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O Super Acessa + Poupatem-
po, está oferecendo novos servi-
ços à população de Jaboticabal.
Com menos de um mês em funcio-
namento, o local já ampliou o aten-
dimento. Agora, a população pode
retirar a 1ª e 2ª vias do RG, sem
burocracia.

O coordenador do Super
Acessa, Luis Fernado Leme Pra-
do, informa que a retirada do do-

Super Acessa emite 1ª e 2ª vias do RG
Interessados devem comparecer na Rua Rui Barbosa, 327

cumento ficou mais ágil. “An-
tes era necessário procurar um
despachante, recolher uma taxa
e, em seguida, ir à delegacia re-
colher as digitais. Agora, basta
procurar o Super Acessa e faze-
mos a triagem e conferência gra-
tuitamente”, informa. “Os inte-
ressados devem apresentar a
certidão de nascimento ou ca-
samento e uma foto 3x4. O pra-

zo de entrega é de 30 a 40 dias”,
completa.

No local também é possível
ter acesso à internet e tirar có-
pia de até cinco documentos,
gratuitamente. “Oferecemos
também outros serviços essen-
ciais, como a carta definitiva ou
a 2ª via da carteira de motorista.
Realizamos o levantamento de
multas, a consulta na pontua-

ção da carteira de motorista e
vários outros serviços”, explica
Prado.

Os interessados devem compa-
recer na Rua Rui Barbosa, 327 -
das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Mais informações pelo telefone
(16) 3202-7656.

Estrutura - O Super Acessa
São Paulo, vinculado à Secretaria
de Gestão Pública e gerido pela

Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo
(Prodesp), conta com Telecentro
com computadores, sala de estu-
do com internet para trabalhos e
projetos de pesquisa, duas salas
de capacitação presencial, sala de
oficina e sala de capacitação teó-
rica para cursos gratuitos.

A unidade também possui a
sala do Acessinha para crianças

de 4 a 10 anos, que terão à dis-
posição internet, netbook, smar-
tphones, videogames, tablets,
puffs, jogos pedagógicos e uma
pequena biblioteca. Já o Acessa
+ Poupatempo vai atender, inici-
almente, seis mil pessoas e ofe-
recerá, com exclusividade, uma
sala de treinamento para todos
os monitores do Estado de São
Paulo.

Iniciativa louvável e
respeitável do Presiden-
te Benedito Oclávio Fri-
zzas, em relação aos as-
sociados do Sindicato
dos Empregados no
Comércio de Jabotica-
bal. Merece respeito e
aplausos, por atitudes
dignas e elogiáveis,
quando verificamos be-
nefícios e valorização
da classe operária. De
suma importância, sor-
teios de prêmios ofere-
cidos aos associados
no último dia 10 de ja-
neiro, onde várias cen-
tenas de associados do
Sindicato estiveram
presentes na sede cen-
tral, na Rua São Sebas-
tião, para prestigiar e
acompanhar de forma
transparente, o sorteio
de vários brindes. Com
exemplo de soberania e
simplicidade, valorizan-
do o talento das profis-
sões, profissionais do
comércio. Eram 20:30
horas, quando o Presi-
dente Frizzas anunciou
o sorteio, sob olhares
de várias centenas de
sindicalizados.

Todos os sorteados
estiveram presentes.
Com TVs LED 24 po-

Sindicato dos Empregados no
Comércio entrega prêmios

legadas, receberam os
prêmios: Jorge José
Morgado – aposentado
da empresa Surrel Mó-
veis; Donato Donizete
de Sisto – funcionário da
Meta Veículos; Paulo
Eduardo Brunini – Fun-
cionário da Relojoaria
Colombo; e Viviane
Castanheiro Severino –
Funcionária da Loja

Gato Preto.
De uma Moto CG

Honda Titan 0KM, Adri-
ana Lima dos Santos –
funcionária das Lojas
Cem.

Investindo modernida-
de, amparo ao trabalha-
dor, oferecendo depar-
tamentos de assessoria
no jurídico, colônia de
férias, auxílio funerário,

kits escolares, vídeo lo-
cadora, inúmeros con-
vênios, campeonatos de
futsal, setor de homolo-
gações de amparo ao
trabalhador, cestas nata-
linas e muitos outros be-
nefícios aos comerciári-
os.

Muito consciente, va-
loriza, defende, traz so-
luções em luta constan-

te, sempre usando a po-
lítica do bom senso e
trazendo soluções inú-
meras para os trabalha-
dores e famílias, como
é o caso de moradias.

Benedito Oclávio Fri-
zzas assim se manifes-
tou por ocasião do sor-
teio: “Lutamos pela qua-
lidade de vida, através
de nossas ações sociais,

valorizando os profissi-
onais do comércio, com
persistência, ética e fir-
meza. Investimos em
melhor qualidade de vida
para o trabalhador, com
representatividade, sem
abrir mão de direitos, lu-
tando para que todos
sejam muito bem ampa-
rados, socialmente”, en-
fatizou. Cont. página 08.

Benedito Oclávio Frizzas convidou o presidente do Sincomerciário de Matão, José Carlos Ap. Pelegrine para
sortear cupom da moto CG Titan Honda em que foi privilegiada a ganhadora ADRIANA LIMA DOS SANTOS

Aos disturbios nervosos uma boa
dose de bom senso e otimismo

Quem planta discórdias não tem
amizades leais

Causadores de danos irreversíveis
vivem da infelicidade
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PEDACINHOS DE LUZ

Nós somos cidadãos do céu e esta-
mos neste mundo de passagem, do mes-
mo modo  que a criança está no ventre
da mãe durante nove meses. O lugar dela
não é lá e, da mesma forma, nós tam-
bém estamos na Terra durante apenas
um tempo.

Não fomos feitos para viver neste
mundo, estamos aqui apenas numa ne-
cessária gestação, assim como foi neces-
sário o tempo de gestação da criança.

Dentro de nós está se formando um
homem novo e justamente em razão
disso, a nossa carne haverá de ressusci-
tar pela nova criatura que está sendo
gestada em nós. Este é um período de

O País vive momentos de atribula-
ções e uma das consequências desse ce-
nário é indicador da crise econômica
um tanto quanto desconfortável. A in-
flação preocupa, a atividade industrial
vem diminuindo, a prestação de servi-
ços pouco procurada e o comércio, em
especial, sofre pelo efeito cascata, o que
afeta toda a sociedade.

A sociedade, de um modo geral, in-
conformada, se organizou e alguns seg-
mentos saíram às ruas a partir de junho
do ano de 2013 com suas reivindica-
ções específicas. Com todas essas ma-
nifestações, existe a lei para conter exa-
geros e garantir o direito de todos os
cidadãos.

Daí, a necessidade dos Agentes Poli-
ciais, no exercício de suas funções, ten-

É às vezes muito difícil compreen-
dermos que a morte não existe. Nossa
evolução tem limites para entendermos
que o ESPÍRITO no ato se separa do
corpo, continuando sua trajetória, de
acordo com seu entendimento, e o cor-
po se desfaz com aproveitamento pe-
los encarregados especializados do pla-
no espiritual, num trabalho que requer
muito conhecimento e sabedoria, da cul-
tura espiritual, tudo é muito delicado. O
ESPÍRITO retorna ao plano da vida
espiritual, recebendo atendimentos dos
mentores ligados ao plano e dos famili-
ares ligados pela afinidade, onde passa a
receber instruções, num estágio de re-
cuperação, de forças, para dar continui-
dade à sua vida, que está agora num pla-
no diferente de quando estava no cor-
po. Muita coisa muda, tudo depende da
evolução de cada um, dos conhecimen-
tos adquiridos, na passagem pelo plano
material. PLANETA TERRA, DE PRO-
VAS E EXPIAÇOES. E, em outros
mundos, para serem virtuais, lugares em
fase de evolução temporária. A vida é
uma realidade e não de ilusões. Todo o
UNIVERSO está sujeito a leis comuns e
naturais. Não podemos fazer mau uso
do livre arbítrio, porque contraria as leis

Como será que devemos responder?
Quando estamos enfrentando uma situ-
ação difícil da qual parece não ter mais
saída? A resposta sempre deve ser posi-
tiva, independentemente da situação.
Todos nós passamos por momentos di-
fíceis ou até mesmo impossíveis, mas
isso não quer dizer que devemos desistir
de tudo. Muitos acabam abandonando o
barco no meio do mar, sem saber que
mais um pouco à frente encontraria terra
firme. A bíblia fala de um naufrágio onde

Salvar o planeta: esse foi o maior
objetivo da Rio 92, a II Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
desenvolvimento, que teve início em 3
de junho de 1992 e durou 12 dias. Foi
um dos maiores encontros pacíficos com
intenção de cooperação internacional
na segunda metade do século. Reuniu
178 chefes de Estado e Governo, 5.000
entidades ligadas às lutas ambientais, in-
cluindo pela primeira vez nas negocia-
ções patrocinadas pela ONU, organiza-
ções não governamentais e fez com que
mais de 30.000 pessoas estivessem no
Rio de Janeiro para tratar do futuro do
mundo.

O destaque da conferência surgiu no
documento com mais de 900 páginas
intitulado Agenda 21, no qual eram enu-
meradas as principais agressões do ho-
mem ao meio ambiente e as soluções
necessárias para cada um desses proble-

Falando-se em paz, remetemo-nos
logo a países sem lutas, sem violência
e tumulto de toda a sorte. Há colóqui-
os de paz pelo desarme de grandes
nações que, vez por outra, acabam em
insultos e ameaças, resultantes da fal-
ta de base do verdadeiro sentido de
fraternidade.   Entende-se também por
paz o direito de se respirar em clima
de perfeita quietude longe dos demais
transtornos da esfera social.

Paz, sinônimo de concórdia de en-
tendimento entre criaturas humanas,
começaria essencialmente num reduto
doméstico. Lar, esse bendito recesso
da conjuntura

Consangüínea significa sublime
fonte da educação para o êxito dos
valores morais e intelectuais ante os
transes complexos da existência. Se

Somos cidadãos do céu
gestação desse homem novo. É a Pala-
vra de Deus que nos fala assim.

Porém, enquanto não chega esse dia,
nós vivemos a dureza do hoje, pois vi-
vemos um tremendo combate nesta
Terra. É uma ingenuidade pensar que
isso não acontece. São Pedro diz que o
demônio ronda em redor de nós, procu-
rando quem possa devorar. E o Senhor
quer abrir os nossos olhos como abriu
dos seus discípulos.

Antes de Oswaldo Cruz e outros ci-
entistas como Pasteur, nós desconhecí-
amos que os vírus e bactérias nos fazi-
am mal, pois são seres microscópios que
nós não vemos e não apalpamos, mas
que existem e fazem um estrago, pois
são causadores de doença. Assim tam-
bém é o mundo espiritual, pois não o
vemos e nem o apalpamos.

