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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, acompanhou a inauguração
do Supera Parque de Inovação e
Tecnologia, na quarta-feira (26), na
USP – Universidade de São Pau-
lo. A iniciativa deve impulsionar o
desenvolvimento científico e tec-
nológico da região, atraindo no-
vas empresas. O governador Ge-
raldo Alckmin, a prefeita Darcy
Vera e prefeitos da região partici-
param da cerimônia.

Raul Girio e Alckmin prestigiam inauguração de Parque Tecnológico
Governo de São Paulo investiu mais de R$ 11,6 milhões na iniciativa; Jaboticabal terá, em breve, um Centro de Inovação Tecnológica

O empreendimento é fruto de
uma parceria entre o governo do
Estado de São Paulo, a USP, a pre-
feitura local e a Fundação Instituto
Polo Avançado de Saúde (Fipase).
“É uma parceria de sucesso, des-
perta o empreendedorismo nas pe-
quenas empresas. Essa ideia esta-
mos levando para Jaboticabal, com
a implantação do Centro de Inova-
ção Tecnológica”, informa o pre-
feito, que completa: “Queremos

despertar nos pequenos empresá-
rios uma sementinha, para que pos-
sam crescer e se transformar em
uma empresa grande, gerando em-
prego e riqueza para nossa cidade”.

“É um grande ganho. Vai atrair
empresas inovadoras de vanguar-
da na área de tecnologia para a ci-
dade,” afirmou o governador Ge-
raldo Alckmin. Com área de apro-
ximadamente 300 mil m², o empre-
endimento está localizado no cam-

pus da USP Ribeirão Preto, que
compreende uma área total de 5
milhões de m², no bairro Monte
Alegre.

O empreendimento deve atrair
empresas que realizam pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e invistam
em produtos e processos inovado-
res, nas áreas do Complexo Indus-
trial da Saúde (CIS), Biotecnologia,
Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) e Bioenergia.

Em Jaboticabal, o Centro de Ino-
vação Tecnológica será fruto de
uma parceria entre o Governo do
Estado de São Paulo, Prefeitura e
a UNESP. “É nosso embrião – mais
um passo para lutar, no futuro, por
um Parque Tecnológico”, finaliza
Raul Girio.

Em Jaboticabal - O Centro de
Inovação Tecnológica será um
espaço que concentra, integra e
oferece um conjunto de mecanis-

mos e serviços de suporte ao pro-
cesso de inovação tecnológica
das empresas, além de ser um lo-
cal de interação empresarial aca-
dêmica para o desenvolvimento de
segmentos econômicos. A inicia-
tiva pode ainda prever a formação
de mão de obra especializada com
o apoio de outras entidades do
Estado e estar associada às incu-
badoras de empresas de base tec-
nológica.

O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, e o governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin,
assinaram o convênio de oito
obras importantes para a cidade,
nas áreas de esporte, lazer, sa-
neamento básico e infraestrutu-
ra. O investimento ultrapassa R$
2 milhões. O encontro aconteceu
na segunda-feira (24), no Palá-
cio dos Bandeirantes, em São
Paulo. No total, o governador li-
berou R$ 519,3 milhões em 1.622
convênios, para 556 municípios
paulistas.

“É uma ação vital aos municípi-
os; um trabalho em conjunto. Sem-
pre buscamos ajuda e encontra-
mos o apoio do governador. Os
recursos destes convênios serão
liberados em cerca de 30 dias. Acre-
dito que em, no máximo 50 dias, já
poderemos abrir as licitações”, in-
forma o prefeito. “Há muitas ma-
neiras de fazer ações em benefício
da população. E a melhor delas é a
descentralizada, repassando di-
nheiro para as prefeituras, para os
governos locais e para as entida-
des da sociedade civil”, comple-
tou o governador.

Para Jaboticabal foram destina-
das cinco academias ao ar livre (R$
150 mil), a reforma do Terminal
Rodoviário (R$ 300 mil do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem
e R$ 171 mil da Secretaria dos Tras-
portes), a reforma da Estação de
Tratamento de Esgoto (R$ 700 mil),
compra de macromedidores de
água (R$ 188 mil), recape de ruas
(R$ 300 mil), construção da ponte
no Parque das Araras (R$ 400 mil)

Raul Girio e Alckmin assinam convênios que somam R$ 2.3 milhões
Prefeitura abrirá licitações assim que verba for liberada

e a quadra de esportes Jardim Gua-
nabara (R$ 70 mil).

Veja os repasses liberados das
demais secretarias estaduais:

Secretaria do Turismo: R$ 48,1
milhões

Secretaria da Agricultura e
Abastecimento: R$ 31,6 milhões

Secretaria de Meio Ambiente:
R$ 26,6 milhões

Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos: R$ 23,3 mi-
lhões

Secretaria de Desenvolvimen-
to Social: R$ 17,9 milhões

Secretaria de Esporte, Lazer e

Juventude: R$ 11,4 milhões
Secretaria de Logística e Trans-

portes: R$ 5 milhões
Secretaria da Casa Militar: R$

3,5 milhões
Secretaria da Cultura: R$ 2,7

milhões
Secretaria de Segurança: R$ 1

milhão
Secretaria de Gestão Pública: R$

713 mil
Secretaria dos Direitos da Pes-

soa com Deficiência: R$ 672 mil
Secretaria de Desenvolvimen-

to Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia: R$ 150 mil.

Serra e Raul Girio

Clodoaldo Pelissioni, diretor do DR, e Raul Girio

Clodoaldo Pelissioni, diretor do DR, e Raul Girio

Alckmin e Raul Girio

Raul Gírio no momento das assinaturas do convênio

Com a participação de autoridades regionais, Raul Girio assim se manifestou durante a inauguração: “Queremos despertar nos pequenos empresários uma sementinha, para que possam crescer e se
transformar em uma empresa grande, gerando emprego e riqueza para nossa cidade”, concluiu.

Gestos, atitudes e procedimentos
transparentes geram confiança

Dinamismo, respeito e
conhecimento é um ato de tolerância

Felicidade se adquire com
perseverança, caridade e lealdade
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Não é possível entender o Moder-
nismo  —  como Arte e como modo de
ser da Cultura – sem boêmias de Paris e
Viena no final do Século Dezenove, do
consumo de cocaína, ópio, haxixe e
absinto por artistas, intelectuais e poe-
tas malditos – incluindo Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire,
Isidore Ducasse, Tristan Tzara, Pablo
Picasso e a turma toda dos dadaístas,
futuristas, surrealistas e outros istas mais
– e por outros não tão “malditos” as-
sim, como Karl Marx, Sigmund Freud e
o inefável (encantador) Fernando Pes-
soa.

A produção artística Modernis-
ta tinha como matéria-prima o sur-
gimento e a consolidação da gran-
de Metrópole, o formidável bombar-
deio de todos os sentidos  do corpo
por uma profusão sem precedentes
de luzes (das vitrines de grandes
lojas que já eram o prenúnio dos
shopping centers, dos bondes, dos
postes iluminados que começavam
a espantar a escuridão noturna),

O escritor britânico H.G.Wells vi-
veu o suficiente para ver que muitas
das criações de suas obras literárias ul-
trapassaram as fronteiras da ficção.
Quando morreu, em 13 de agosto de
1946, durante o sono, as cidades de
Hiroshima e Nagasaki já haviam sido
destruídas pela bomba atômica, a ex-
plosão espacial dava seus primeiros
passos e a genética já não era um mis-
tério. Muito antes disso, ele foi consi-
derado o pai da ficção científica antes
mesmo de o termo existir, por imagi-
nar coisas que a mente humana, ainda
presa aos conceitos do século XIX, não

Que maravilha é poder assentar-se à
mesa do rei e desfrutar da sua gloriosa
presença. Quem não gostaria de ter este
privilégio? Quem não gostaria ser con-
vidado para este grande banquete? Você
não pode ficar de fora! Alegre-se, por-
que hoje chegou a sua vez. O Senhor
Jesus está convidando a todos que quise-
rem participar do grande banquete que
Ele mesmo está preparando na casa do
Pai, para todos que aceitarem o seu con-
vite. Você não pode perder, vai ser tão
maravilhoso, poder estar ao lado Dele e
desfrutar do seu grande amor. Muitos já
rejeitaram este convite dizendo que não
tem tempo, sempre deixando para de-

INTERESSES  PREVALECEM  SOBRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
cheiros (dos restaurantes, das má-
quinas que exalavam o odor de óleo
queimado e querosene), dos ruídos
(dos carros e suas buzinas, que da-
vam o ar da graça do início do Sé-
culo Vinte, das pessoas que lota-
vam as Ruas, das fábricas).

A cidade pulsava de estímulos e de-
sejos, como mostrou magistralmente
JAMES  JOYCE  em ULYSSES, a ci-
dade, Dublin, é a grande personagem
do livro, não o trio em torno do qual
se articulam  as histórias – Stephen
Dedalus, Leopold e Molly Bloom.

Justamente porque o artista fun-
ciona como “antena” de sua época, a
história de sua Vida fornece indícios,
mapas, caminhos para a compreen-
são dos dramas, sonhos, frustrações,
ambições, limitações e potencialida-
des apresentadas por ele. Por isso, é
importante saber que Baudelaire “fla-
nava” pelas Ruas de Paris embalado
pelo ópio, haxixe e vinho. Nada dis-
so “explica” a obra de Baudelaire, mas
dá pistas sobre a Vida em Paris na
segunda metade do Século Dezenove
e a revolução que  então se operava
sobre as construções das subjetivida-
des.

Saber que OSCAR WILDE era ho-
mossexual não “explica”  O RETRA-
TO DE DORIAN GREY, mas ajuda a
compreender a Inglaterra Vitoriana e
os labirintos que ela criava para Almas
apaixonadas.

Não há como conciliar, por exem-
plo, a fantástica Obra literária de um
Jorge Luís Borges – escritor argentino -
com suas opiniões pessoais favoráveis

à ditadura militar argentina e a postura
racista em relação aos negros; ou como
explicar a revolução operada no Teatro
brasileiro por Nelson Rodrigues a partir
de suas convicções políticas conserva-
doras e simpáticas ao golpe de 1964.

