideal – Longevidade com Qualidade
de Vida”, no dia 14 de Janeiro (terça-
feira), às 20h. Na ocasião, ele proferi-
rá uma palestra sobre a dieta que de-
fende, com base em pesquisas cientí-
ficas e tratamentos aplicados em suas
vivências, durante sua carreira - com
mais de 40 anos de experiência, e ex-
celentes resultados! Entrada gratuita.

No mesmo dia e local, o Cientis-
ta    Bio-Médico, formado pela USP,
Augusto Vinholis ministrará a pa-
lestra “Longevidade com Qualidade
- Os Segredos da Longevidade”. Ele
abordará o resultado de suas pes-
quisas sobre a recuperação do ser
humano em Doenças Degenerativas
com base numa Alimentação Ideal e
nos métodos de Desintoxicação Or-
gânica. Na ocasião, o Cientista tam-
bém fará o lançamento da 6ª edição
do livro “A Dieta Ideal”, fruto de
mais de 40 anos de estudos e pes-
quisas na área da Saúde. A entrada
ao evento é gratuita.

Na palestra, o Cientista apresen-
tará os fatores de riscos da alimenta-
ção e promete um alerta sobre ali-
mentos e químicas adicionadas aos
produtos. “Esses são considerados
verdadeiros venenos para a Saúde, já
que geram Radicais Livres, deixando
os organismos vulneráveis para fu-
turas doenças, impedindo o Ser Hu-
mano de chegar a 126 anos de idade,
que é sua expectativa de Vida, e de
forma saudável”, afirma Vinholis.

Um dos destaques da abordagem
de Augusto Vinholis são as técnicas

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

milenares chinesas utilizadas por ele
para criar a Avaliação Diagnóstica Vi-
sual. “O método é feito por meio da
filmagem da íris dos olhos, das unhas
e da língua, que retratam a situação do
organismo e seu nível de intoxicação,
mostrando um diagnóstico com inter-
pretação imediata”, esclarece o Cien-
tista.

Vinholis também explicará sobre as
técnicas de Desintoxicação Orgânica,
método realizado em cinco dias inten-
sivos. “A Desintoxicação Orgânica
(também conhecida por “Detox”) é exe-
cutada com vários tipos de massagens
e também com uma dieta personaliza-
da. Usa fitoterápicos naturais e ao lon-
go de seis meses utiliza as reposições
de minerais (Orto-Molecular) pela
Análise Mineral do Cabelo-USA”,
acrescenta.

Augusto Vinholis comenta que sua
investigação começou logo no início
da carreira, quando um fato lhe cha-
mou a atenção: “a medicina tradicio-
nal alopática estuda as doenças e não
a Saúde”. A busca do Cientista é in-
cessante e inclui uma longa caminhada
sobre a Saúde, que segundo definição
da OMS (Organização Mundial da
Saúde) é “o completo bem estar físi-
co, emocional e psico-social”. Ele já
visitou três continentes perfazendo 36
países, sempre investigando sobre
Doenças Degenerativas e chegou à
conclusão, depois de 40 anos, de que
traçou o caminho certo para sua atua-
ção 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 Ribei-
rão Preto da Universidade de S.Paulo
(USP) há 41 anos. Nasceu em Ribei-
rão Preto, filho de família tradicional
local (Barreto Vinholis). Formou-se em
Medicina em 1978, também pela USP
desta cidade. Especializou-se em Pe-
diatria e trabalhou por 33 anos como
Clínico Geral e Pediatra. Possui espe-
cialização na Universidade de Osaka
no Japão em Acupuntura. Por meio
de suas viagens à China, Índia e diver-
sos outros países, aprendeu a combi-
nar as Terapias Complementares - in-
centivadas pelo Ministério da Saúde
Brasileiro-Portaria 971, de 2.006.
Criou um método que vem alcançan-
do impressionantes resultados por
tornar o organismo mais saudável, li-
vre de toxinas (Radicais Livres), de
forma a proporcionar rejuvenescimen-
to, recuperando a Saúde.

Vinholis pesquisa a origem das Do-
enças Degenerativas e tem descoberto
a Recuperação da Saúde de pessoas
portadoras de várias moléstias, como:
Doença de Parkinson, Artrites, Artro-
ses, Lupus eritematoso, Hipertrofia
de Próstata, Miomas, Enxaqueca e
Constipação intestinal.

Ele garante que através do Proces-
so de Desintoxicação - retirada de Ra-
dicais Livres do organismo e a reposi-
ção dos minerais carentes (Ortomole-
cular), existe a chance de reversão dos
quadros patológicos.

O Livro “A Dieta Ideal” está na sua
6ª edição, com introdução de vários ou-
tros assuntos. A obra já foi traduzida
para o Espanhol, Inglês e Alemão, sen-
do que nesta língua foi lançado na Áus-
tria 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 recupera-
ção de pessoas com doenças antes con-

sideradas incuráveis, mas que são re-
vertidas com o processo de Desin-
toxicação Orgânica e a Alimentação
Equilibrada.

Augusto Vinholis é também au-
tor do primeiro relato científico
sobre “Sindrome Metabólica Espe-
cífica” - causa mais frequente de
doenças degenerativas, anunciando
a sua Recuperação inclusive com
Dietas Especiais contidas no Livro
“A Dieta Ideal” e os cuidados para
a Prevenção de referidos 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 Vinho-
lis.

Temas para abordagens em
matérias:

O Cientista Bio-Médico-USP-
Augusto Vinholis também apresen-
ta em suas palestras e no seu livro
os resultados de suas pesquisas ci-
entíficas sobre a Recuperação do
Ser Humano, sempre sobre o para-
digma energético e emocional das
doenças degenerativas e os méto-
dos de Desintoxicação Orgânica.

Energia vital e transmutação dos
elementos químicos são outros te-
mas também abordados.

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

Ele incentiva o consumo de ali-
mentos naturais, orgânicos e recém
colhidos a fim de resguardar o Ser
Humano dos riscos da alimentação
moderna (Fast-food), propondo
uma nova cultura alimentar e de Saú-
de promovendo a Longevidade do
Ser Humano - 126 anos - saudáveis.

Augusto Vinholis

Dia: 14/1 (terça-feira), às 20h
Centro Catequético Santa Paulina
Av. Líbero Badaró, 670 - Centro

Gratuito
Mais Informações: (61) 9641-2828
Escritório Nacional – Brasília/DF

16-98265-3733.
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