Temos a presença do Pai, do Filho,
do Espírito Santo, de Maria, dos anjos e
dos santos, aqueles que morreram em
Cristo. Mas, ao mesmo tempo em que
temos esta beleza que nos rodeia,  nos
leva para Deus e nos incentiva, há tam-
bém ao nosso derredor um horror de
espíritos malignos lutando para que nos
percamos. O “ladrão” quer nos roubar
de Deus e nos matar!

E quem decide essa batalha somos
nós, por isso devemos estar em oração
e levar a sério isso, para que nenhum de
nós venha a perecer. Esteja confiante
de que nós não seremos trucidados, pois
o exército do céu está conosco!

Seu irmão,

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO
de DEUS. Temos que levar em conside-
ração que a desencarnação nos leva a
uma passagem para o  mundo espiritual.
Todos os atos da vida diária precisam
ser estudados com critério e planificado
para se entender que as desencarnações
são fases de transição, apoiadas pelas
leis que nos levam a entender que existe
a volta do espírito ao corpo. A desen-
carnação antes do tempo, representa
um descuido na EVOLUÇÃO. Precisa-
mos voltar encarnar o quanto antes, mas
a volta depende de uma série de razoes,
pedidos e oportunidades imediatas, para
efeito de resgates e pagamentos de divi-
das, bem como, a falta de respeito às
atribuições, obrigações, deveres a serem
cumpridos

A MORTE (DESENCÁRNEO)
TRAZ MUITAS CONSEQUÊNCIAS
PARA OS IGNORANTES. SÃO AQUE-
LES QUE DESCONHECEM OS ENSI-
NAMENTOS DITADOS PELA DOU-
TRINA  ESPÍRITA, QUE É´UMA CI-
ÊNCIA FILOSÓFICA E RELIGIOSA,
DENTRO DA CODIFICAÇÃO DE
ALLAN KARDEC, QUE VEIO TRA-
ZER UMA LUZ PARA NOS ILUMI-
NAR.

O CAMINHO DA PORTA ESTREI-
TA.

São compromissos assumidos que
precisam ser delineados e executados,
baseados nas LEIS DE DEUS, a serem
cumpridas, mas que encontramos mui-
tas dificuldades de realizarmos, pelo nos-
so baixo nível de intelectualidade e
moral, dentro do mundo que rege a
EVOLUÇÃO.

SOMOS DEUSES DE NOSSAS
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS FALTAS
E JUIZES DE NOSSOS ERROS.       VI-
VEMOS HOJE, PORQUE ONTEM
PASSOU. DESENCARNAMOS, MAS
NASCEREMOS PARA O FUTURO,
QUE SERá A SALVAÇÃO DAQUELES
QUE ACREDITAM EM DEUS.

Polícia Federal: mais mortes por suicídio… do que no combate ao crime
tar garantir todos os lados: manifestan-
tes, sociedade, empresas, instituições
financeiras e patrimônio público.

A Edição 2285 da revista Isto É, de
30 de agosto de 2013, trouxe a matéria
Onda de Suicídios Assusta, um panora-
ma do Suicídio dentro da Corporação da
Polícia Federal (PF), reportagem de
JOSIE JERONIMO e IZABELLE TOR-
RES, em parte reproduzida aqui, rela-
tando os conflitos que se geraram nos
Agentes da Polícia Federal que precisa-
ram partir para ações de contenção,
muitas vezes provocando-lhes fragili-
dade emocional e esgotamento.

Relata a matéria: “Em um ano, 11
agentes da PF tiraram a própria Vida.
Atualmente, Policiais morrem
mais por Suicídio do que durante
combate ao crime. Em 40 anos, 36
Policiais Federais perderam a Vida no
cumprimento da função. Um terço des-
se total morreu por SUICÍDIO, apenas
entre março de 2012 e 2013. Registre-
se as possíveis causas desse cenário dra-
mático.

Vista do lado de fora, a PF é uma
referência no combate à corrupção
e ainda representa a elite de uma
categoria cada vez mais imprescin-
dível para a sociedade. Vista por
dentro, a imagem é antagônica. A
PF passa por sua maior crise inter-
na já registrada desde a década de
1990, quando começou a ganhar

notoriedade. Os efeitos disso não
estão apenas na queda abrupta do
número de inquéritos realizados
nos últimos anos, que caiu 26%
desde 2009.

(...) Uma pesquisa realizada pela
Universidade de  Brasília (Unb), no ano
passado, mostrou que por trás do colete
preto, do distintivo, dos óculos escuros
e da mística que transformaram a PF no
ícone de Polícia de elite, existe um qua-
dro grave. Depressão e Síndrome do
Pânico, são doenças que atingem
um em cada cinco dos nove mil
Agentes da PF. Em um dos itens da
pesquisa, 73 Policiais foram ques-
tionados sobre os motivos das li-
cenças médicas. Nada menos do que
35% foram entrevistados, respon-
deram que os afastamentos foram
decorrentes de Transtornos Men-
tais como Depressão e Ansiedade.

( ... )  Os distúrbios mentais e a
ocorrência de Depressão em Poli-
ciais são geralmente invisíveis
para a estrutura da PF. De acordo
com o Sindicato dos Policiais do
Distrito Federal, há apenas cinco
Psicólogos para uma Corporação de
mais de dez mil pessoas. Não há
vagas para consultas e tampouco
acompanhamento dos casos.

( ... )  Fruto de uma especial combi-
nação de fatores negativos, internos e
externos, o Suicídio nunca foi uma tra-

gédia de fácil explicação para a Área
Médica, nem para estudiosos da Vida
Social.

Lembrando que toda a sociedade, em
qualquer época, tem como finalidade
essencial defender a Vida de seus inte-
grantes, o Sociólogo Émile Du-
rkheim (1858-1917) demonstrou
que o Suicídio é a expressão mais
grave de fracasso de uma Comuni-
dade e que raramente pode ser ex-
plicado por uma Razão Única.  Ain-
da que seja errado apontar para respon-
sabilidades individuais, a tragédia che-
gou a um nível muito grande, o que co-
bra uma resposta de cada parcela do
Estado brasileiro que convive com esse
drama”.

Drama este que afeta todos os
segmentos da sociedade do Brasil.
O Programa CVV está disponível
para todo e qualquer cidadão, se-
jam eles trabalhadores da indús-
tria, da prestação de serviços, do
comércio ou das Corporações de
apoio à sociedade, como os Agentes
da PF, para que antes do “copo trans-
bordar”, eles possam esvaziar o que
for necessário utilizando-se dos
Programas de Prevenção do Suicí-
dio oferecidos por uma Instituição
já com 51 anos e 9 meses de atua-
ção. O CVV completa 52 anos em
01.03.2014.

Boletim/CVV – Helio-

COMO RESPONDER?
todos foram salvos por causa da fé de
homem, chamado Paulo. Ete estava
sendo julgado por um crime, o de pregar
Palavra de Deus. Paulo, juntamente com
alguns outros prisioneiros, foram colo-
cados num navio que ia para a Itália e
partiram navegando pelos lugares da
costa da Ásia. E chegaram no dia se-
guinte a Sidom, e Júlio que era um ofici-
al romano, tratou Paulo humanamen-
te, permitiu ir ver os amigos, para que
cuidassem dele. E, partindo dalí, foram
navegando abaixo de Chipre, porque os
ventos eram contrários. E, tendo atra-
vessado o mar ao longo da Cilícia e Pan-
fília, chegaram a Mirra, na Lícia. Achan-
do alí o centurião, um navio de Alexan-
dria, que navegava para a Itália, fazen-
do-os embarcarem nele. E, como por
muitos dias navegassem vagarosamen-
te, havendo chegado apenas defronte
de Cnido, não foi permitido o vento ir
mais adiante, navegaram abaixo de Cre-
ta, junto de Salmona. E, costeando-a
dificilmente, chegaram a um lugar cha-
mado Bons Portos, perto do qual esta-
va a cidade de Laséia. Ficaram alí muito
tempo, e tornou-se perigoso continuar
a viagem, porque o inverno estava che-
gando. Então Paulo avisou: Homens,
estou vendo que daqui para diante a nossa

viagem será perigosa. Haverá grandes
prejuízos não somente com o navio e
com a sua carga, mas também haverá
perda de vidas. Mas o oficial romano
tinha mais confiança no capitão e no
dono do navio do que em Paulo. O por-
to não era bom para passar no inverno.
Por isso a maioria achava que devíamos
sair dali e tentar chegar a Fênix. Come-
çou a soprar o vento do sul, um vento
fraco, e por isso eles pensaram que po-
diam fazer o que tinham planejado. Le-
vantaram âncora e foram navegando o
mais perto possível do litoral de Creta.
Mas, de repente, um vento muito forte,
chamado “Nordeste”, veio da ilha e ar-
rastou o navio de tal maneira, que não
puderam fazer com que ele seguisse na
direção certa. Por isso desistiram e dei-
xaram que o vento os levassem. Depois
com muita dificuldade, conseguiram re-
colher o bote do navio, os marinheiros
os amarram no casco do navio com
cordas grossas. Todos estavam com
medo de que o navio fosse arrastado
para os bancos de areia. No dia seguin-
te, começaram a jogar a carga no mar.
E, no outro dia jogaram uma parte do
equipamento do navio. Durante muitos
dias não puderam ver o sol, nem as es-
trelas, perderam toda a esperança de se

salvarem. Fazia muito tempo que eles
não comiam nada. Então Paulo ficou
em pé no meio deles e disse: Homens,
vocês deviam ter dado atenção ao que
eu disse e ter ficado em Creta, e assim
não teríamos tido toda esta perda e este
prejuízo. Mas agora, tenham coragem,
porque ninguém vai morrer. Vamos per-
der somente o navio. Digo isso, porque
na noite passada, um anjo de Deus, a
quem pertenço e sirvo, me disse e eu
confio Nele. Todos nós vamos chegar
bem. (Leia Atos 27.1 aos 44). Enfim,
eles perderam somente o navio, confor-
me Paulo havia falado. E todos chega-
ram numa ilha sãos e salvos. Paulo, em
nenhum momento, perdeu a paciência,
porque ele sabia que Deus não iria deixá-
lo morrer alí. Ele manteve a calma e
sempre respondeu com palavras positi-
vo dizendo: tenham coragem, porque
tudo vai dar certo. Quando você estiver
enfrentando uma tempestade, seja ela
qual for, procure manter a calma e nun-
ca se deixar levar pelo que você está ven-
do ou sentindo. Apenas confia no Se-
nhor. Ele sabe como resolver todas as
coisas num piscar de olhos. Nunca desis-
ta, porque no final a vitória é sua. Esta é
a minha oração. Ouça o nosso programa
A Verdade da Palavra. Diariamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

    catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

UMA UNIÃO PELO PLANETA
mas. O ponto negativo foi justamente
a incapacidade de se costurar um código
de penalizações aos países que deixas-
sem de aplicar um modelo de desenvol-
vimento sustentável. A ideia de promo-
ver a Rio 92, duas décadas depois do
primeiro evento do gênero, sediado em
Estocolmo, na Suécia, nasceu em 22 de
novembro de 1989, quando já eram evi-
dentes as necessidades de repensar a uti-
lização de recursos naturais do planeta.
São temas dramáticos como água potá-
vel e o que fazer com o lixo.