A grandeza de MACHADO DE AS-
SIS – justamente qualificado pelo críti-
co literário Roberto Schwarz como “um
mestre na periferia do capitalismo”—
só pode ser plenamente apreciada quan-
do se considera que ele produziu uma
Obra Universal, apesar de suas origens
mais do que pobres (nasceu mulato, epi-
lético e gago no Rio escravista de
1839), num País situado às margens do
sistema capitalista industrial. No sen-
tido inverso, a universalidade atingida
por Machado em livros como MEMÓ-
RIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS,
oferece uma chave  para entendermos
o Doloroso, Pérfido e  Perverso pro-
vincianismo do Brasil Império, domi-
nado por uma Elite cujas perspectivas
de Vida eram condicionadas pelo Es-
cravismo e por isso mesmo Escrava,
ela própria, de uma Melancolia que não
poderia ser curada por emplastro al-
gum.

Mas, e se WILDE, BAUDELAIRE,
VERLAINE, RIMBAUD, MACHADO
todos os outros conseguissem  impor a
prática da censura prévia de suas
Biografias? E se fossem PROIBIDOS
os relatos sobre sexualidade, consumo
de drogas, hábitos privados? É um qua-
dro inimaginável, hostil à Cultura. No
Brasil contemporâneo, por exemplo,
poderiam ser proibidas Biografias de
torturadores como o  CORONEL CAR-

LOS ALBERTO BRILHANTE USTRA.
Não se pretende aqui, é óbvio, justi-

ficar qualquer prática invasiva da priva-
cidade alheia. Há boas e más Biografias.
Há textos sensíveis e textos estúpidos,
preconceituosos, sensacionalistas, racis-
tas e homofóbicos. Mas o julgamento
da qualidade não é matéria do Direito e
sim da Cultura (para as violações dos
direitos, a legislação prevê penas e san-
ções cabíveis). As Biografias passam
pelo crivo dos leitores, assim como al-
gumas Obras serão eternizadas e outras
relegadas à “crítica corrosiva dos ratos
e das traças”.

Finalmente, a alegação de que as
Biografias podem ser fontes de lucro
em detrimento dos dramas (e eventu-
ais traumas) dos biografados parte de
um pressuposto perverso: os interes-
ses dos indivíduos devem prevalecer
sobre os interesses mais gerais da So-
ciedade, em nome dos quais foi consa-
grado o Princípio da Liberdade de
Expressão. No limite, estamos
aqui no Reino de MARGARETH
THATCHER: não existem socieda-
des, apenas indivíduos e suas fa-
mí l ias .

Que artistas como Chico Buar-
que, Caetano Veloso, Gilberto Gil
e Milton Nascimento queimem
hoje o que ontem adoraram e advo-
guem a causa da barbárie  é um
lamentável sinal dos Tempos. Iro-
nicamente, oferecem mais uma
prova de que não há uma relação
de espelhismo entre artista e Obra.

Refelexão sobre texto de José Ar-
bex-jornalista.

NA MESA DO REI
pois, sem saber que amanhã poderá ser
tarde demais para voltarem atrás. “Não
deixe para amanhã o que se pode fazer
hoje”. O Senhor Jesus está fazendo de
tudo para que ninguém fique de fora desta
grande festa. Ele mesmo disse: Vinde a
mim todos os que estais cansados e opri-
midos, e Eu vos aliviarei. Tomai sobre
vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração, e en-
contrareis descanso para vossa alma.
(Mateus 11.28-29). Não importa como
você está ou quem você seja, Jesus está
convidando você. Todos deveriam vir a
Jesus, porque só Ele tem o remédio cer-
to para curar todo mau. Jesus está di-
zendo: Vocês não precisam mudar nada,
venham a mim como está e Eu vou ti-
rar esta carga pesada que está sobre os
seus ombros. Nunca mais serás humi-
lhado nem desprezado, porque o meu
jugo é suave e o meu fardo é leve, e
mais, vão aprender de mim que sou
manso e humilde de coração, e encon-
trarão paz e descanso para vossas al-
mas. É isto que todos nós precisamos,
de um Deus de amor e não de condena-
ção. O convite é este, só depende de
você aceitá-lo. Jesus contou uma pará-
bola sobre uma festa de casamento, di-
zendo: O Reino do Céu é como um rei
que preparou uma festa de casamento
para seu filho. Depois mandou os em-
pregados chamarem os convidados, mas
eles não quiseram vir. Então mandou

outros empregados com o seguinte re-
cado: “Digam aos convidados que tudo
está preparado para festa. Já matei os
bezerros e os bois gordos, e tudo está
pronto. Que venham à festa! Mas os
convidados não se importaram com o
convite e foi cada um tratar dos seus
negócios. Um foi para a sua fazenda, e
outro, para o seu armazém. Outros agar-
raram os empregados, bateram neles e
os mataram. O rei ficou com tanta rai-
va, que mandou matar aqueles assassi-
nos e queimar a cidade deles. Depois
chamou os seus empregados e disse: A
minha festa de casamento está pronta,
mas os convidados não a mereciam.
Agora vão pelas ruas e convidem todas
as pessoas que vocês encontrarem. En-
tão os empregados saíram pelas ruas e
reuniram todos os que puderam encon-
trar, tanto bons como maus. E o salão
de festas ficou cheio de gente (Mateus
22.1 ao 10). O rei estava ansioso e feliz
com o casamento do seu filho, mas os
convidados não se importaram, pelo
contrário, mostraram muito desprezo e
até trataram os empregados com vio-
lência. O rei nesta historia é o Pai Ce-
lestial, e Jesus é o Filho, e todos nós
somos a noiva de Cristo. Hoje Jesus está
fazendo um convite para o grande Dia.
O Dia do casamento que vai acontecer
no Reino de Deus. Por favor, não recu-
se este convite, como muitos estão fa-
zendo, isto é, colocando Deus sempre

em último lugar nas suas vidas e dizen-
do: eu não tenho tempo prá nada, mi-
nha vida é muito corrida, preciso via-
jar, fazer compras, construir, realizar
todos os meus sonhos, enfim, a lista é
grande. Mas quando se der conta, o tem-
po já passou, aí vão se lamentar e cho-
rar muitíssimo e, vão dizer por que eu
não aceitei o convite, onde eu estava
com a cabeça? Mas será tarde demais.
Mas aquele que aceitou o convite e se
preparou, vai estar nas bodas por toda a
Eternidade. E quem recusou, será lança-
do nas trevas exteriores. alí haverá pran-
to e ranger de dentes. Como aconteceu
com o convidado que não estava usan-
do a veste nupcial. Porque muitos são
chamados, mas poucos escolhidos. (Ma-
teus 22.11 ao 14). Meu querido leitor,
Jesus está te convidado para assentar-se
à mesa. Porque Ele é o rei dos reis e
Senhores dos Senhores, e mais: Ele é o
noivo e quer passar toda a Eternidade
com sua noiva (Igreja que é você). Qual
vai ser a sua resposta para este convite?
Não faça como os outros, dizendo que
não tem tempo. Separe um tempo para
serví-lo e fazer a sua vontade. Antes de
qualquer coisa, coloque Deus em primei-
ro lugar na sua vida. Se precisar, conte
comigo. Que Deus te abençoe, em nome
de Jesus. Esta é 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

O  PAI  DOS  MARCIANOS
ESCRITOR  HERBERT  GEORGE  WELLS  FOI  PRECURSOR  DA  FICÇÃO  CIENTÍFICA

concebia. Wells escreveu, entre outras
obras, os clássicos A Máquina do Tem-
po (1895), A Ilha do Doutor Moureau
(1896), O Homem Invisível (1897), A
Guerra dos Mundos (1898) e O Pri-
meiro Homem à Lua (1901). Deixou a
ficção científica na virada do século e
passou a escrever histórias autobiográ-
ficas e ensaios sobre o futuro da huma-
nidade. Ao todo, escreveu 110 livros e
mais 500 artigos para jornais influen-
tes. A fértil imaginação de Herbert,
nascido em 1.866 em Bromler, perto
de Londres, foi cultivada durante sua
pobre infância. Os pais tinham uma
pequena loja, onde Herbert trabalhou
desde cedo. Como poucos de sua clas-
se, conseguiu, graças ao esforço da mãe,
concluir o ensino básico e secundário.
Demonstrou profundo interesse pela
ciência – particularmente química e fí-
sica -, mas foi recusado numa escola
superior. Decepcionado e doente, pas-
sou a escrever pequenos artigos para
jornais de cunho científico. Era parti-
cularmente propício para o surgimento
de um escritor como Wells. A teoria da
evolução desenvolvida pelo naturalista

Charles Darwin era discutida mesmo
entre os mais comuns dos cidadãos –
dela, Wills tirou a inspiração para sua
obra A Ilha do Doutor Moureau, que
aborda alterações genéticas provocadas
pelo homem. Também, na metade do
século XIX, em 1.894, Marte havia fei-
to, sua maior aproximação da Terra em
décadas, e equipamentos mais moder-
nos de observação suscitaram teorias de
alguma forma de vida no Planeta Ver-
melho. Os marcianos tal como figurari-
am na imaginação humana durante o
século seguinte, apareceram pela pri-
meira vez em A Guerra dos Mundos. A
Guerra dos Mundos é o livro mais co-
nhecido de Wills, graças também a uma
adaptação feita para o rádio por Orson
Wills em 1.938 (também cinema). A
obra descreve como marcianos chegam
a uma bucólica região da Inglaterra e
dali deflagram uma sangrenta guerra
entre os dois planetas. Mascarada de fic-
ção, no entanto, o livro escondia uma
profunda análise da situação da Europa
e dos avanços destruidores do homem.
De acordo com alguns críticos, A Guer-
ra dos Mundos estabelecia um paralelo

evidente com a política predadora dos
ingleses em suas colônias. Na Tasmâ-
nia, Austrália por exemplo, quase a to-
talidade da população nativa foi exter-
minada por soldados do Império Britâ-
nico como os marcianos fizeram com
os Terráqueos no livro. A guerra entre
povos completamente distintos tam-
bém era uma metáfora das tensões en-
tre alemães e franceses, que acabariam
culminado na Primeira Guerra Mundial.
Visionário, muitas vezes visto como um
profeta por descrever ingenuamente
invenções como raio laser e a bomba
atômica muito antes de sequer serem
imaginadas, Wells foi um escritor mui-
to popular e intelectual de respeito. No
seu circulo de amigos estavam, entre
outros, George Bernard Thaw, Joseph
Conrad e Arnold Benett. Foi casado duas
vezes e com  ambas as mulheres foi ex-
tremamente infiel, dizia estar sempre
procurando uma alma gêmea e só com
ela seu trabalho poderia fluir. Herberte
George Wells antecipou  avanços da ci-
ência em suas obras.