Quando ONGs em todo o planeta
conseguiram convencer a ONU de que
a pauta era indispensável na agenda
política internacional, a Rio 92 passou
a ser inevitável. Para realizá-la, o go-
verno brasileiro colocou o Exército nas
ruas cariocas, mas os incidentes se li-
mitaram mesmo aos documentos tira-
dos do encontro, plenos (apenas) de
boas intenções. Passados anos em que
os tratados declaratórios (sem obriga-
ções de cumprimento) foram assina-
dos, pouca coisa mudou e até hoje não
se determinou quem vai pagar a conta
pela limpeza do planeta. Os Estados
Unidos, maiores poluidores da terra,
foram o único dos países participantes
a causar polêmica quando recusaram-
se  a assinar o documento que tratava
da biodiversidade. Os americanos não
concordaram com o artigo que previa
a responsabilidade intencional por

danos causados ao ser humano e ao
meio ambiente em decorrência dos pro-
cessos biotecnológicos. Isso fez com
que os diplomatas mudassem o texto.
Conclusão: foi elaborado um documen-
to em que está prevista a possibilidade
de adoção de uma espécie de legisla-
ção internacional para o meio ambi-
ente que servisse de base às constitui-
ções nacionais. Quando se notou que
não sairia da Rio 92 um texto que esta-
belecesse metas e sanções para aque-
les que não cumprissem obrigações
ecológicas, o debate se transforma
numa disputa diplomática entre países
do hemisfério norte e os países em de-
senvolvimento, concentrados no hemis-
fério sul. As acusações do Primeiro
Mundo davam conta de que os inte-
grantes do Terceiro seriam os respon-
sáveis pelo uso indiscriminado dos re-
cursos naturais. As nações pobres se
defenderam dizendo que os ricos não
passavam a tecnologia necessária para
que a exploração da natureza fosse fei-
ta de forma mais nacional. Há de se
destacar, no entanto, outros pontos
concentrados na Agenda 81. Um deles
foi estabelecer a soberania dos países
de explorar seus recursos e também a
responsabilidade de evitar que ativi-
dades sob sua jurisdição afetassem
outros países .Num outro ponto, os
países desenvolvidos assumiram a trans-
ferência de tecnologia para os que es-

tão em desenvolvimento e também se
determinou que cada governo adotas-
se legislação de combate à destruição
ambiental. Mas o item mais importan-
te foi o de número 5. Nele está sacra-
mentado o comprometimento de erra-
dicar a pobreza, o maior de todos os
problemas do planeta. A fome, por
exemplo, está presente cotidianamente
na vida de 65 milhões de pessoas no
Brasil.

AS JÓIAS DE JABOTICABAL:
Lago Municipal, Mata do Botino, Bos-
que da Família Serra e a Chácara Dr.
Locky.

CURIOSIDADE: Áustria, 23 de de-
zembro de 1.818. Quando se soube que
ratos haviam destruído o órgão da pa-
róquia de São Nicolau, em Obendorf,
na Áustria, o padre Joseph Mohr en-
trou em desespero. Como celebrar a
tradicional Missa do Galo sem músi-
ca?”, indagou-se o sacerdote. Para não
decepcionar os fiéis, ele pediu ao ami-
go Franz Gruber, organista de Asns-
dorf, um povoado vizinho que com-
pusesse uma melodia para um texto
que ele acabara de escrever, “Stille
Nacht, Heilige Nacht”, sobre como
teria sido o nascimento de Jesus na
humilde estrebaria de Belém. Acom-
panhados por apenas um violão, Mohr
e Gruber emocionaram a todos ao can-
tar pela primeira vez aquela que viria
a ser conhecida como a mais popular
cantiga natalina de todos os tempos –
batizada, no Brasil, como “NOITE
FELIZ”.

Paz no Lar, paz no mundo
bem conhecidos e compreendidos, es-
ses valores ajudam sobremaneira a cri-
atura humana a superá-los. Em tese,
lar é um espaço onde se dariam por
princípio as primeiras noções de con-
vivência proveitosa em prol de uma
sociedade mais humana, fraterna, se-
gura e justa.

Âmbito em louvor ao exercício da
perfeita dignidade, cada núcleo domés-
tico se caracteriza pela conduta de seus
membros. Quis Deus que, na ambiên-
cia familial, as virtudes conduzidas
pela firmeza de caráter, fossem leva-
das a efeito pela crença nos vínculos
interpessoais saudáveis, segundo lei
do bem irrestrito, sobretudo em rela-
ção aos mais próximos, incluindo nes-
se bem, qualquer ser vivo organizado,
dotado de sensibilidade, com ou sem
movimento, afora o conjunto de con-
dições peculiares e de influências atu-
antes em nosso meio ambiente. Quem
de verdade ama a Deus sobre todas as
coisas e ao próximo como a si mesmo
ama o ar que respira rios, mares, plan-
tas e animais.

Mais que um aglomerado de pes-
soas, o instituto de convivência (LAR),
foi estabelecido para o auxílio em co-
mum entre a parentela consangüínea.
Sendo, ainda, importante grupo de re-
educados  a lares terrenos deveriam
ser primorosos recintos de nobre tra-
dição moral, com base na solidarieda-
de e respeito fraternos entre os seus
indivíduos.

Por isso, Deus, a eterna e suprema
bondade e justiça, fez as criaturas as-
sociarem-se em regime de reparação
através do meio palingenésico, tendo
em vista o exercício da boa convivên-
cia em favor do progresso espiritual.
Cada lar representa a garantia da so-
brevivência dos valores morais de in-
teresse do próprio gênero humano, e
não dá para estabelecer o bem em nos-
sa sociedade sem essa garantia  de um
LAR harmonioso.

Por exemplo, enchemo-nos de dó
ante o lastimoso padecer de mães afli-
gidas por filhos viciados em drogas,
leves ou pesadas, principalmente se
estes se transformaram em crimino-
sos cruéis, alguns dos quais homici-
das a partir da infância. Muitos infor-
túnios não ocorreriam, se certos pais
combatessem, desde cedo, em seus fi-
lhos o princípio das más tendências: o
egoísmo, filho do orgulho, que “é o
causador de todas as misérias do mun-
do terreno”. Cobrando explicação de
si mesmos ou do Criador, é comum
aquela patética e famosa pergunta:
Onde foi que eu errei? A maior parte
de pais e mães consideram os filhos
sua propriedade exclusiva e, ao colhe-
rem o que semearam, ou seja, a falta
de respeito a ingratidão, julgam-se os
maiores “coitadinhos”...

Concluindo a PAZ entre as poten-
cias do mundo, só  será realmente ob-
tida com  base na fraternidade  pura,
com responsabilidade e respeito mú-

tuos, sem restrição, e não apenas à
custa de manifestações públicas de
gesticulações, exibições de símbolos,
de cartazes e de anúncios na TV.  Paz
verdadeira não depende de eventos de
caráter diplomático, a maioria das ve-
zes sem nenhum efeito positivo, no-
tabilizados por atitudes teatrais de
sorrisos, abraços e apertos de mão para
sair nos noticiários. Não adianta Paz,
exatamente, tem de começar primeiro
em casa, e ponto final.

Como vimos, LAR não é apenas
uma construção em certo espaço de
terreno, limitado apenas por paredes
e tetos, com sala, quarto, cozinha, de-
mais dependências, e o carro na gara-
gem... Quando nos referimos à famí-
lia, não falamos de um grupo de pes-
soas do mesmo sangue, reunidas num
mesmo endereço destinado a repas-
tos, descanso e lazer, nem nos referi-
mos a indivíduos que não costumam
dirigir cumprimentos nem pedir licen-
ça, desculpas, um não querendo nem
saber onde o outro está, se volta cedo
ou tarde, ou se não volta... Então,
como afirma Joana de Angelis. “Que a
família esclarecida espiritualmente
ofereça à Humanidade o anseio de  um
futuro promissor. Sustentá-la nos en-
sinamentos do Cristo e nas lições da
reta conduta, de caráter e  moral, ape-
sar da loucura generalizada que irrom-
pe em toda parte, é o mínimo dever de
FAMÍLIA, que ninguém se pode exi-
mir”.

Texto baseado na obra do autor:
Davilson Silva

RIR COM WALDIR
Porque o louco toma

banho com o chuveiro
desligado? Por que ele
comprou um Champú
para cabelos secos!

..................................................................................
O que o passarinho fa-

lou para a passarinha?
Quer danoninho?

........................................................................................
Se alguém nasceu na

Rússia, cresceu na Áfri-
ca, mudou-se para a
América e morreu no
Japão, o que é? Um de-
funto.
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 Edmilson, nasceu no dia 10 de
julho de 1976 na cidade de Taqua-
ritinga, interior de São Paulo. O
jogador, que é volante de origem,
atua também como zagueiro. Foi
assim que Edmilson se destacou
pelos clubes por onde passou e
também na Seleção Brasileira.  Em
2011, após uma passagem pelo
Zaragoza-ESP, o atleta assinou
com o Ceará, para a disputa do
Campeonato Brasileiro. E no iní-
cio de 2012, anunciou sua aposen-
tadoria e fixou residência na cida-
de de Santana do Parnaíba, na re-
gião da grande São Paulo.

Edmilson iniciou carreira no XV
de Jaú, onde foi campeão da Série
A2 do Campeonato Paulista, em
1995. Por indicação do ex-goleiro
e na época atual treinador José
Poy, Edmilson foi contratado pelo
São Paulo. No Tricolor Paulista,
Edmilson conquistou dois Campe-
onatos Paulista (de 1998 e 2000),
uma Supercopa Libertadores
(1993), uma Copa Conmebol (em
1994) e duas Recopas Sul-Ameri-
canas (1993 e 1994).

Os assédios dos clubes inter-
nacionais chegaram até o jogador,

José Edmilson Gomes de Moraes
e em 2000, foi vendido para o Olym-
pique de Lyon-FRA. Conquistou
o Campeonato Francês na primei-
ra temporada em que o disputou
(2001-2002), sendo de uma impor-
tância ímpar para a história do clu-
be, o primeiro título nacional. Pos-
teriormente, ganhou mais dois
campeonatos franceses (2002-2003
e 2003-2004) dois títulos da Liga
Francesa e três Supercopas da
França, durante quatro tempora-
das que permaneceu no clube.

Tamanho sucesso chamou a
atenção do Barcelona-ESP, e em
2004, Edmilson foi contratado pelo
time catalão. Mais uma vez a es-
trela do jogador brasileiro brilhou.
Em sua primeira temporada, ga-
nhou o Campeonato Espanhol,
mesmo tendo disputado apenas
seis partidas devido a uma lesão
sofrida que o manteve por meses
fora dos gramados ainda quando
atuava pelo Olympique de Lyon-
FRA. Com o Barcelona-ESP, Ed-
milson conquistou uma Liga dos
Campeões da Europa, duas Ligas
Espanholas, uma Supercopa da
Espanha e uma Copa da Catalu-
nha. Em 2008 transferiu-se para o

Villarreal-ESP, mas não ficou por
muito tempo.

Em janeiro de 2009, Edmilson
assinou um contrato de dois anos
com o Palmeiras. Em 2010, rescin-
diu o contrato com o Palmeiras de-
vido a direitos de imagens atrasa-
dos que reivindicava. Aproveitou
o mercado de janeiro e se transfe-
riu para o Real Zaragoza-ESP.

Sempre foi lembrado pelos trei-
nadores que comandaram a Sele-
ção Brasileira. Defendendo a ama-
relinha, conquistou a Copa do
Mundo da Coréia e Japão em 2002.
Em 2006, quando já treinava com a
equipe para a disputa da Copa do
Mundo da Alemanha, em um jogo
treino o atleta sentiu uma forte dor
no joelho. Constatada a lesão,
Edmilson acabou sendo cortado a
poucos dias da estreia.

Em 2006, Edmilson inaugurou a
Fundação Edmilson, localizada em
sua cidade natal, destinada a aju-
dar crianças e adolescentes, por
meio da educação e profissionali-
zação, fazendo com que se tornem
cidadãos multiplicadores de ações
de inclusão social.

Por Tulio Nassif

S.E. Palmeiras 1986:
Em pé: Martorelli, Vagner, Ditinho, Amarildo, Márcio e Denys. Agachados: Barbosa, Lino, Mirandi-

nha], Mendonça e Jorginho.

O Tricolor do Campeonato Paulista de 1996. Em pé, da esquerda para a direita: Moracy Sant´tanna
(preparador físico, em parte), Sérgio Rocha (preparador físico), pessoa não identificada, Edmílson,
Bordon, Serginho, Axel, Zetti e Rojas (treinador de goleiros). Agachados: Válber, Müller, Denilson,
Adriano, Belletti, Valdir e o ex-governador e presidente tricolor, Laudo Natel. Foto: Enciclopédia
Tricolor.

Seleção de Azul - Antes da partida contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 2002, em pé, da
esquerda para à direita: Edmílson, Lúcio, Gilberto Silva, Roque Júnior, Marcos e Cafu. Agachados, da
esquerda para à direita: Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo e Kleberson.

Um elenco poderoso, do tamanho da história do Barcelona. Na fileira de cima, da esquerda para a
direita: Rubén, Motta, Oleguer, Edmilson, Valdés, Gudjohnsen, Van Bommel, Thurran e Rafa Marques.
Na segunda fila, da esquerda para a direita: Ezquerro, Belletti, o quarto é Johan Neeskens, seguido por
Frank Rijkaard, o nono é Van Bronckhorst e o último é Zambrotta. Na terceira fila, da esquerda para a
direita: Sylvinho, Iniesta, Deco, Ronaldinho, Puyol, Xavi, Eto´o, Messi, Giuly e Saviola.

Edimilson ao lado do goleiro Marcos, no time do PALMEIRAS em 2009.

Seleção Brasileira posa para foto oficial pouco antes de disputar partida contra o Canadá, em
Kashima (Japão), pela Copa das Confederações de 2001. Em pé (da esq. para dir.): Dida, Edmilson,
Washington, Lúcio, Zé Maria e Sonny Anderson. Agachados (da esq. para dir.): Carlos Miguel, Ramon,
Fábio, Leo e Leomar. Foto: UOL

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Monte Alto Atlético Clube, década de 70.  Começamos pelo goleiro Manzatto, Kika, Fernando Cruz,
Albito, Poióquinha, Betinho e os outros dois não identificamos. Agachados: Ditinho, Paulinho Sudano,
Pinheirinho, Adilson Geada e Mima.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

Você tem acompanhado nossas co-
lunas semanalmente aqui no Jornal A
GAZETA e nosso programa pela rádio
GAZETA FM 107,9, que acontece de
segunda a sexta das 08h00min às
09h00min da manhã. Eu gostaria de
participar você o que é a Semeando Vida.

Semeando Vida, é uma associação
sem fins lucrativos, está localizada na
Av. Pintos 828, 1º andar, sala dois, em
Jaboticabal. O objetivo da Associação é
atender todas as pessoas que precisam
de ajuda, não apenas material, mas psi-
cológica e espiritual. Acreditamos que,
através da caridade, podemos melhorar
a vida das pessoas e através da fé mos-
trar uma nova oportunidade de vida.
Temos várias pessoas que nos ajudam e
forma esta associação, ela é composta
por pessoas que possuem vontade de
ajudar o próximo, não só em dinheiro,
mas também com voluntariedade.

Nosso último evento foi no dia 15
de dezembro de 2013, onde atendemos
153 crianças dos bairros adjacentes do
bairro Planalto Itália e mais de 60 adul-
tos. Em parceria com outra instituição
(por que trabalhamos em parceria com

Associação Semeando Vida
outras instituições, assim possuímos
mais força em realizar os trabalhos as-
sistenciais) distribuímos vários brinque-
dos e saquinhos surpresas com doces.
Na oportunidade as crianças passaram a
manhã divertindo-se em brinquedos,
como pula pula espalhados pela rua, be-
bendo refrigerante, suco, comendo pi-
poca e se divertindo. Também foi apre-
sentando uma peça de teatro e também
uma apresentação com fantoches.O
trabalho teve objetivo de trazer para as
crianças dos bairros um tempo de quali-
dade, onde lhes foi transmitido carinho,
afeto e atenção. Através dos teatros, a
oportunidade de levarem consigo cari-
nho e positividade. Foi um sucesso, ain-
da com as doações do projeto Natal
Melhor, enviamos para outra institui-
ção que trabalha com crianças carentes
no Paraguai, através de um pastor evan-
gélico, cerca de 100 brinquedos e 100
sacos surpresa.

Se você quiser ver as fotos do even-
to é só acessar www.facebook.com/
associaçãosemeandovida

Eventos como este, será realizado
durante todo este ano, e não apenas aten-
dendo crianças, mas também casais, pais,
dependentes químicos e qualquer pessoa
que precisar de qualquer tipo de apoio,
psicológico ou espiritual.

Nosso trabalho, além de eventos
com volume de pessoas, atende tam-
bém a família. Visitamos as casas que
nos solicitam apoio, seja de aconselha-
mento, encaminhamento etc.

Nós gostamos de ajudar, por que
acreditamos no ser humano. Acredita-
mos que para a grande maioria das pes-
soas, se for concedida uma nova opor-
tunidade, um novo caminho, com cer-
teza haverá mais harmonia entre as pes-
soas, haverá mais chance de menos mi-
séria e menor dor.

Realmente, aqueles que trabalham
comigo, assim como eu, não almeja-

mos reconhecimento, posição e nem
dinheiro, mas acreditamos que estamos
fazendo nossa parte para com o próxi-
mo. Não posso ficar de braços cruzados
apenas assistindo o caos da sociedade
pelos tele jornais e de vez em quando
mantendo com minha esmola a desgra-
ça dos mendigos e viciados.

A partir desta semana, nossa página
na internet estará pronta e apresentan-
do melhor a Semeando Vida.  Juntamen-
te, teremos nossa web rádio no ar 24
horas por dia, onde os aconselhamen-
tos familiares e palavras de motivação
que divulgamos através de nosso pro-
grama de rádio PALAVRA VIVA, estará
24 horas disponível para todo o mun-
do. É só acessar;
www.associaçãosemeandovida.com,
você poderá nos ouvir do seu celular,
notebook, computador, tablete ou qual-
quer outro aparelho que tenha acesso
na internet.

Acreditamos que a família é o prin-
cipal pilar da humanidade, e que inves-
tindo na família, a sociedade irá dimi-
nuir a criminalidade e o desiquilíbrio,
acreditamos em Deus, e nas pessoas.

Especialmente no mês de março,
estaremos realizando a PRIMEIRA
CONFERÊNCIA PARA CASAIS, será
um evento no final de semana, onde
estaremos passando dicas para os ca-
sais. Sendo algumas delas: Como criar
filhos em um mundo moderno, como
equilibrar as finanças de casa, eliminar
brigas, como lidar com os ciúmes, como
mudar o cônjuge, aprendendo a lidar
com a família do cônjuge, por que per-
doar como dividir os papeis de cada um
no relacionamento, quem deve ter pri-
oridade em casa, entre outros.

Realmente, será algo inédito, com
número limitado de casais para que pos-
samos assistir melhor a necessidade de
cada um.

Será para aqueles que são noivos,

casados, amasiados e para os que estão
com seu relacionamento destruído e
também para aqueles que querem somar
em seu casamento, melhorar, prepará-
lo para as crises. Com certeza, os pro-
blemas familiares chegam até os casais
e por não estarem preparados, destro-
em “do nada” os filhos e o casal. Esta
conferência, além de reconstruir, tam-
bém trará a prevenção contra os pro-
blemas no casamento.

Se você quiser saber melhor sobre a
Conferência para Casais, é só acessar
nosso site;
www.associaçãosemeandovida.com ou
nos ouvir pela Rádio GAZETA 107,9
FM diariamente das 08h00min às
09h00min da manhã.

Em breve, necessitaremos de mais
pessoas para somar conosco, em nossos
investimentos, em favor da família e tal-
vez você seja uma destas pessoas que
gostaria de fazer algo mais, pela socieda-
de, porém, não teve a oportunidade, não
encontrou pessoas sérias para comparti-
lhar sua força. A Semeando, também re-
conhece que até os que querem ajudar as
outras pessoas, também precisam de
oportunidade e por isso decidi ocupar a
coluna desta semana, falando sobre nós,
para que, de alguma forma, possa encon-
trar uma “agulha em um palheiro”, ou
seja, os poucos, que podem fazer uma
grande diferença e nos ajudar. Problemas
e ocupações todos têm, eu mesmo tenho
muitas, mas acredito que quando nos ocu-
pamos em fazer o bem, com certeza os
nossos problemas e ocupações se ade-
quarão às nossas forças e vamos vencer
todos os obstáculos. Se você quer parti-
cipar e somar conosco, comece nos
acompanhar pelo facebook, pelo site,
pela rádio ou pela web rádio. Em breve,
estaremos divulgando, como a sua coo-
peração e disponibilidade, poderá nos aju-
dar a atender as pessoas que estão preci-
sando de uma mão amiga.