Dezenas de seus livros foram imor-
talizados pelo cinema.

As notícias da imprensa a cada cinco
notas, três se classificam como crimes
contra a Administração Pública, aumen-
tando significativamente o número de
casos registrados sobre Administração
Municipal, Estadual ou Federal.

Apostando num país mais trans-
parente, Órgãos Governamentais e
Não Governamentais,  CNJ - Conse-
lho Nacional da Justiça e OAB - Or-
dem dos Advogados do Brasil, Minis-
tério Público, investem cada vez mais
em normas e investigações que pos-
sam desmontar a maquiavélica máfia
infiltrada nos serviços públicos.

Nota-se também que o Servidor
Público deve ter um compromisso
com a Administração Pública, longe

de questões políticas partidárias, mas
um compromisso com a lisura, consi-
derando os Princípios da Administra-
ção Pública versado no artigo 37,
Constituição Federal “Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publici-
dade, Eficiência”, requisitos essenci-
ais para a Administração Pública.

Existe dentro do conteúdo de en-
tendimento de Servidor Público o mais
vasto das ocupações nas carreiras pú-
blicas, inclusive os políticos eleitos e
cargos assumidos por nomeações, in-
dicações políticas, ora partidárias,
outras cunhas de compromissos ou
relação assumidas ao longo do cami-
nho.

O Código Penal Brasileiro traz a
definição de Funcionário Público no
artigo 327, o seguinte:

 “Considera-se funcionário públi-
co, para os efeitos penais, quem, em-
bora transitoriamente ou sem remu-
neração, exerce cargo, emprego ou fun-
ção pública.

§1º Equipara-se a funcionário pú-
blico  quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e
quem trabalha para empresa presta-
dora de serviço contratada ou conve-
niada para a execução de atividade tí-
pica da Administração Pública.”

Aos concursados ou nomeados,
podendo ser identificados como efeti-
vos ou cargos de confiança, os requi-
sitos da Administração são os mes-
mos. Lembrados no artigo 37,CF.

Mas percebe-se que com o passar
do tempo, as notas de imprensa, o
mundo digital, as redes sociais têm
permitido chegar ao conhecimento do
povo, ao saber de uma população cada
vez mais democratizada, politizada e,
portanto, participativa.

Engana-se quem acredita que o
povo está silente, distante dessa reali-
dade vil, descompromissada.

A população tem acompanhado e
manifesta-se sempre que necessário,
embora pareça pacífica,  despercebi-
da.

Do tempo em que a palavra valia
pelo fio de bigode aos tempos de hoje,
as artimanhas e condições para tirar
proveito da coisa pública é assusta-
dora ou no mínimo arrasadora.

Os concursos públicos e determi-
nadas nomeações não são capazes de
detectar o que cada possível servidor
é capaz de fazer, vender a  mãe ou a
alma.

Para isso a lei determina, classifi-
cando essas situações em Corrupção
Ativa ou Corrupção Passiva, depen-

dendo do sujeito que comete o crime.
Corrupção Ativa é cometida pelo

sujeito externo, aquele que oferece a
recompensa, a propina, o privilégio,
basta oferecer ou prometer vantagem
indevida ao funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir, ou re-
tardar ato de ofício.

Corrupção Passiva é cometida pelo
sujeito que aceita a recompensa, a pro-
pina, o privilégio, sendo neste caso
somente o Servidor Público, que soli-
citar ou receber, para si ou para ou-
trem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes dela, van-
tagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem.

Em todo caso o crime é de Corrup-
ção, o que muda é se foi cometido pelo
particular ou Servidor.

Ocorre que o crime de Corrupção
Passiva só se configurará se o  Servi-
dor aceitar o proposto, ao contrário
na Corrupção Ativa somente o ato da
proposta, ainda que o Servidor não
aceite, torna-se consumado o Crime
pelo particular, o agente do crime.

Marchemos rumo a um  Brasil trans-
parente e democrático de uma estrutura
pública precária, para que juntos pos-
samos construir uma nação comprome-
tida  com o patrimônio nacional.

P/ HELDER F. SIMURRO

Que nunca morre é eterna. São vi-
das, nascidas para sonhos, em busca de
realidades. Tudo pode acontecer, na es-
perança de dias que no amanhecer, acor-
damos com os olhos do coração, na vi-
bração positiva de encontros com a
vontade de servir para ser servido, de
amar para ser amado, porque é dando
que recebemos, é morrendo que nasce-
mos para a vida eterna do espírito. A
reencarnação é uma dádiva vinda de
DEUS. Precisamos acreditar na vida
além túmulo, do espírito que volta ao
corpo, num estágio temporário, para
adquirirmos os conhecimentos e procu-
rarmos acabar com a ignorância. O
PLANETA TERRA é uma escola e nós
somos alunos em busca de conhecimen-
tos, que nos libertam das trevas do mun-
do negro, das imagens que trazem o
medo de morrermos e não podermos
encontrar a felicidade

OS ENCONTROS NA FAMÍLIA
O poder que deve estar dentro da

família é a humildade, o amor, a vonta-
de de servirmos, sermos justos, hones-
tos e vitoriosos, perdoando dentro da
renúncia, que abre caminhos venturo-

A ETERNIDADE É UMA ESPERANÇA
sos e benéficos, que produz um resulta-
do  positivo e natural. A vida de cada um
se transporta em sonhos a serem vivi-
dos, de acordo com a evolução de cada
um, dentro da hierarquia de valores, pre-
sos em diferenças que serão ajustados
com o tempo e marcados pelas qualida-
des que brilham na luz do amor e do
perdão. O entendimento, a união, a paz,
poderão reinar e criar a vontade de cres-
cermos espiritualmente, na ajuda mú-
tua de irmãos e irmãs, filhos de DEUS.
Seremos felizes num ambiente, na ale-
gria de realizações vividas, na harmo-
nia e de acordos e acertos, para seguir-
mos o caminho da luz eterna, do amor
que nasce no coração.

SOMOS ETERNOS VIAJANTES
EM BUSCA DO AMOR

Na caminhada pelas encarnações,
passando por provas ou expiações, pro-
curamos vencer as dificuldades, os de-
sencontros entre os encarnados, que
nascem com a esperança de um mundo
melhor, mais produtivo e necessário
para a evolução crescente, dentro da
espiritualidade. Sonhamos com os olhos
do coração, apegados à inteligência, que
procura dar um caminho seguro para
vencermos as trevas e nascer a luz.

A PASSAGEM PELO PLANETA
TERRA É  TEMPORÁRIA

Mas necessária para galgarmos um
mundo melhor, repleto de altos e bai-
xos, de luzes e trevas, de orgulho e hu-
mildade, de uma esperança maior, onde
reina a luz do amor, espalhando virtudes
e encontrando a paz, a união e a carida-
de, porque fora dela não há salvação.

ESQUECIMENTO DO PASSADO
O espírito quando encarna, isola-se

do seu passado, esquece-se das suas en-
carnações anteriores. NA VIDA TUDO
PASSA. VAMOS VIVER A REALIDA-
DE DE HOJE.

CRIMES CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
“CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA”

Por  Monsenhor Jonas Abib

REZE CONOSCO: Muitas pes-
soas nos escrevem pedindo orações.

“Que Deus reforce teus santos propósitos!”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

Se você quiser, reze agora um “Glória
ao Pai” ou uma “Ave-Maria” ou um
“Pai-Nosso”, unindo-se espiritual-
mente às nossas orações e a dos ou-
tros nossos leitores.

Para sempre receber com sucesso
nossos emails, é importante que você
adicione nosso endereço
[padrepio@padrepiogroup.org] em
sua lista de contatos ou em sua lista
confiável de recebimento.

“Uma Frase de Padre Pio por Dia”
é oferecida nas seguintes línguas: por-
tuguês, inglês, espanhol, francês, ale-
mão e italiano.

Se você quiser indicar alguém que
também gostaria de receber “Uma Fra-
se de Padre Pio por Dia” responda a
esta mensagem informando o e-mail a
ser incluído e coloque no Assunto
“INCLUIR”.

SKY - CONTRATA
Instalador de TV por assinatura, ótimos ganhos. Exigências:

veículo próprio e experiência mínima (1 ano) no ramo ou em elétri-
ca. Interessados entrar em contato: viasat@viasatsky.com.br. ou

pelo telefone (17) 3344-0350.

ALUGA-SE
1 casa no centro, Rua Monteiro Lobato nº 1.455
3 quartos, 2 banheiros, 1sala, 1 cozinha, área coberta no fundo,

churrasqueira. Tratar: Imobiliária Nova Casa. Av. Benjamin Cons-

tant, 632 – Tel: (16) 3202-0029.



Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

P/ Maria Cappatto

Estamos no início do século XXI,
uma época de incríveis descobertas.
Nunca antes os seres humanos estive-
ram tão conectados uns aos outros, mas
nunca pareceram tão sozinhos.

Para onde quer que olhemos, vemos
pessoas insatisfeitas e infelizes.

Por quê?
Acho que isso se deve ao sistema de

valores da nossa sociedade, que se ba-
seia em ilusões e na falsidade.

Fomos ensinados a venerar a busca
do dinheiro e a acreditar que riqueza é
sinônimo de felicidade.

Ao honrar os deuses falsos do poder
e do dinheiro, a sociedade constante-
mente valoriza aspectos inadequados da
existência.

Entregamos nosso poder aos outros
e, quando eles nos frustram, nos senti-

O sistema de vida sob a onda da
COOPERAÇÃO, fortalece, amplia e
ampara o indivíduo como um TODO
na sociedade, podendo auto usufruir de
TUDO que ela oferece. Isto significa na
prática o “AMOR AO PRÓXIMO” ao
qual JESUS se referiu para fazer com
que as pessoas pudessem viver salutares
e MENTALMENTE EQUILIBRADAS.

O sistema de vida sob a onda da com-
petição é propícia para que cada indiví-
duo corra em busca do melhor para si,
com a convicção de que vai chegar na
frente e ser o melhor em tudo. Só que
essa atitude cujo objetivo único é uma
conduta coletiva, leva todos a uma de-
senfreada correria, onde poucos, porém,
conseguem atingir o alvo. Seriam os
CAPITALISTAS, alguns poucos indiví-
duos de egoísmo forte? Enganam-se. Os
que ficam pelo caminho não são os fra-
cos e oprimidos: são os mesmos egoís-
tas com o mesmo ideal dos abastados,
só que a confrangedora Lei da Tirania e
do Mais Forte, comprime a maioria no
túnel do individualismo, onde não há

O SISTEMA DE VIDA SOB A ONDA DA COOPERAÇÃO
espaço suficiente para todos ao gozo
final da vitória completa. É uma situa-
ção idêntica à dos zangões que se alvo-
roçam em busca de alcançar a rainha no
voo nupcial, mas só um consegue a có-
pula no final da jornada, ficando os de-
mais pelo caminho... Embora, o vitori-
oso sucumba também, após o delírio do
gozo passageiro.

Por isso, a COMPETIÇÃO DES-
TRÓI. A COOPERAÇÃO CONSTRÓI.

E COMO SE CONSEGUE INVER-
TER O IDEALISMO REINANTE DA
COMPETIÇÃO PARA O IDEALISMO
DA COOPERAÇÃO?

Invertendo-se o modo de ver e agir
uns com os outros. Ao nos darmos as
mãos pela ajuda mútua, sempre se do-
ando ao próximo. Cada qual, assim agin-
do, faz gerar um campo de tamanha
força magnética em cuja magnitude to-
dos saem ganhando, pois que a energia
do bem de um, circula em outro, a do
outro indivíduo para o outro e, assim,
sucessivamente. Resultado: TODOS
saem ganhando o TUDO almejado na
cabeça de cada um, isto porque, cada
indivíduo tem suas habilidades, ou seja,
numa sociedade há uma diversidade de
aptidões, o que possibilita que cada qual
contribua com sua habilidade em prol
do outro, e assim sucessivamente, de
modo que aquilo que um não tem recebe
do outro, este por sua vez que ofereceu
aquilo que tem para quem não tem, re-
cebe o que lhe falta do outro que tem.

Em sucessão e troca mútua de doa-
ções possibilita-se que os indivíduos da-
quela sociedade se sintam preenchidos
de todas as possibilidades das coisas que
nessa sociedade são obtidas, fruto do
trabalho cooperador de cada um, e as-
sim usufruindo os benefícios mútuos,
tem cada qual aquilo que cada qual ne-
cessita.

É uma perfeita homogeneização e
um deleite reconfortante, cujo bem-es-
tar, propicia o equilíbrio que é trabalhar
e viver sem dor, aprendendo no exercí-
cio da vida as aptidões que lhe faltam,
tudo em comunhão recíproca em ambi-
ente de paz e amor fraternal.

Eis em síntese o que eu pretendo
transmitir-lhes, com os meus votos de
sincero e acalentador otimismo, de
modo que possamos levar à todas as

pessoas da civilização terrena e, incutir
em suas mentes, as vantagens supremas
de se viver sob a égide do AMOR AO
PRÓXIMO que é a COOPERAÇÃO
MÚTUA em prol de todos, pois que
todos saem ganhando se viverem sob
esses auspícios, ao passo que, do modo
como estão vivendo hoje, essa humani-
dade está se deteriorando, não só indi-
vidualmente, mas também, desestabili-
zando o Ambiente Planetário.

TODOS DEVEM, URGENTEMEN-
TE, COMPREENDER QUE A MU-
DANÇA DE RUMO SE FAZ NECES-
SÁRIA E INADIÁVEL.

ENQUANTO raciocinarem que
“podem fazer o que bem entendem”,
cada qual no posto que ocupam - sem-
pre pensando em si mesmos, em detri-
mento ao bem estar comum, para satis-
fazerem seus egos através da corrida
obstinada para a obtenção de riquezas
em bens materiais que é pura ilusão, pois
esse estado de coisas é irremediavelmen-
te passageiro, e mais ainda, ENQUAN-
TO pensam que assim agindo estão “por
cima”, sem se importarem que para a
consecução desse “deleite passageiro”
deixaram para trás, sabe-se lá quantos
outros indivíduos que também têm os
mesmos objetivos destes que estão no
pedestal, hão de chegar pela conclusão
de que essa correria esbarra na odisseia
de uma onda mental, cuja vibração é,
sob todos os aspectos dimensionais, um
paupérrimo espectro de ondas dilace-
rantes, que invariavelmente leva, mais
cedo ou mais tarde, pela decadência pe-
remptória, ao conflito de emoções co-
letivas, quando se estabelece a derroca-
da fatal da sucumbência global do siste-
ma, sendo esta a fase em que se encon-
tra atualmente a civilização terrena, do
ponto de vista do Astral Superior.

Disso tudo, resulta que em face da
atual onda de vida que envolve a civili-
zação terrena, embora ela esteja sob os
auspícios indefectíveis das Leis da Na-
tureza, convém salientar que mesmo
dentro desse envolvimento, os indiví-
duos com a visão tolhida pela onda do
sistema de vida da competição, ficam
como quê embriagados e, à deriva, dei-
xam passar ao largo da embarcação con-
dutora da égide dos PRECEITOS CRÍS-
TICOS. Assim, mesmo sendo do conhe-

cimento de cada um, mas, embevecidos
naquelas densas vibrações, não têm re-
almente como compreenderem a ne-
cessidade urgente de tomarem novos
rumos, mudando completamente o
“modus vivendi” em que estão entra-
nhados, em que pese o enorme cabedal
de ensinamentos da Sabedoria Maior
surgirem e jorrarem por todos os qua-
drantes do mundo terreno, desde os pri-
mórdios dos tempos, por missionários
abnegados que justamente, é obvio, já
vivem sob a ÉGIDE DA COOPERA-
ÇÃO, (cuja presença de cada um deles
neste Planeta já é motivo de prova da
grandeza da Lei da Cooperação), pois
que vêm de suas elevadas moradas pla-
netárias doarem-se pelas suas respecti-
vas aptidões em prol do aprimoramen-
to psico-social do hoje “homem civili-
zado” terreno.

Daí então se concluir que, a mão do
LOGUS PLANETÁRIO irá revolver as
entranhas do mentalismo imperialista
reinante, pois as providencias também
são tomadas, mesmo entremeios, por
quem está sóbrio dentre uma multidão
inebriada pela dopagem coletiva da ti-
rania e da competição.

Não fora assim, a estagnação desse
sistema seria um opróbrio aos ditames da
Suprema Lei Universal e à Ordem do Cri-
ador, mas como o Universo é uma cons-
tante movimentação, é que se processam
determinadas providencias do Alto, ao
povo em estado de alforria deletéria da
alma, a fim de remexer esse estado vibra-
tório, em cuja situação já está na hora de
se processar as devidas mudanças para que,
inclusive, o Planeta, evolua em seu siste-
ma de vida planetário.

Estejam, pois, firmes e atentos, em
alerta máxima, pois a tempestade inós-
pita acelera o seu volume na calada da
noite. Vamos ver quem soçobra ao cla-
rear do dia, na calmaria do alvorecer.

Fiquem na Paz do Altíssimo.
Que a Luz da Sabedoria vos Ilumine,
E a Força do Forte vos Fortaleça.
MAHAD KARRÁ
Psicografologia extemporânea:  José

Augusto de  Paula – 14 / 01 / 2.003
Transdecodificação de vibrações te-

lepáticas Interdimensionais
j.Augusto
LUZ & PAZ

1.O que é preocupação. Preocu-
pação é isto: deixar que sua mente seja
invadida por tudo quanto é previsão
negativa. Pense em tudo o que pode dar
errado a uma simples ida à padaria para
comprar pães. Você pode ser atropela-
do ao atravessar a rua, o pão pode ter
acabado e você fez a viagem à toa, pode
torcer o pé ao sair do carro, o pão pode
ter queimado e você terá que se dirigir a
outra padaria... A lista é enorme. Em
fim, sobre qualquer motivo é possível
nos preocupar. O preocupado tem óti-
mos argumentos para justificar cada
pensamento, ele pode dizer que leu no
jornal sobre os perigos de explosões,
assaltos... Pode te contar que já houve
um caso onde... Pode dizer que com ele
mesmo já aconteceu de... Sim, cada uma
destas previsões negativas são possíveis,
mas não são prováveis. O preocupado
confunde o que é possível com o que é
provável. A lista das possibilidades é in-
finita, tudo é possível. Mas a lista do
provável é muito mais limitada. Existe
a preocupação crônica, é a preocupa-
ção como atividade mental, constante
e a preocupação como medo de algo
que pode acontecer. O preocupado crô-
nico sofre de incapacidade de discernir
e sofre com medos que poderiam passar
despercebido. Jesus conhecendo nossa
alma, diz: Portanto, não se preocupem,

Você se preocupa demais?
dizendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que
vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’
Pois os pagãos é que correm atrás des-
sas coisas; mas o Pai celestial sabe que
vocês precisam delas. Busquem, pois,
em primeiro lugar o Reino de Deus e a
sua justiça, e todas essas coisas serão
acrescentadas a vocês. Mateus 6:31-
33. Preocupação é  medo de ser incom-
petente, medo  de não ver algo que de-
veria evitar, medo de que alguma coisa
ruim está por acontecer e é preciso
muita atenção para que estas coisas não
aconteçam. Ou seja o preocupado sofre
por antecipação, de coisas que talvez
nunca acontecerão ou nem sequer exis-
tem. Preocupação é a necessidade de
controle total sobre tudo o que aconte-
ce e que está por acontecer. Mas Jesus
disse: Quem de vocês, por mais que se
preocupe, pode acrescentar uma hora
que seja à sua vida? Visto que vocês
não podem sequer fazer uma coisa tão
pequena, por que se preocupar com o
restante? Lucas 12:25-26. Preocupação
é a sensação de que se estiver muito
atento a tudo o que de ruim pode acon-
tecer, esta coisa será evitada.