Obrigado pela leitura.
Alessandro Rômbola -  Presidente

da Associação Semeando Vida

VENDE-SE
Uma geladeira Brastemp Duplex.

Falar com Vieira  da Locadora (16) 3202-3133.

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

Telefone: 99601-2415 Inêz

VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 –

Quadra 15 – lote 17.

Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759

GRANDE CRUZADA DE ESCLARECIMENTO
A TERCEIRA VISÃO – EDIÇÃO 1 -  ANO II DA NOVA ERA

BOM DIA COM MUITO AMOR E ALEGRIA RADIANTE DE PAZ E HARMONIA!

APRESENTAÇÃO
Daqui por diante, todas as pessoas que

visitarem e se habituarem a ler as matérias que
iremos disponibilizar neste espaço, jamais
poderão alegar ignorância das causas que leva-
ram a humanidade terrícola ao caos em que se
encontra, embora o estágio avançado no cam-
po da tecnologia, não condiga com o estágio
moral desta humanidade que peca ainda com
uma maior sintonia com DEUS e o âmbito
cósmico, pois os sistemas das atividades hu-
manas atualmente estão falidos: o SISTEMA
MONETÁRIO, o SISTEMA POLÍTICO, o
SISTEMA EDUCACIONAL, o SISTEMA
INDUSTRIAL e COMERCIAL, o SISTE-
MA MEDICINAL, o SISTEMA ALIMEN-
TAR  e o SISTEMA RELIGIOSO, dentre os
outros das atividades humanas em todas as
suas áreas.

Todos tem uma percepção da realidade,
haja vista os comentários de toda parte, porém
são fracos e inoperantes.

A mídia, por sua vez, não divulga os acon-
tecimentos bons, só fomenta tudo o que é
ruim.

Aqui entra A TERCEIRA VISÃO. Nós esta-
mos começando aqui a lançar os mais intrépidos
e alucinantes versículos da realidade, para des-
truir o fingido silêncio com a LUZ  DA SABE-
DORIA que irá ecoar por toda a parte.  Vamos
emitir alertas de toda ordem para começar a coibir
daqui por diante que os dominadores continuem
manipulando o povo a seu bel prazer.

Isto por que, A TERCEIRA VISÃO TEM
OLHOS PARA VER E OUVIDOS PARA OU-
VIR E LANÇA MÉTODOS PARA QUE TO-
DOS DESPERTEM DA ILUSÃO EM QUE
SE ENCONTRAM, DE MODO A AGIR E
TRANSFORMAR ESTE PLANETA NA
TERRA DO PARAÍSO.

Portanto, aqui vão alguns temas que serão
alvo de nossa severa, austera e constante obser-

vação para que o raio violeta da transformação
opere em riqueza sobre o atual panorama no
qual se encontram:

- A POBREZA DA ALIMENTAÇÃO.- A
POBREZA DA CULTURA.- A POBREZA
DAS RELIGIÕES.

- A POBREZA DO SISTEMA MONE-
TÁRIO COMPLETAMENTE FALIDO.

Alerta máximo: observem que milhões de
pessoas alimentam alguns poucos “experts”.
Os grandes monopólios de industriais, fazen-
deiros, atacadistas e os banqueiros, as inescru-
pulosas  corporações multinacionais, todos na
famélica corrida ao “lucro indiscriminado”,
subjugando o povo aos parcos recursos salari-
ais sob proteção legalizada das leis do traba-
lho, para que seus lucros sejam exorbitantes.

- O SISTEMA DA INDÚSTRIA FAR-
MACÊUTICA na volúpia do faturamento mi-
lionário, que “inventam” remédios e “doen-
ças” desmesuradamente na voluptuosa fúria de
acabar com elas, pois investem pesado na mí-
dia para que os pacientes se tornem hipocon-
dríacos o que os tornam  mais doentes ainda.
Esse abuso indiscriminado leva 70% dos paci-
entes à morte, em decorrência dos sintomas
adversos.

- O SISTEMA PERVERSO DO CARNI-
VORISMO com que a população se alimenta
e alimenta a indústria frigorífica da morte, des-
truindo a vida dos animais indefesos que tam-
bém são criaturas do reino animal e, portanto,
é parte do universo. Essa prática contribui para
o advento da maioria das doenças. Mas as
indústrias ligam esse sistema criminoso de
alimentação com a “sadia” composição de sa-
borosos alimentos com carne.

- O SISTEMA DO CONSUMO DAS BE-
BIDAS ALCOÓLICAS que liquida a energia
das pessoas, mas que as indústrias com sua
propaganda auspiciosa fomentam essa prática
abominável. Pois o homem não soube se li-
vrar desse pernicioso vício que é o mal que
todos amam, como a famosa cervejinha e os
“inofensivos” goles da cachaça e do uísque.A
TERCEIRA VISAO não vai temer ninguém e
nenhuma instituição, pois vibra amor no tom
da verdade. Vai  levantar o véu de Isis... E vai
dar perolas aos porcos, pois a situação escrava-
gista que impera no lodo da ambição, articula
o povo ao seu modo e esse mesmo povo, se
limita a dizer amém aos governantes e aos
capitalistas indecorosos, corruptos e incompe-
tentes, com sua manta obscura que ainda tei-
mam em serem os dominadores  do mundo...
E MUITO, mas MUITO MAIS mesmo sobre
todos os assuntos que norteiam a sociedade
atual na qual todos estão fartos dos abusos e
perversidades, mas continuam incólumes na
razão, achando que ainda temos que ser sub-
missos a esse sistema completamente falido.

Vamos despertar na mente de todos de que
nós temos a força para CO-CRIAR NOVO
SISTEMA DE VIDA, que é a NOVA ONDA
DE VIDA REGIDA PELO SISTEMA DO
AMOR AO PRÓXIMO, TENDO POR ÉGI-
DE AS LEIS SUPREMAS DA COOPERA-
ÇÃO E DOAÇÃO. Vamos aprofundar neste
assunto e dar subsídios para que todos possam
participar e mudar realmente este mundo que
até agora é uma tremenda ilusão! Aliás, pode-
mos afirmar que no inicio, há 4,5 milhões de
anos, fomos nós mesmos que criamos a situa-
ção em cujo estágio a humanidade se encontra.

O PLANETA TERRA está entrando numa
nova fase: a elevação vibratória de seu sistema
magnético e etérico-astral.- Portanto, o APO-
CALIPSE é algo real e está acontecendo, ago-
ra, neste instante.

 Iremos também focar esse assunto sobre o
badalado fim do mundo.... Que na verdade
não é o fim do mundo... Mas é sim, o fim de
tudo o que até então vemos à nossa frente: tudo
está sendo mudado.

A MENTALIDADE HUMANA ESTÁ
SENDO TRANSFORMADA EM NOVA DI-
MENSÃO.

Você que quiser saber muito mais sobre o
tão propalado 21 de dezembro de 2.012 terá
aqui uma fonte com profundas explanações sobre
tudo o que está acontecendo, pois os governos
- principalmente o americano - sabe da existên-
cia do PLANETA X nas cercanias do sistema
solar... portanto, sabem de muita coisa do que
está ocorrendo... Mas não revelam publica-
mente!

Entretanto,  nós da TERCEIRA VISÃO
iremos revelar com todas as letras. Foquem-se
em nossas matérias.

Iremos revelar também que os extraterres-
tres - SERES INTERGALÁCTICOS DA FE-
DERAÇÃO DA LUZ -  já se encontram nas
proximidades do nosso planeta com milhões
de naves... Prontos para ajudar... E não para
“invadir”. Estão todos prontos para ajudar na
profunda transformação que acontece em nosso
lindo planeta azul.- Nós, da TERCEIRA VI-
SÃO, também revelaremos os segredos que
existem por trás dos templos religiosos, com
seus dogmas ultrapassados que ainda teimam
em “escravizar” a população pelo satânico es-
quema de que devemos acreditar em DEUS,
porém não explicam que Deus é esse, de modo
a manterem a titularidade de representantes do
Criador aqui na Terra, para permanecerem com
o cetro do domínio ao subjugar o povo aos
seus dogmas e sectarismos.

- Nós vamos dizer abertamente que DEUS
está aqui agora. Não há necessidade de profes-
sar determinada religião e nem ir a uma igreja
ou qualquer outro templo para estar com DEUS,
embora não sejamos nada contra quem partici-

pa das atividades sociais em torno da igreja,
cuja prática é absolutamente louvável e até
incentivamos que continuem assim.

- DEUS não nomeou nenhuma instituição
que o represente.

- DEUS não é temor. DEUS É AMOR.
DEUS É PAI+MÃE CRIADOR VITAL. O
aquilo que é! NÓS SOMOS EM DEUS.- E é
jorrando amor que iremos abordar todos os
temas para abrir as portas das mentes humanas
para que a luz penetre e harmonize o ambiente
planetário. Para que a abundancia jorre por
todos os lados... Dissipando assim, o medo
que escraviza os seres humanos prestes a en-
contrar o seu despertar e subir o próximo de-
grau: a ascensão para a 5a. Dimensão.

Portanto, se você estiver disposto a ter
PAZ, SUBLIME SERENA HARMONIA,
SAUDÁVEL SAÚDE MENTAL, para liqui-
dar de uma vez por todas com as suas angusti-
as, sofrimentos, desilusões, estresse, dores e
doenças de todo tipo, é o bastante nos acompa-
nhar para que - juntos - possamos dar um basta
nessas situações ridículas que nos levam ao
colapso físico, psíquico e social.

É o suficiente você assim o desejar. Nós
d´A TERCEIRA VISÃO vamos ser uma espé-
cie de  fio condutor para esclarecer a todos
como a nova realidade funciona... Sem que
tenham que estar filiados ou pagar qualquer
taxa por isso... É bastante ir lendo nossas
matérias e nossas informações, que você com
certeza eliminará da sua vida os contratos que
os prendem aos sistemas do medo e da dor que
arraigam pela face terrena.

Em suma:
A TERCEIRA VISÃO LEVANTA O VÉU

PARA QUE TODOS VEJAM A REALIDADE,
MAS, TAMBÉM, DÁ ELEMENTOS PARA
QUE SEJAM PROCESSADAS AS MUDAN-
ÇAS E DE COMO CADA QUAL CONTRI-
BUIRÁ PARA QUE ISSO ACONTEÇA.