2. Por que nos preocupamos? Por
que pensamos. A preocupação se origi-
na nos pensamentos. Pensamentos de
ansiedade e medo que gera a preocupa-
ção que por sua vez, tornando-se crôni-
ca, gera a depressão. A preocupação que
limita nossas ações chama-se Medo. A
preocupação que causa sofrimento psi-
cológico se chama Pânico. A preocupa-
ção que nos persegue dia a dia em cada
atividade rotineira se chama Ansiedade.
Muitos de nossos pensamentos se origi-
nam pelo mal, e quando nós o alimen-
tamos, eles tomam conta de nossa men-
te quase que todo o tempo do dia, refle-
tindo no período noturno como insô-
nia, pesadelos e dormir mal. Nós, seres
humanos estamos grande parte do nos-
so tempo, examinado mentalmente. De
fato, pouco menos de metade do tem-
po, 46,9% para ser mais exato, as pes-
soas estão fazendo o que é chamado de:

“vaguear da mente”. Não estamos
focados no mundo exterior ou na tarefa
em mãos, estamos recorrentemente
olhando para os nossos próprios pensa-
mentos e esta atividade não nos faz sen-
tir felizes. Neste estudo, descobriram que
as pessoas estavam mais satisfeitas quan-
do faziam amor, quando se exercitavam,
ou se envolviam numa conversa. Eles
foram menos felizes quando descansa-
vam, trabalhavam, ou quando usavam
um computador em casa. As pessoas
relataram que mente vagueava pelo
menos 30% do tempo, durante quase
tudo, exceto quando faziam amor. O
apostolo Pedro nos ensina:  Portanto,
humilhem-se debaixo da poderosa mão
de Deus, para que ele os exalte no tem-
po devido.Lancem sobre ele toda a sua
ansiedade, porque ele tem cuidado de
vocês. Estejam alertas e vigiem. O Dia-
bo, o inimigo de vocês, anda ao redor
como leão, rugindo e procurando a
quem possa devorar. 1Pe 5.7-9.

3.Como vive o preocupado. O pre-
ocupado vive com medos que o impede
de realizar coisas importantes em sua
vida. A preocupação é um tipo de pen-
samento que definitivamente aumenta
a nossa ansiedade e torna as nossa vidas
mais difíceis.  Se estivermos preocupa-
dos sobre se algo de terrível pode acon-
tecer, provavelmente iremos evitar fa-
zer coisas que poderiam ser engraçadas
e recompensadoras. Por exemplo, po-
demos evitar um novo relacionamento
porque temos medo de vir a ser rejeita-
dos. O preocupado vive stressado, é uma
fonte direta de dores de cabeça, insonia,
úlceras, paranóia, desordens de ansieda-
de, depressão e fobias. Nós podemos
literalmente preocuparmo-nos até
à morte. Por exemplo, quando a preo-
cupação conduz à depressão e quando
esta se torna profunda, o nosso sistema
imunitário fica enfraquecido até ao pon-
to que uma mera constipação pode tor-
nar-se num grande problema de saúde.
O preocupado não permite que a Pala-
vra de Deus cresça em seu coração. Je-

sus disse: Quanto à semente que caiu
no meio dos espinhos, esse é o caso
daquele que ouve a palavra, mas a
preocupação desta vida e o engano das
riquezas a sufocam, tornando-a infru-
tífera. Mateus 13:22. Por isso muitas
pessoas preocupadas e seguras pela sua
vida, até são religiosas, conhecedoras
profundas e servas da sua religião, mas
suas vidas são vazias de fé.

4. Como controlar a preocupa-
ção. O preocupado cria imagens que
partem dos seus pensamentos.

Criamos um auto diálogo, ou seja,
conversamos conosco mesmos e cria-
mos imagens em nossa mente, assim
como quando falamos conosco mesmos
a respeito de nossos sonhos, objetivos e
realizações, são vários os exemplos. A
preocupação se mantém pelas imagens
negativas e diálogos internos negativos.
Tiago nos ensina; Sujeitai-vos, pois, a
Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de
vós. Tiago 4:7 Podemos dizer: Basta
aos pensamentos, esta seria uma forma
de parar os auto diálogos negativos, e
ter controle sobre a preocupação. E
também dizer ao contrário do que é ne-
gativo: eu vou perder, por eu vou ga-
nhar. Você vai morrer por eu vou viver.
E assim por diante. Podemos mudar a
imagem negativa em nossa mente por
uma imagem positiva, por exemplo,
imagens de uma pessoa que amamos
mortos, doentes ou inválidos, por ima-
gens positivas destes mesmos amados,
em saúde perfeita. Paulo nos ensina a
procurar ter bons pensamentos. Quan-
to ao mais, irmãos, tudo o que é verda-
deiro, tudo o que é honesto, tudo o que
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é
amável, tudo o que é de boa fama, se
há alguma virtude, e se há algum lou-
vor, nisso pensai. Filipenses 4:8 Resis-
tir aos maus pensamentos e buscar bons
pensamentos é essencial para controlar
as preocupações. Quando decide-se vi-
ver a vida pela fé, sem importar-se com
os costumes das pessoas, possuímos fa-
cilidade em deixar de nos preocupar-
mos, por que nos preocupamos com o
presente e não com o passado e nem
com o futuro.

“COMO LEMBRAR-SE DO VERDADEIRO EU”

mos vitimados.
No momento em que nos declara-

mos “vítimas”, ficamos aprisionados
numa vibração de revanche.

Quando vivemos com medo, raiva e
ressentimento, atraímos situações que
criam ainda mais medo, raiva e ressen-
timento.

Quanto mais envolvidos ficamos na
consciência do mundo exterior, mais nos
afastamos do caminho do espírito.

Existe uma tremenda carência espi-
ritual no nosso mundo.

É uma fome que não está sendo sa-
tisfeita. Idealmente, a religião deveria
ser o portal para nossa espiritualidade,
mas muitas vezes isso não acontece.

É preciso mais do que ir à igreja,
rezar, cantar, pregar e dar dinheiro aos
pobres para desenvolver a espirituali-
dade.

É necessário ter uma compreensão
das verdades espirituais e colocá-las em
ação nas nossas vidas cotidianas. Infe-
lizmente, às vezes as verdades ensina-
das pela religião são distorcidas pela in-
terpretação pessoal, e o medo de Deus
substitui o amor a Deus.

Resta a cada um de nós separar a
verdade do dogma, o joio do trigo.

As pessoas querem felicidade, amor
e alegria, e buscam esses valores no
mundo exterior. Não percebem que,
embora estejamos vivendo num mundo
físico e tenhamos sensações físicas, exis-
te algo mais real e poderoso que fica
dentro de nós.

Não estamos aqui para sermos es-

cravizados pelas regras de uma socieda-
de envolvida com os aspectos negati-
vos e inferiores da personalidade terre-
na. Temos que parar de viver uma vida
baseada na culpa, preocupação e medo.

Chegou a hora de voltarmos a co-
nhecer o significado de Deus e de pen-
sarmos em nós mesmos como seres es-
pirituais de luz e amor.

Você é e sempre será uma fagulha do
amor.

O seu verdadeiro lar é o céu, e você
viaja até este mundo para fazer seu de-
ver de casa.

A vida na Terra é temporária.
Quando você vive cada dia tendo o

espírito em mente, está vivendo uma
vida verdadeira.

Quando a sua personalidade espiri-
tual é fortalecida, você começa a expe-
rimentar a plenitude da vida.

Se queremos aprender com os exem-
plos do mundo espiritual, precisamos
começar a assumir a responsabilidade
por cada aspecto das nossas vidas.

Somos os únicos capazes de mudar
nossa maneira de pensar e agir.

Quando tomamos decisões que são
positivas e contribuem para o nosso
crescimento, mesmo quando essas deci-
sões parecem difíceis, nos tornamos
participantes ativos de nossas vidas.

Para despertar e  nos conectar com
a essência espiritual, precisamos exer-
citar nossos músculos espirituais, e a
maneira mais eficiente é através da
meditação, da  oração  e da  conscienti-
zação.

O Programa Educação para o
Trabalho - Trampolim tem como ob-
jetivo contribuir para a inclusão de
pessoas com deficiência intelectual e
em vulnerabilidade social, ampliando
sua capacidade de gerir a própria vida
e de se relacionar. Como exemplo de
interação entre alunos e sociedade, os
docentes do Senac Jaboticabal, junto
à turma do Programa Educação para
o Trabalho - Trampolim, vão produ-
zir uma Tarde Cultural no dia 4 de
abril, no Museu Histórico de Jaboti-
cabal.

“Com esse evento os alunos têm a
oportunidade de agir de maneira res-
ponsável, ética e cidadã com maior au-
tonomia na tomada de decisões e ges-
tão da própria vida, superando os de-
safios inerentes ao cotidiano, adqui-
rindo confiança para expressar-se por
meio da arte e contribuindo para a au-
toestima”, explica Fernanda Onório
Fernandes, docente do programa.

A integração, união e amizade en-
tre os alunos do Senac e outras insti-
tuições convidadas como APAE de
Jaboticabal, Monte Alto, Taquaritin-

Alunos do Programa Educação para o Trabalho
Trampolim preparam tarde cultural em abril

Evento contará com exposições de obras, apresentações culturais
de dança e teatro, tudo produzido pelos alunos

ga, CEPAT, Olhos D’Alma, Centro de
Atendimento e Educação para o Me-
nor Especial de Barrinha (CAEME) e
a Rede Pública de Ensino de Guariba,
será uma forma de compartilhar expe-
riências através da arte. Serão expos-
tas telas pintadas pelos próprios alu-
nos, origamis, além de apresentação
de teatro e dança.

O evento é gratuito. Mais infor-
mações sobre o evento pelo telefone
(16) 3209-2800 ou direto na unidade
do Senac Jaboticabal.