Acompanhe-nos e teremos um novo PLA-
NETA onde vamos  morar com dignidade,
amor e sabedoria. Totalmente isentos do medo.

Isto porque Eu posso. Você pode. Nós
podemos. É que SOMOS UM COM DEUS e
assim também, SOMOS CO-CRIADORES
DO UNIVERSO.

VAMOS VIVER COMPLETAMENTE
LIVRES DE TIRANOS E SOBRETUDO,
VIVERMOS NA MAIOR ABUNDÂNCIA!

SOMOS OS BANDEIRANTES DA
- COMUNIDADE TRABALHADO-

RES DA LUZ -
UNOS COM NOSSOS
IRMÃOS DA FEDERAÇÃO INTER-

GALÁCTICA E MESTRES ASCENCIO-
NADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                

j.Augusto.
LUZ & PAZ

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
MENTOR ASCENSO DA TERCEIRA VISÃO

NO PLANO FÍSICO. PERCEPTOR DO CAMPO
ENERGÉTICO CÓSMICO ETÉRICO-ASTRAL



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Kauan César da Matta, completou mais um ano de vida no último dia 8 de
janeiro, ao lado dos pais Paulo/Jéssica, dos tios Jean, Daniela, Cátia, Karina e
Andreza; dos avós João/Maria, Xavier/Lucia; amigos e familiares. Parabéns!

No último dia 15 de janeiro, o Locutor Apaixonado Sér-
gio Luiz, que apresenta  o programa sertanejo todo sábado
de manhã, completou idade nova. Com grande audiência,
que conquista com seus poemas declamados, o locutor está
na expectativa do lançamento de seu 3º livro, que será em
breve. Receberá os parabéns da esposa Vera, amigos e fa-
miliares. Parabéns e Felicidades!

Comple tou
mais um ano de
vida no último
dia 06 de janei-
ro, o jovenzi-
nho Davi Sou-
za, filho de
Márcio/Eni, ir-
mão de Melis-
sa e neto de
Merces e Orcí-
lio. Parabéns!

Larissa da Silva Scarpellini Grigório com-
pletou idade nova no dia 11 de janeiro. Rece-
beu cumprimentos do esposo Auricimar, do
filhinho Vini e familiares. Parabéns!

Neste dia 18 de janeiro é o aniversário de Bruna Lemes
Baptista, que completa mais um aniversário, ao lado dos
pais Rodrigo/Débora, do irmão Guilherme, dos amigui-
nhos, dos avós Milton/Fátima, Gilberto/Marta. Parabéns!

A radialista
Geiza Carla
Silva Barbi-
zan comple-
tou idade
nova, no dia
11 de janeiro,
ao lado de fa-
miliares e
amigos. Pa-
rabéns!

Vocês já devem ter visto por aí
uns caras “meio malucos”, ágeis,
saltando altos muros, corrimãos,
praças públicas e qualquer outro
lugar que possa representar obs-
táculos e grandes saltos.

Não! Não são seguidores do
Homem aranha. É a galera de
uma atividade Francesa que anda
fazendo a cabeça dos radicais.
São os praticantes do Parkuor.

O destaque da semana é o ja-
boticabalense Adriano Carvalho,
mais conhecido como (Fain), 27
anos de idade e 1.69 de altura,
trabalha em muito concentração,
respeitando os limites, superando
obstáculos e agilizando mente e
corpo. Assim como as Artes Mar-
ciais, é uma forma de luta, o Pa-
rkour é uma forma de treinamen-
to para fuga. Escapando em situ-
ações de perigo.

Visando a locomoção de seu
corpo de um ponto a outro, de ma-
neira mais rápida e eficiente pos-
sível.

Adriano iniciou no Parkour
em 2008, participou de diversos
encontros e neste ano já tem sua
presença marcada em Minas Ge-
rais, São Paulo e no Encontro
Carioca, que acontecerá no Rio
de Janeiro.

NOEL GO-
MES  deseja ao
grande amigo
G E N I N H O ,
muitas FELICI-
DADES pelo
aniversário que
está por chegar,
e avisa que em
breve retornará
à cidade de Tam-
baú, com muitas
novidades! PA-
R A B É N S
PELO  NIVER!

Aniversaria no dia 24 de janeiro  Alice Cappatto. Com-
pletará o 2º aninho de vida, ao lado dos pais Milton e
Lica, que junto com a irmã Júlia prepararão uma linda
festa. Os avós e familiares desejam à princesinha, mui-
tas felicidades. Parabéns!

Quem esta-
rá comemo-
rando mais um
ano de vida no
dia 22 de ja-
neiro, e que já
participou de
vários desta-
q u e s ,
é Joseane Ba-
lestrieiro Cio-
lino. Mais uma
vela da vida
sendo apagada
com  muitas
felicidades.

Desejamos a
você, toda ale-
gria do mun-
do.

Parabéns!

Aniversaria no dia 19 de janeiro, Maria Nilza Fagundes Gouvêa.
O esposo Luis, os filhos Matheus, Giovana e a mãe Durvalina, dese-
jam muitos anos de vida. Felicidades!

Aniversaria
no dia 23 de ja-
neiro, Sumara
A p a r e c i d a
Presotti Perei-
ra. Receberá
os cumpri-
mentos dos fi-
lhos, esposo,
familiares e
colegas de tra-
balho. Para-
béns!

Mãe e filha
comemorando
an ive r sár io :
Maria Galatti
(21/01) e Brenda
Galatti (30/1)
completará 13
anos. O Irmão
Vinícius Galatti
e o pai Marcel
Galatti, desejam
muitas felicida-
des. Parabéns!

É um homem aranha?

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2.014
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

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

Edú Lopes

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2.014

Aquelas famílias de bem, residen-
tes em São Paulo e no grande ABC
(Santo André, São Bernardo e São
Caetano), infelizmente não podem fa-
zer o que mais gostam, ou seja, se en-
contrarem no Shopping. Um grupo de
jovens, num total de 3.000 (três mil),
marcaram encontro em determinado
Shopping, lembrando que nos últimos
finais de semana somaram-se um total
de cinco estabelecimentos, e já no seu
interior, começam a dançar Rap, cor-
reria, invasão de lojas, arrastão e final-
mente desespero daquelas famílias
acostumadas a encontros naquele Sho-
pping.

Quem está acostumado a passar fi-
nal de semana num grande Shopping,
vai entender o motivo deste artigo.

Exemplo: este repórter quando vai
à capital paulista, marca encontro com
seus irmãos e sobrinhos num Shop-
ping  da Zona Leste. Neste estabeleci-
mento, colocamos a conversa em dia,
vamos ao cinema, teatro, restaurante
e ainda de sobremesa, existe um espa-
ço reservado para amantes de um gran-
de samba. É ali que a cuíca ronca. Em
um destes arrastões, um de meus fa-
miliares foi agredido pelos maninhos,
em sua maioria, menores de idade.
Teve também, furtados seus documen-
tos, carteira com dinheiro que seria
gasto num restaurante, bem como car-
tões de crédito. Resumindo: ficou sem
lenço e sem documento. Devido ao
rolezinho marcado exatamente neste
Shopping da Zona Leste, onde fre-
quento quando possível e com certe-
za, vândalos, maconheiros desocupa-
dos, ladrões, gente da pior índole es-
tará presente no encontro, reunindo
meus familiares, foi cancelado.

Assisti num canal de televisão que
o Secretário da Segurança do Estado

ROLEZINHOS EM SHOPPING COMBINADO EM REDES SOCIAIS
de São Paulo, Dr. Fernando Grella Vi-
eira, tomará atitudes severas contra
estes vândalos, que querem de qual-
quer maneira, colocar em risco a inte-
gridade de pessoas acostumadas a reu-
nirem-se nos finais de semana em Sho-
ppings.

Jamais farei alusão à violência, po-
rém, caso a cúpula da polícia do Esta-
do de São Paulo não tomar nenhuma
atitude, mais agressiva contra estes
bandidos menores de idade, comanda-
dos por integrantes de facções crimi-
nosas, acontecerá aquilo que muitos
torcem: “QUANTO PIOR... ME-
LHOR”. 2014 é ano de eleição!

Devido há mais de três décadas tra-
balhando como repórter policial seto-
rista, frequentando corredores de de-
legacias, entrevistando todo tipo de
marginais existentes, cheguei à triste
conclusão: estes jovens que fazem ro-
lezinhos em Shoppings Centers, são
tão perigosos ou mais, talvez, daque-
les que tenho o desprazer de conviver
no dia-a- dia. Durante a semana, devi-
do à gravidade destes rolezinhos em
Shopping, até a Presidente Dilma

Rousseff manifestou-se, pedindo in-
vestigação a respeito.

O interesse de uma desestabiliza-
ção, dando credibilidade à violência, a
baderna está patente.

Aguardando uma atitude severa das
autoridades, para que estes vândalos
menores de idade, não possam migrar
para o interior, já que estragaram meu
final de semana, assistirei Corinthians
x Portuguesa através da televisão.
Após passar todo domingo naquele
Shopping da Zona Leste, a tarde, jun-

to com meus irmãos, sobrinhos, iría-
mos até o Pacaembu para rever um
dos meus amores, senão o maior: “Co-
rinthians”.

Em tempo: atitude severa da polí-
cia citada várias vezes, significa: gás
pimenta, balas de borracha, muito pro-
duto do Amazonas (cassetete) e final-
mente cadeia de segurança máxima sem
celular, sem televisão, nem visita ínti-
ma. Polícia é Polícia. Bandido conti-
nuará  sendo sempre bandido.

Até a próxima, gente boa!

RUSH - NO LIMITE DA EMO-
ÇÃO ****

Filmes relacionados ao automo-
bilismo, normalmente se mostram
apenas aventuras escapistas e diver-
tidas. ‘’Dias de Trovão’’, ‘’Speed
Racer’’, e, hum, ‘’Alta Velocidade’’
(aquele mesmo do Stallone) são al-
guns exemplos disso. Mas eis que
surge ‘’Rush - No Limite Da Emo-
ção’’ e, temos aqui sim, uma obra
excepcional e fantástica e ainda por
cima baseada em fatos reais. A his-
tória gira em torno da intrigante,
rivalidade entre dois dos maiores pi-
lotos da história da Fórmula 1, Niki
Lauda e James Hunt. Com persona-
lidades totalmente opostas, Lauda e
Hunt disputaram até a última volta
a temporada de 1976, que, para mui-
tos especialistas no assunto (inclusi-
ve o comentarista Reginaldo Leme),
foi a mais bela e fascinante de toda a
história da categoria. A primeira hora
de ‘’Rush’’ busca mostrar as carac-
terísticas de cada piloto. Niki Lauda
(interpretado com absoluta maestria
por Daniel Bruhl) era metódico e
dedicado. Não media esforços em
busca da total perfeição do seu car-
ro, mesmo que para isso tivesse que,
praticamente, ‘’escravizar’’ seus
mecânicos. Já James Hunt (interpre-
tado também com muita qualidade
por Chris Hemsworth, ele mesmo, o
Thor) era fanfarrão e baladeiro. Boa
pinta fazia o tipo ‘’Don Juan’’, es-
tando, quase sempre, acompanhado
por garotas diferentes a cada corri-
da. A única coisa em comum que os
unia era o gosto pela velocidade e,

principalmente, por ser o melhor na
pista. Lauda e Hunt eram dois talen-
tos no volante que, até pelas inúme-
ras diferenças que possuíam, bateram
de frente desde que se conheceram.
Depois do gravíssimo acidente que
quase matou Lauda, Hunt, que estava
atrás na classificação do campeona-
to, aproveitou para se aproximar do
rival, até a última corrida quando ape-
nas três pontos o separavam. E o clí-
max, é de uma emoção absolutamen-
te genuína que, fará o espectador, mes-
mo aquele que não liga tanto para o
esporte (principalmente depois da
morte do mito, Ayrton Senna), se
emocionar, e refletir quais as motiva-
ções para viver. Lauda e Hunt sabiam.

Lançamentos
A FITA AZUL
MUITA CALMA NESSA HORA 2

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Recorre a Deus quando o diabo as-
salta o teu pensamento.” (Santo Padre
Pio de Pietrelcina)

......................................................................................................
Etiqueta Empresarial é um conjunto

de cerimônias usadas no trato entre pes-
soas e empresas, regidas pela boa educa-
ção, bom comportamento, convenções
sociais, ética profissional e prescrições
oficiais. Seu objetivo é reduzir, ao míni-
mo, os conflitos, preconceitos, atritos,
dúvidas, suspeitas e mal entendidos en-
tre o público e as organizações, criando
um clima de conhecimento, compreen-
são, confiança, cooperação e parceria
entre as partes que se relacionam.

..............................................................................................
Fiquem alerta Mulheres!
Endometriose: uma doença silenci-

osa
Mulheres com sintomas como cóli-

cas menstruais intensas, menstruação
irregular, inchaço e dor abdominal de-
vem ficar atentas. Com diagnóstico di-
fícil, a endometriose afeta mais de seis
milhões de mulheres no Brasil. Especi-
alista alerta que a demora no tratamen-
to da doença pode levar à infertilidade.

.......................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
Esta carta foi enviada ao diretor de

uma escola primária que havia ofereci-

do um almoço em homenagem às pes-
soas idosas da comunidade. Durante o
almoço, uma das senhoras convidadas,
de idade avançada, ganhou um rádio,
num sorteio realizado com os cupons
que foram entregues na porta.

Ela escreveu uma carta emocionada
em agradecimento aos promotores do
evento. Este relato é uma homenagem
a toda a humanidade, e serve para refle-
tirmos sobre as relações humanas. Veja
que lição de vida:

“Caros alunos e membros da dire-
ção, Deus abençõe vocês pelo lindo rá-
dio que ganhei durante o almoço em
homenagem aos idosos!

Eu tenho 84 anos e moro em um lar
de velhinhos carentes. Toda a minha
família já faleceu, eu não tenho mais
parentes. Por isso, foi muito reconfor-
tante saber que existem pessoas que ain-
da levam em consideração o meu bem-
estar e paz de espírito.

Aqui no nosso Lar, divido o quarto
com uma companheira mais idosa do
que eu – ela tem 95 anos de idade — que
não pode comparecer ao almoço, por
estar muito deprimida.

Durante todos estes anos em que
convivemos ela teve um radinho como
o meu, que lhe fazia companhia cons-
tante. Ela nunca permitiu que eu ouvis-
se o rádio dela, mesmo quando estava
dormindo ou ausente. Há algum tempo,
no entanto, o rádio dela caiu do criado
mudo e se espatifou no chão. Foi muito
triste para ela, que chorou muito.

Então eu ganhei este rádio e no dia
seguinte ao almoço ela pediu-me hu-
milde e comovidamente para ouvi-lo, e
eu olhando para seus olhinhos mareja-
dos, disse:

— Nem fudendo, sua velha filha da
puta!

Obrigada por me proporcionarem
essa inesquecível oportunidade!”

Iniciando o ano de 2014, a família
Li Tchuó Pá Kung-fu comemora com
o mais novo Mestre nas Artes Marci-
ais.

Iniciou-se na modalidade aos 7 anos
de idade e com muita garra aos 15 anos,
na ausência de seu professor, assumiu
sua primeira escola. E hoje, comple-
tando 36 anos de prática, à qual ainda
era conhecida como Pa Man Li (Garra
de Águia), o então Mestre Valcir Albi-
eri foi o introdutor do Li Tchuó Pa
Kung- Fu em Jaboticabal e vem cola-
borando, expandindo e passando os
ensinamentos, demonstrando habilida-
des extraordinárias nas artes marciais.

O mesmo foi homenageado atra-
vés da FAE ( Fundação de Amparo ao
Esporte) com sua equipe, por sua de-
dicação e suas classificações nas com-
petições anuais.

O Mestre Valcir Albieri mais uma
vez agradece a dedicação de seus alu-
nos, a confiança de todos que acredi-
tam em seu trabalho e parabeniza sua
equipe de competições, formada por
25 atletas, que vem a cada dia con-
quistando mais títulos nos campeo-
natos.

Salientou à reportagem: “todos os
patrocinadores, Sociedade Servidores

Li Tchuó Pa Kung Fu fecha 2013 com chave de Ouro

da UNESP, FAE  (Fundação de Am-
paro ao Esporte), ONG Amor Solidá-
rio, Refrigerantes Jaboti e Farmácia
Homeoderme, os sinceros agradeci-

mentos por estarem ao lado, durante
todo o ano, e esperamos estarmos jun-
tos em 2014”, concluiu.

Interessados em conhecer a Arte

do Li Tchuó Pa Kung-fu, entrar em
contato com o Mestre Valcir Albieri
nos telefones: 992712632/
981212575/997328806.

A equipe de Karatê da Acade-
mia Hayashi-Ha de Jaboticabal,
iniciou 2014 da mesma forma
como tem sido nos últimos anos:
brilhando! Na Seletiva Nacional
1, que aconteceu em Natal/RN
nos últimos dias 11 e 12, a atleta
Bruna Peterossi Martins foi a ven-
cedora na categoria Sênior e se-
gue agora para a Fase Final em
Teresópolis/RJ, que acontecerá
de 24 a 26 de janeiro.

Nas seletivas, classificam-se
os atletas que irão fazer parte da
Seleção Brasileira de Karatê para
disputar o Sulamericano de
Karatê a ser realizado em Su-
cre/Bolívia, no mês de Junho.
Na próxima seletiva, em Teresó-
polis, mais 09 atletas da equipe
de Jaboticabal estarão competin-
do em busca da classificação.
Vamos todos torcer e acompa-
nhar essa equipe campeã.

Equipe de Karatê de Jaboticabal continua a brilhar neste começo de ano

COTA CONTEMPLADA
R$ 600 mil crédito p/ Imóvel/

Construção/Quitação/
Capital de giro

R$ 63 mil entrada + dívida
0xx16-3106-9023 / 99608-3742

FROZEN
UMA

AVENTURA
CONGELANTE

Sábado e domingo  17:00-
19:00. Segunda a quinta  19:00

Segunda, terça-
quarta e quinta todos

pagam meia 8,00

VOVÔ SEM VERGONHA
(Legendado) 21: 15 todos os dias



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 den-
tro 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 (PA-
TIO DO AUTO SOCORO CASALETTI)

2 - VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS: conforme publicados no
edital anterior

3. DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS PARA CIRCULAÇÃO:
Os débitos totais serão pagos pela Comissao de leilão e o veículo
somente será liberado do pátio após a transferência efetuada em
nome do arrematante.

               Os arrematantes seráo 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 proi-
bida 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 pode-
rão ser comercializados, destinando-se exclusivamente para desmonte

Edital de Leilão Público para Venda de Veículos Apreendidos

Em fevereiro e março, o Senac Ja-
boticabal ofertará dez cursos gratuitos,
no qual Agente de Combate a Endemi-
as e Auxiliar Tributário, são títulos no-
vos.  As inscrições já estão abertas.

Gestor de Projetos Sociais, Empre-
endedor de Pequenos Negócios, Mon-
tador e Reparador de Computadores,
Auxiliar de Escritório, Massagem Re-
laxante Energética, Balconista de Far-
mácia, Almoxarife e Operador de Com-
putador estão entre as demais opções
de capacitação.

O Senac, além de oferecer bolsas de
estudo, contribuindo com o desenvol-
vimento e formação profissional de Ja-
boticabal e região, também procura ino-
var a oferta, para poder atender públi-
cos com diversos perfis. “As capacita-
ções auxiliam na expansão e democra-
tização do ensino profissional e aumen-
tam as oportunidades educacionais por
meio de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional”, ressalta
Alessandra D’Aquila, coordenadora de
área do Senac Jaboticabal.

Mais informações no site
www.sp.senac.br/jaboticabal, na unida-
de ou pelo telefone (16) 3209-2800.

Conheça nossa Política de Bolsas de
Estudo

Esses cursos estão contemplados pela
Política Senac de Concessão de Bolsas
de Estudo, compromisso da instituição
de oferecer capacitação a pessoas eco-
nomicamente desfavorecidas. Serão ofer-
tadas bolsas de estudos à pessoas com
renda familiar per capita de até dois sa-
lários mínimos federais (R$ 1.356) en-
tre outros requisitos. Os interessados de-
vem se inscrever diretamente no site
www.sp.senac.br/bolsasdeestudo

Serviço
Operador de Computador
Dia: 3 de fevereiro

Senac Jaboticabal oferta
246 bolsas de estudo

Entre as opções, dois cursos inéditos na unidade

Horário: as segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8 às 12 horas

Auxiliar de Escritório
Dia: 4 de fevereiro
Horário: as terças, quartas e sex-

tas-feiras, das 8 às 12 horas
Auxiliar Tributário
Dia: 8 de fevereiro
Horário: aos sábados, das 8 às 13

horas
Agente de Combate a Endemias
Dia: 10 de fevereiro
Horário: as segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 19 horas às 22h30
Balconista de Farmácia
Dia: 11 de fevereiro
Horário: as terças, quintas e sex-

tas-feiras, das 19 horas às 22h30
Massagem Relaxante e Energética
Dia: 8 de março
Horário: aos sábados, das 9 às 13

horas
Almoxarife
Dia: 8 de março
Horário: aos sábados, das 8 às 13

horas
Montador e Reparador de Compu-

tadores
Dia: 10 de março
Horário: as segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 13 às 17 horas
Empreendedor em Pequenos Negó-

cios
Dia: 15 de março
Horário: aos sábados, das 8 às 13

horas
Gestor de Projetos Sociais
Dia: 22 de março
Horário: aos sábados, das 8 às 13

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

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

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

crição Estadual Nº 391.111.382.110, sito à Av. Carlos Berchieri Nº
970 Centro, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário, Joilson
dos Santos Sales, CTPS Nº 92907 -  SÉRIE 00336 UF/SP, não
comparece ao serviço desde 19 de 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.
Venus  Eletrônica  Ltda - Me

A Escola Técnica Estadual de São
Paulo (ETEC) de Jaboticabal, está
com as matrículas abertas. Os alunos
aprovados no vestibulinho de um dos
mais conceituados cursos técnicos do
país, tem até o dia 21 de janeiro para
efetuar a matrícula. As inscrições
começaram dia 13, das 19h às 22h,
na EE Aurélio Arrôbas Martins (Es-
tadão).