Serviço
Tarde Cultural – Programa Educa-

ção para o Trabalho - Trampolim
Data: 4 de abril de 2014
Horário: sexta-feira, das 13h30 às

16 horas
Local: Museu Histórico de Jabo-

ticabal - Aloísio de Almeida
Endereço: Rua Mizael de Cam-

pos, 193 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

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

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

Desde 2010, o “Programa Mais
Empregos” já mudou a realidade de
mais de 700 pessoas em Jaboticabal.
Considerado um facilitador entre em-
presas que procuram mão de obra qua-
lificada e candidatos que buscam uma
colocação no mercado de trabalho, o
programa foi uma ideia de Alexandre
Maria Petronilho, franqueado da Pre-
para Cursos na região. Atualmente é
implementado nas mais de 600 unida-
des da rede e já empregou mais de 100
mil pessoas em todo o país.

“Trabalhar no segmento educacio-
nal é extremamente gratificante. Pude
acompanhar ao longo dos anos, vários
casos de alunos que entraram na esco-
la sem saber mexer em um computa-
dor, e que hoje, depois de se profissi-
onalizar na Prepara e ter um encami-
nhamento profissional apropriado, já
conquistou o seu primeiro emprego”,
declara Petronilho.

Todas as unidades da Prepara Cur-
sos possuem uma base de currículos

Programa Mais Empregos já empregou
mais de 700 pessoas em Jaboticabal

já cadastrados de alunos ativos. Com
os currículos disponíveis nos siste-
mas, as empresas anunciam suas va-
gas nos murais das unidades e site do
programa sem custo algum. O Progra-
ma também é destinado às pessoas
sem vínculo de matrícula com a Pre-
para Cursos.

Além do serviço de orientação pro-
fissional, onde todos os candidatos têm
direito a uma avaliação gratuita para
conhecer melhor seu perfil profissio-
nal e então escolher a carreira adequa-
da com o auxílio da rede e seus profis-
sionais, o Programa Mais Empregos
oferece um ciclo gratuito de palestras
com orientações sobre como formular
um currículo adequado, dicas de pos-
tura para participação em entrevistas
de emprego, preparação para partici-
pação em dinâmicas de grupo, além de
outras mais.

Acesse o site do Programa e confi-
ra as vagas disponíveis  http://
www.programamaisempregos.com.br/

Assistência Social recadastra moradores
do Jardim Boa Vista

A Secretaria de Assistência Social comunica que está atualizando o cadastro dos moradores do
Jardim Boa Vista. O recadastrando teve início na segunda-feira (24).

“Os moradores foram previamente avisados e devem comparecer a sede da Secretaria para atualizar o
cadastro”, pontua a secretária da pasta, Eliete Travaini.

Para mais informações o telefone de contato é 3202-8301.

SERRALHERIA ARTÍSTICA MARTINS LAZARO LTDA –
ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia
Instalação e  de Operação Nº 52000119, válido até 10/03/2018,
para Serralheria Artística e Comércio de Ferragens e Chapas em
Geral, sito à Av. Alfeu Martini Nº 1.450, Distrito Industrial José
Aparecido Tomé, Jaboticabal/SP.

SANTOS& GUAFANHIM INDUSTRIAL DE PRODUTOS CE-
RÂMICOS LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Licen-
ça de Operação Nº 52001351 para Fabricação de Produtos Cerâmi-
cos não Refratários para usos Diversos, sito, à Av. Dr. José Mizi-
ara Nº 671 – Distrito Industrial José Ap. Tomé, Jaboticabal/SP.

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 2.014

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA STÉFANI
Sede Social: Rua Getúlio Vargas, nº 999

Fone: (16) 3202-1213 (14870-470) Jaboticabal-SP

        ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A   ASSOCIAÇÃO  DESPORTIVA  CLASSISTA STÉFANI,
comunica que realizará no dia 31.03.2014, na sua Sede Social,
situada à Rua Getúlio Vargas, 999, Bairro Sorocabano, Jabotica-
bal-SP, a partir das 16:30hs. Com  termino  às  18:30  hs,   Eleição
para  escolha  da Diretoria  Executiva  e  Conselho  Deliberativo
para  o Primeiro dia de Abril/2014  à  Março/2015,  conforme o
Artigo 23, Capitulo IX do Estatuto da Entidade.
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KC16E7B352586 / 201 CG 150, 2004 VERDE CHS: 9C2KC08505R800851,  MOTOR: KC08E55800851 / 202 CG,  PRETA CHS: 983DANIF,  MOTOR: KC08E14809983 / 203 CG 125, 2003 VERMELHA CHS: 9C2JC30104R077725,
MOTOR: JC30E14077725 / 204 C100, 2000 VERMELHA CHS: 9C2HA0710YR219290,  MOTOR: HA07E-Y219290 / 205 C100, 2004 PRETA CHS: 9C2HA07005R804558,  MOTOR: HA07E-5804558 / 206 C100, 2003 AZUL
CHS: 9C2HA07203R010342,  MOTOR: HA07E23010342 / 207 CG 150, 2005 PRATA CHS: 9C2KC08106R821220,  MOTOR: KC08E16821220 / 210 CG,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: CG125BRE1576841 / 214 CG,
VERDE CHS: DANIF,  MOTOR: JC35EW100226 / 215 CG,  VERDE CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 217 YBR 125, 2000 VERDE CHS: 9C6KE010010020906,  MOTOR: E308E-021054 / 218 CG 150, 2006 PRATA CHS:
9C2KC08106R949745,  MOTOR: KC08E16949745 / 219 CG 125, 1994 CINZA CHS: 9C2JC2501RRS11574,  MOTOR: JC25E-RS11574 / 220 CG 125, 2001 VERMELHA CHS: 9C2JC30101R089025,  MOTOR: JC30E11089025
/ 221 CG 125, 2000 PRATA CHS: 9C2JC30201R004655,  MOTOR: JC30E21004655 / 223 HUNTER, 2007 PRETA CHS: 94J2XMJG77M019306,  MOTOR: ZS147FMF27102122 / 224 SPEED 150, 2008 PRETA CHS:
95VCA1G288M020806,  MOTOR: C3F8021408 / 225 CG 125, 1995 VERMELHA CHS: 9C2JC2501SRS47061,  MOTOR: JC25E-SS47061 / 226 CG 125,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: JC25E-X095158 / 227 CG 125,
2001 VERMELHA CHS: 9C2JC30101R130769,  MOTOR: JC30E11130769 / 228 CG,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: CG125BR2121324 / 229 YBR 125E,  PRATA CHS: DANIF,  MOTOR: E337E-013526 / 230 CG,
VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: CG125BR1409444 / 231 CG,  CINZA CHS: DANIF,  MOTOR: CG125BR1078551 / 232 DT 180, 1982 PRETA CHS: 5L9016188,  MOTOR: CG125BRE1501844 / 233 CG 125, 2004 AZUL
CHS: 9C2JC30104R094325,  MOTOR: JC30E14094325 / 234 CG,  ROSA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 235 CG,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: S/MOTOR / 236 CG 150,  PRETA CHS: 051DANIF,  MOTOR:
KC08E58108051 / 237 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 238 CG,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 239 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 240 CG 150, 2005 PRETA CHS:
9C2KC08106R804168,  MOTOR: KC08E16804168 / 241 CG 125, 1999 AZUL CHS: 9C2JC2500XR196976,  MOTOR: JC25E-X196976 / 242 CG 125, 2000 PRATA CHS: 9C2JC30101R013899,  MOTOR: JC30E11013899 / 243
CG 125, 1994 AZUL CHS: 9C2JC2501RRS26739,  MOTOR: JC25E-RS26739 / 246 CG 125, 1997 VERMELHA CHS: 9C2JC250VVR141147,  MOTOR: JC25E-V141147 / 247 CG 125, 1991 VERMELHA CHS: 9C2JC1801MR581123,
MOTOR: 2147616 / 249 CG,  PRATA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 250 CG 125, 1989 PRETA CHS: 9C2JC1801KR212067,  MOTOR: 2012094 / 251 CBX 200, 2001 VERMELHA CHS: 9C2MC27001R023680,  MOTOR:
MC27E-1023680 / 252 WEB 100, 2007 PRETA CHS: 94J1XFBF77M051126,  MOTOR: JBE7064589 / 253 CG 150, 2011 PRETA CHS: 9C2KC1670BR529278,  MOTOR: KC16E7B529278 / 254 YBR 125, 2005 PRETA CHS:
9C6KE092060014921,  MOTOR: E382E-014348 / 255 CG 150, 2007 AZUL CHS: 9C2KC08108R102266,  MOTOR: KC08E18102266 / 256 CG 150, 2006 PRETA CHS: 9C2KC08506R865310,  MOTOR: KC08E56865310 / 257
CG 125, 1981 VERMELHA CHS: CG125BR1134521,  MOTOR: CG125BR1087060 / 258 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 259 CBX 250,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 261 STRADA,  PRETA
CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 262 CG 150, 2010 CINZA CHS: 9C2KC1670BR331706,  MOTOR: KC16E7B331706 / 263 RD,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: 2MW042258 / 264 YBR 125, 2001 PRATA CHS:
9C6KE010010040752,  MOTOR: E308E040486 / 265 CG 150, 2010 PRETA CHS: 9C2KC1550AR209826,  MOTOR: KC15E5A209826 / 267 POP 100, 2007 PRETA CHS: 9C2B02107R043107,  MOTOR: HB02E17043107 / 268
CG,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 272 CBX 250, 2002 AZUL CHS: 9C2MC35002R033109,  MOTOR: MC35E-2033109 / 273 ELEGANT 50, 1995 LARANJA CHS: 9CEHC050SRM000505,  MOTOR:
S92900 / 274 RD 135, 1991 PRETA CHS: 9C62MW000M0025850,  MOTOR: 2MW-025850 / 277 CG,  VERDE CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 278 CG,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 279 CG 125,  PRETA
CHS: DANIF,  MOTOR: JC25E-V153029 / 280 YBR,  CINZA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 281 CG,  VERMELHA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 282 CG,  CINZA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 283 CG,  PRATA
CHS: 711DANIF,  MOTOR: DANIF / 285 HUNTER, 2008 VERMELHA CHS: 94J2XSBA88M006443,  MOTOR: JBBA8005728 / 286 CG 125, 2001 VERDE CHS: 9C2JC30101R189320,  MOTOR: JC30E11189320 / 287 YBR
125, 2004 AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: E338E-075667 / 288 CG 125, 2012 PRETA CHS: 9C2JC4110CR425459,  MOTOR: JC41E1C425459 / 289 CG 125, 1992 AZUL CHS: 9C2JC1801NR236918,  MOTOR: 4028678 / 290
CG 125, 1989 PRETA CHS: 9C2JC1801KR422079,  MOTOR: 2040921 / 291 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 292 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR: CG125BRE1461547 / 293 CG,  AZUL CHS: DANIF,  MOTOR:
CG125BRE2150403 / 294 CG 125, 1979 AZUL CHS: CG1251062589,  MOTOR: CG125BR1015051 / 295 CG 150, 2004 PRETA CHS: 9C2KC08105R827878,  MOTOR: KC05E1030811 / 296 CG 125, 1999 AZUL CHS:
9C2JC2500YR080362,  MOTOR: JC25E-V228832 / 298 CG,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 302 CG 125, 1983 AZUL CHS: CG125BR1307904,  MOTOR: CG125E-1126794 / 304 CG,  VERDE CHS: DANIF,  MOTOR:
DANIF / 305 YBR,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 308 CG,  PRATA CHS: 400DANIF,  MOTOR: CG125BRE6137623 / 309 CG,  AZUL CHS: 040DANIF,  MOTOR: DANIF / 314 CG,  PRETA CHS: DANIF,
MOTOR: DANIF / 315 CG,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 316 CG,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 317 YAMAHA,  PRETA CHS: 6214DANIF,  MOTOR: 2MW-016214 / 318 MOBYL, 1988 BRANCA
CHS: CD21790,  MOTOR: S/NUMERO / 320 ML 125, 1980 VERMELHA CHS: CG1252020159,  MOTOR: CG125BR2009820 / 322 CG,  VERDE CHS: DANIF,  MOTOR: DANIF / 324 CG 150, 2010 PRETA CHS:
9C2KC1550AR218179,  MOTOR: KC15E5A218179 / 325 DT 180, 1993 PRETA CHS: 9C62TW000P0044126,  MOTOR: 2TW044126 / 328 CBX 200, 1995 ROXA CHS: 9C2MC2701SRT01412,  MOTOR: MC27E-ST01412
/ 329 CG 125, 1997 VERMELHA CHS: 9C2JC250VVR104026,  MOTOR: JC25E-V104026 / 330 NX 150, 1989 AZUL CHS: 9C2KD0101KR011677,  MOTOR: 0011714 / 331 YAMAHA,  PRETA CHS: DANIF,  MOTOR: 2H3-
024146 / 332 CG 150, 2007 PRETA CHS: 9C2KC08208R028189,  MOTOR: KC08E28028189 / 333 CY 50 JOG, 1996 PRETA CHS: 9C64MS000T0015478,  MOTOR: 4MS015478 / 334 YAMAHA,  PRETA CHS: DANIF,
MOTOR: 2MW-033254 / 335 CG 150, 2007 AZUL CHS: 9C2KC08207R031877,  MOTOR: KC08E27031877 /.

O VEREADOR VITÓ-
RIO DE SIMONI realizou
na última quarta-feira, mais
um almoço beneficiando
4.175 pessoas aos morado-
res do Jardim Boa Vista e
COHAB IV, com parceria
com a Ong Grande Cidadão,
contando com a colaboração
de familiares e amigos, jun-
tamente, com a participação
do Pastor Walter da Igreja
“Unção de Deus” e o Amigo
Gilberto de Faria. O Verea-
dor parabeniza a todos pela
atuação excepcional e per-
manente, constituindo uma
autêntica vocação social em
uma sequência de iniciativas
voltadas para o progresso.

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI
FAZENDO A DIFERENÇA
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GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

“Quando a videira se separa da esta-
ca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra
apodrece com todos os cachos que pos-
sui. Alerta, portanto, o demônio não
dorme!” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

.......................................................................................
“A sensação de solidão é acompa-

nhada de perturbações do sono, hiper-
tensão arterial, alteração do sistema
imunológico e um aumento dos estados
depressivos”. Então vai ser feliz!

.............................................................................
  De dia calor, de noite vento frio...

faz sentido isso?
........................................................................
Vamos descontrair kkkkkk!
Seja namorada, amante, mais casada

NUNCA!
Três amigas, uma namorada, uma

casada e uma amante decidiram fazer

uma brincadeira:
Seduzir seus homens usando uma

capa, corpete de couro, máscara nos
olhos e botas de cano alto, para depois
dividir a experiência entre elas.

No dia seguinte, a namorada iniciou
a conversa:

- Quando meu namorado me viu usan-
do o corpete de couro, botas com 12
cm de salto e máscara sobre os olhos,
me olhou intensamente e disse: ‘Você é
a mulher da minha vida, eu te amo’.
Fizemos amor apaixonadamente.

A amante contou a sua versão:
- Encontrei meu amante no escritó-

rio, com o equipamento completo!
Quando abri a capa, ele não disse nada,
me agarrou e fizemos amor a noite toda,
na mesa, no chão, de pé, na janela, até
no hall do elevador!

Aí a casada contou sua história:
- Mandei as crianças para a casa da

minha mãe, dei folga prá empregada,
fiz depilação completa, as unhas, esco-
va, passei creme no corpo inteiro, per-
fume em lugares estratégicos e capri-
chei: capa preta, corpete de couro, bo-
tas com salto de 15 cm, máscara sobre
os olhos e um batom vermelho que nunca
tinha usado. Pra incrementar, comprei
uma calcinha de lycra preta com um
lacinho de cetim no ponto G. Apaguei
todas as luzes da casa e deixei só velas
iluminando o ambiente. Meu marido
chegou, me olhou de cima abaixo e dis-
se:

- Fala aí, Batman, cadê a janta?

Você já deve ter passado pelo mo-
mento cinderela, horas e horas no es-
pelho fazendo aquela maquiagem in-
crível, com a intenção de que durasse
a festa inteira. Mal começou a festa e
sentiu todo seu esforço ir por água a
baixo, a pele já derretia, a sombra eva-
porou e o batom já nem era tão ver-
melho. O relógio já cruzava os pon-
teiros, e antes que desse meia noite,
você teria que agir ou então se trans-
formaria numa abóbora toda derreti-
da rsrsrsr...

Aí vai minhas dicas: Na maquia-
gem o menos é mais. Chega de ficar
rebocando, sua pele não precisa de ca-
madas e camadas de massa corrida,
apenas uma camada de uma boa base e
pinceladas de pó será suficiente. Quan-
to menos produto colocar, melhor.
Aplique água gelada antes da maquia-
gem.. ela fechará os poros, fazendo
com que a maquiagem fixe melhor.
Tome cuidado com o lápis preto nos
olhos, pois eles tendem a derreter e
formar olheiras. Prefira sombra pre-
ta no lado externo inferior do olhar.
Será indispensável na sua bolsa pó
compacto e batom para retoques du-
rante a festa.

Boa noite cinderela

Uma boa maquiagem pode trans-
formar você numa verdadeira cinde-
rela. E com uma vantagem: a sua fada
madrinha é você.

Neste inverno, invista em bocas
cobertas por frutas vermelhas (amei-
xa, mirtilo, amora e framboesa).

Esqueça essa história de perder o
sapatinho de cristal. Tenho certeza
que será notada com rapidez pelo
príncipe que estará na festa.

Boa sorte!
Agradecimentos: Graziela Beraldo
Modelo -  Ana  Asselli

Aniversaria no próximo dia 3 de abril, meu queridíssimo sobri-
nho, Peter Marlon Reginaldo, ao lado da esposa Gisele, da futura
filhinha, da mãe Sueli, do irmão Vitor e familiares. Curtiu com mui-
ta paz e amor essa nova idade. Parabéns! (Roselí Pereira)

PATRÍCIA  ANGÉLICA  SANCHES  TOKIMATU

COMEMORARÁ MAIS UM ANO DE VIDA, NO DIA 31
DE MARÇO. CASADA COM CARLOS EDUARDO TOKI-
MATU, RECEBERÁ OS PARABÉNS DAS FILHAS JULIA-
NA E CAMILA, E DE TODOS OS FAMILIARES.

ABEL ZEVIANI -  PRODUTOR CULTURAL E ASSES-
SOR PARLAMENTAR,  ANIVERSARIA NO PRÓXIMO
DIA 1º DE ABRIL. PARABÉNS DA ESPOSA FÁTIMA,
DA  FILHA ISABELI, FAMILIARES E AMIGOS.

Lívia Fernanda da Silva Santos, a princesinha  dos
pais Cláudio e Simoni, completará mais um ano de vida
no próximo dia 4 de abril. Os avós Manoel, Selma e
Cida; os padrinhos, tias, primos e os amiguinhos, estão
ansiosos para a grande festança. Parabéns Gatinha!

Murilo Boarini completa, no próximo dia 2 de abril, mais um
niver, ao lado da esposa Débora e da filha Ana Clara. Nós da
família GAZETA, desejamos a você, muitos anos de vida e que
essa amizade perdure por muitos e muitos anos. Felicidades!

Antonio Carlos Vieira Borini, 53
anos, casado, natural de Oswaldo
Cruz, SP, jornalista e radiodifusor,
mora em Dracena e tem emissoras na
cidade, Oswaldo Cruz e Bastos, to-
das na região da Alta Paulista.

A historia da família Borini iniciou-
se na década de 50 com o pai Belmiro
Borini, sendo o propulsor da carreira
de vários talentos, como por exem-
plo, o grande locutor Osmar Santos.

Borini, como é chamado, chega em
Jaboticabal como sócio cotista da  Rá-
dio Athenas, visando a migração da
emissora de AM para FM. Devido à
sua grande experiência no segmento,
tem bastante transito na ABERT,
AESP,  Ministério das Comunicações
e Anatel, facilitando desta forma a bre-
ve migração da Rádio Athenas.

Como há anos suas emissoras são
afiliadas Jovem Pan, tem o conheci-
mento técnico para somar à Rádio
Athenas e ampliar sua participação no
mercado das FMs.