Em Jaboticabal são oferecidos três
opções de cursos: técnico em adminis-
tração, técnico em secretariado e téc-
nico em serviços jurídicos.

O candidato deve apresentar uma

Aprovados na ETEC devem
fazer matrícula até o dia 21

cópia do RG, CPF, histórico escolar do
ensino fundamental e médio e 02 fotos
3x4. “Lembramos que o início das aulas
será dia 23/01, às 19h. Quem não efetu-
ar a matrícula até o dia 21, não poderá
frequentar o curso”, reforça o coorde-
nador Prof. Fagner Lazzarotto de Sou-
za.

O candidato deve consultar o site
vestibulinhoetec.com.br e verificar se
foi aprovado. “No Estadão também há
uma lista dos aprovados, por classifica-
ção. Quem preferir também pode ligar
no (16) 3204-3900, a partir das 19h”,
finaliza Lazzarotto.

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, Jabo-
ticabal/SP, comunica que o funcionário, Celso Antonio Lindolpho
Junior, Residente à Rua Professor Osvaldo Martins Cruz, 206 - Ja-
boticabal/SP., CTPS Nº  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 publi-
cação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
IVO  MORETTO  JUNIOR  ME

BRUNA DUARTE ME, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação Nº
52000117, válida até 13/01/2018, para desdobramento de ma-
deira, serviço de  à  Rua Ceará, 307, Centro, Pitangueiras/SP.

CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS, CALDEIRARIA E EQUI-
PAMENTOS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Instalação Nº 52000278, para Fabricação de Estruturas
Metalicas, sito à SP 326, 13, KM 342, Parque Industrial - Jabotica-
bal/SP.

IKATU SEMENTES LTDA. – ME, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 52001324, válida
até 28/11/2016, para Amendoim descascado, fabricação de à Av.
João Pacheco de Oliveira, 951, Distrito de Jaboticabal, Córrego
Rico, Jaboticabal/SP.

Estação da Língua chega a Ribeirão Preto

O secretário de Cultura de Ribeirão Preto, Alessandro Maraca, e o diretor do
Museu da Língua Portuguesa, Antônio Carlos Sartini, estiveram na sexta-feira, 17/
01, às 20h30, no Museu de Arte de Ribeirão Preto, para inaugurar a “Estação da
Língua”, uma mostra itinerante e gratuita do Museu da Língua Portuguesa de São
Paulo. A itinerância, que percorre o estado e já foi vista por mais de 40.000
visitantes, fala das origens e história da língua portuguesa de um modo interativo
e tecnológico. Aberta ao público no sábado, 18, ela permanece na cidade até o dia
16 de fevereiro na rua Barão do Amazonas, 323.

“LAR  ACOLHEDOR  SÃO  VICENTE DE
PAULO”  E  SUA  NOVA  DIRETORIA

Após a aprovação da nova diretoria do LAR ACOLHEDOR SÃO
VICENTE DE PAULO para a gestão 2014 a 31 de dezembro de 2016,
através de voto,  Maria Cappatto anunciou os nomes da nova Diretoria e
Conselho Fiscal, onde todos os presentes concordaram, ficando assim
constituída:

Presidente: JOSÉ FRANCISCO BARATELA; Vice-Presidente: VAL-
DENIR OSCAR BONATTI; 1ª Secretária: MARIA AP. DOS ANJOS
CAPPATTO;  2ª Secretária: MARIA APARECIDA GOMES SOUTO; 1º
Tesoureiro: JOSÉ MANUEL DIAS GUIMARÃES; 2º  Tesoureiro: JOSÉ
LUIZ RAVAZI ; Conselho Fiscal: CARLOS AMADEU LEITE DE OLI-
VEIRA, PAULO CÉSAR PIRES; Dr. HAROLDO BIANCH F. DE CAR-
VALHO; Suplentes do Conselho Fiscal: 1º Suplente: CELSO APARECI-
DO CASSIANO. 2º Suplente: HÉLIO CÉSAR VIEIRA DA COSTA. 3º
Suplente: CLÁUDIO DE ALMEIDA.

Maria Cappatto, em comum acordo com todos os presentes, anunciou
a posse da nova diretoria, que aconteceu no dia onze de janeiro de dois mil
e catorze, às vinte (vinte) horas, na sala de reunião da referida associação,
posse dos novos membros da diretoria para a gestão de 01/01/2014 a 31/
01/2016.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, momento
em que a presidente Maria Cappatto  terminou  a reunião agradecendo a
presença de todos,  desejando  à  nova  diretoria,  muito  SUCESSO na
nova  empreitada,  concluindo que continuará trabalhando  em prol do
conforto,  tranquilidade  e  dignidade  de moradia  dos  idosos. A secretária
Renata Brusin lavrou a presente ata, que após lida por Maria Cappatto,
foi aprovada e assinada por todos os presentes.

DUOTEC VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., torna público que requereu  da
CETESB a Renovação da  Licença de Operação  para fabricação
de artefatos diversos de borracha,  sito à  Rua Pércio da Rocha
Neves Filho Nº 40, Distrito Industrial Bruno Verardino – Jabotica-
bal - SP.

RECAPAGEM PNEU FORTE LTDA.- EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 52000296 e requereu a
Licença de Instalação para serviço de pneus  (recauchutagem,
recondicionamento, etc.), à Rua Diógenes Roma, Nº 530, Jardim
das Rosas, Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS PALAZZO
LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Instalação Nº 52000295 e requereu a Licença de Operação, para
fabricação de refrigerantes, sito à Rodovia SP 333 Km. 120
mais 500 metros, Jardim Grajaú, Jaboticabal - SP.

Gerência-Executiva Araraquara/SP
Agencia da Previdência Social em Jaboticabal

Edital de Defesa
Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa 1375/2013 encaminhado

pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido a não
localização do beneficiário por motivo de mudança do endereço, em cumprimento ao disposto
no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos
a interessada abaixo relacionada o prazo de 10 dias, a contar da data da publicação deste
edital, para apresentarem defesa escrita, provas ou documentos de que dispuserem, objetivan-
do demonstrar a regularidade do recebimento do beneficio 88/518.776.417-5, no periodo de
12/2008 a 07/2009, bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência
da Previdência Social em Jaboticabal,onde estava mantido o referido beneficio.

Omir Ferraz Freitas – 88/518.776.417-5
Jaboticabal/SP., 15 de janeiro de 2014

Elizabeth Fatima Vieira Costa
Gerente da Agencia da Previdencia Social em Jaboticabal

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

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 edi-
tal.

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 encon-

tram 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 devida-

mente identificadas.
6.2. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido,

que será o lance inicial, considerando-se vencedor o licitante que hou-
ver 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 irre-
tratáveis (não haverá a devolução dos valores pagos em razão de de-
sistência 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 OBRIGA-
ÇÕES DO ARREMATANTE:

7.1. Os veículos leiloados começarão a ser liberados a partir da en-
trega 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 Comis-
são 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 ausên-
cia 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 re-
tirada do lote.

8 - DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS:
8.1. As sucatas serão entregues aos arrematantes livres de quais-

quer débitos e multas porventura existentes até a data da arremata-
ção.

8.2.  A Comissão de Leilão, se reserva o direito de transferir o
local do mesmo para outro local, para maior comodidade dos partici-
pantes e facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar ou alte-
rar, no todo ou em parte, os lotes que compõem o presente Edital.

8.3. Informações complementares serão prestadas, das 09h00 às
17h00, pelos responsáveis dos pátios onde se encontram deposita-
dos 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

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 18 DE JANEIRO DE 2.014



O Cientista Bio – Médico – USP, Dr. Augusto Vinholis, palestrou no último dia 14 de janeiro no Centro Catequético Santa
Paulina com o tema: “Os Segredos da Longevidade”, com a presença de um grande público da cidade e região.

Dr. Augusto Vinholis agradece a acolhida de todos que prestigiaram mais uma de suas apresentações.

Para auxiliar nas atividades de
serviços gerais da Prefeitura Mu-
nicipal, a Secretaria de Assistên-
cia Social, seleciona munícipes
para o Programa Emergencial de
Auxílio-Desemprego, conhecido
popularmente como Frente de Tra-
balho. Na segunda-feira, dia 13, 75
novos funcionários iniciaram as
atividades. Desses, 38 estão auxi-
liando na limpeza da cidade.

“A Frente de Trabalho é um
projeto importante, pois permite ao
munícipe  se reorganizar enquan-
to está desempregado. São três
meses de salário garantido e ces-
tas básicas”, explica a secretária
da pasta, Eliete Travaini.

Na sexta-feira, dia 17, a Secre-
taria fêz o pagamento dos servi-
dores da última turma da Frente
de Trabalho de 2013.

Frente de Trabalho: O projeto
garante emprego temporário e ofe-
rece gratuitamente cursos de qua-

Frente de Trabalho: Prefeitura
inicia nova turma

lificação. Podem participar da se-
leção qualquer pessoa desempre-
gada e que não seja beneficiada
pelo seguro-desemprego ou qual-
quer outro programa assistencial
equivalente. É vetada a participa-
ção de mais de um beneficiário por

DIETA IDEAL

família.
Os interessados devem residir

no município por pelo menos, dois
anos. Também não é permitida a
participação de quem já frequen-
tou o projeto nos últimos dois
anos.

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Jaboticabal entrega prêmios

Benedito Oclávio Frizzas convida a netinha para sorteio
O presidente do Sincomerciário de Matão, José Carlos Ap. Pele-

grine teve as honras de fazer o sorteio de uma moto CG Titan

Jorge José Morgado recebe TV das mãos do presidente Frizzas Paulo Eduardo Brunini é mais um dos felizardosViviane Castanheiro Severino recebe prêmio com muita emoção

Donato Donizete de Sisto, outro contemplado
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