Assim, Borini traz a experiência
que faltava para Edson Lobo, que con-
tinuará na sociedade.

Rádio Athenas de Jaboticabal tem novo sócio

A encantadora Ana Carolina Benatti Gonçalves, com-
pleta mais um aniversário hoje, dia 29 de março, ao lado
de familiares e amigos. Felicidades!

Parabéns para o gerente de Inseticidas da Syngenta Aimar Pedri-
ni Júnior, pelo aniversário transcorrido no último dia 27 de março.
A esposa Graciana, os filhos Francisco, e Antônio a caminho, dese-
jam muitos anos de vida! Felicidades!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 2.014

Noel, o Mensageiro da Paz, parabeniza
ERALDO MARTINS, pelo aniversário

transcorrido no dia 28/03/2014
(“não acredita em Papai Noel”)
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***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

CONTRATA-SE
Cobrador (a) com moto própria, salário fixo + comis-

são, ajuda de custo e premiação. Interessados enviar cur-
rículo para Rua Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

ALVARES  MARTINS  FERRAGENS  JABOTICABAL   LTDA –
ME. Torna público, que requereu na CETESB a Licença Prévia para
(Sucatas Metálicas, Reciclagem e ou Recuperação de. Sito à Rua
Pínio Zocca, 180- Bairro São Roque Jaboticabal/SP.

CANTINHO DOS
ORIXÁS-LUZ E VERDADE

MÃE SUZANA DE IANSÃ DA BAHIA
Mãe SUZANA de Iansã fala:
Nada acontece por acaso,
tudo tem o porque e você
não sabe, procure MÃE SUZANA hoje mesmo,
ela vai lhe revelar com uma simples consulta e
vai lhe orientar como afastar o mal da sua vida.
Negócios embaraçados, vícios de bebidas, amor mal correspondido, doen-

ças desconhecidas, dores de cabeça constante e outros problemas. ATENÇÃO
você que é medium e a sua espiritualidade não anda bem, venha fazer uma
consulta com MÃE SUZANA e verá como você vai mudar. Você político,
empresário e comerciante, tudo que você faz não dá certo, venha falar com
Mãe Suzana, ela tem mais de 150 tipos de trabalhos para abertura dos seus
caminhos e lucros. Você é vítima de bruxaria, feitiçaria, olho gordo na sua vida,
temos os poderes de desfazer tudo em nome de Deus e dos orixás.

ATENÇÃO;
Não confunda MÃE SUZANA com muitas que só quer te enganar para tirar

dinheiro em cima de sua tristeza, ela resolve qualquer que seja o seu problema
espiritual. SUZANA DE IANSÃ É DIPLOMADA PELA FEDERAÇAO DE
UMBANDA E QUIBANDA,CANDOMBLÉ DOS CULTOS AFROS BRASI-
LEIRO.

Ela atende com dia e hora marcada. Consulta: R$ 70,00.
Búzios, cartas de tarô, bola de cristal, caboclo e guias.
ENDEREÇO: TRAVESSA DOIS DE JULHO, S/N - BONFIM DE IPIRÁ,

IPIRÁ-BAHIA. TEL.: (75)3232-4055,CEL.:(75)9103-8605/9205-25125
suzana-de-iansa@hotmail.com.
Trabalho garantido e aprovado. Seja bem vindo. Rezas, Orações, Defuma-

ções, e Benzimento Grátis. Atendimento especial para todos vocês.

                                           ATENÇÃO
Trabalho para CORAÇÕES SOLITÁRIOS, ABANDONADOS ou DESPRE-

ZADOS pelo seu amor.
AXÉ

TRABALHO: Pagamento após o resultado
contatos pelo site: www.maesuzanadeiansa.com

CONVERSA COM JESUS
Todos os dias - Durante nove dias
Orar: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai.

Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto a
voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minha angústia e
lágrimas, bem sabeis. Divino amigo, como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre,
tenho ânimo e alegria para viver.

Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus, que ao terminar esta
conversa que terei contigo durante nove dias, eu alcance (pedir a graça), que peço com muita fé.
Como gratidão, mandarei publicar mil orações para que outras pessoas, que precisem de Vós,
aprendam a ter fé e confiança na Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol
ilumina o amanhecer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez aumenta mais a
minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”.

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém. (Silvia Aparecida Bassi Pereira)

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS – Ficam con-
vocados os senhores acionistas a se reunir em  Assembleia Geral Ordinária que
se realizará no dia  28 de abril de 2014, às  10:00 horas, na sede social da
companhia, na Avenida Aristides Bellodi, n.º 100 – Jardim São Marcos, em
Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as
contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao ex. social findo em 31/12/2013; b) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixação de seus honorári-
os; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos
srs. acionistas, na sede social da cia., os documentos a que se refere o art. 133 da
Lei 6404/76, relativos ao ex. social objeto da Assembleia. Jaboticabal, 28 de
março de 2014.  Ass. Dr. Paulo Miki Junior – Diretor Presidente.

Curso de LIBRAS da APÁS
As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui na APÁS -

Associação de Pais e Amigos de Surdos na Rua 24 de maio 566.
Nível I (segunda- feira) das 19 às 21:30 com início dia 14/04
Nível II (sexta - feira) das 19 às 21:30 com início dia 18/04
Local do curso: Av. Capitão Francisco Borges Godoy Macota

nº 14, Recreio dos Bandeirantes.

ORAÇÃO  A  SANTO  EXPEDITO
Festa dia 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa

de AJUDA URGENTE, peça esta ajuda ao Santo Expedito que é o Santo dos
Negócios que precisam de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia.
Oração - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorre-me nesta
Hora de Aflição e Desespero. Interceda por mim junto ao Nosso Senhor
JESUS CRISTO. Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos
Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Serenida-
de. Atenda ao meu pedido: “Fazer o Pedido”. Ajuda-me a superar estas Horas
Difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, Proteja a Minha
Família, atendo ao meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz e a Tranqüi-
lidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que tem
fé. Muito Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o Sinal do Cruz.
(R.P.S.)

Vende-se  um  carro  GOL  semi  novo
 1.0  a  Álcool  ou  Gasolina, ano  2009, de cor

cinza  prata,  trava  elétrica e etc.
 Tratar  com  Wagner  ou  Maurílio  pelos  telefones:

16 -  3204-3413 - 16- 3202-1533  ou  9 9768-0617

FERNANDES & PETRACCA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
Alimentícios LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Prévia e de Instalação nº 52000436 e requereu a Licença
de Operação para fabricação de doce de amendoim, à Rua Doutor
Basílio Pinto Ferreira nº 30, Jardim Kennedy, Jaboticabal - SP

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DE  ASSEMBLÉIA  GERAL
EXTRAORDINÁRIA  DA  ASSOCIAÇÃO  DAS  DAMAS  DE

CARIDADE  DE  SÃO  VICENTE  DE  PAULO
A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE

PAULO de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na  Praça Maria Gaglianone, nº
120, bairro Jardim Independência, através de seu Presidente, o senhor José
Francisco Baratela, CONVOCA através do presente edital, todos os associados
e membros da diretoria executiva, fiscal e administrativa da entidade, para
Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da entidade sito à
Praça Maria Gaglianone, às 19:00 horas, do dia 14 de abril de 2.014, cuja pauta
da reunião da assembléia será a venda de um imóvel localizado na cidade de
Jaboticabal, situado na Avenida Benjamin Constant n.º 259.

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00  horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei, quorum especial.

Jaboticabal,  25 março de  2014.
JOSÉ FRANCISCO BARATELA

UNENLAR
Adquira  sua porção para duas pessoas da famo-

sa bacalhoada do dia 18 de abril da UNENLAR.
Ligue  para (16) 3203-6373. Valor: R$ 50,00.

RIO 2 - Sessão: 19:00 e 21:00 /
/ Sáb. e Dom. também às 15:00 e
17:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Blu (Jesse Eisen-

berg) vive feliz no Rio de Janei-
ro ao lado da companheira Jade
(Anne Hathaway) e seus três fi-
lhotes, Carla (Rachel Crow), Bia
(Amandla Stenberg) e Tiago (Pi-
erce Gagnon). Seus donos, Lin-
da (Leslie Mann) e Túlio (Ro-
drigo Santoro), estão agora na
floresta amazônica, fazendo no-
vas pesquisas. Por acaso eles

encontram a pena de uma arari-
nha azul, o que pode significar
que Blu e sua família não sejam
os últimos da espécie. Após vê-
los em uma reportagem na TV,
Jade insiste para que eles par-
tam para a Amazônia. Blu inici-
almente reluta, mas acaba acei-
tando a ideia. Assim, toda a fa-
mília parte em uma viagem pelo
interior do Brasil rumo à flores-
ta amazônica sem imaginar que,
logo ao chegar, encontrarão um
velho inimigo: Nigel (Jemaine
Clement).

JOGOS VORAZES -
EM CHAMAS ****
Depois que a fraca série “Crepús-

culo’’ chegou ao fim, os adolescen-
tes, sedentos por aventuras no estilo
o bem contra o mal, com um roman-
cezinho água com açucar de fundo, se
viram orfãos. Mas logo essa solidão
foi sanada com a chegada de “Jogos
Vorazes’’ aos cinemas. Baseado na
obra de Suzane Collins, a trama gira
em torno de uma população futuris-
ta, que vive dividida em 12 distritos,
sob o comando de uma classe domi-
nante. Essa classe prega uma falsa paz,
cobrando anualmente um tributo, e
esse “dízimo” nada mais é do que
enviar dois habitantes de até 18 anos
para representar cada distrito em uma
competição de vida ou morte.  Ao fi-
nal do bom, primeiro filme, Katniss
Everdeen (a nova namoradinha da
América Jennifer Lawrence), salva a
vida de  Peta Melark (Josh Huchter-
son), e de quebra se torna um símbolo
da revolução dos distritos contra a
Capital. Vencedora do torneio, Ever-
deen agora é, constantemente, obser-
vada pelo presidente Snow (o experi-
ente Donald Sutherland) que a vê como
uma ameaça. É o ínicio de “Em Cha-
mas’’, uma continuação superior ao
original em vários quesitos. As atua-
ções estão mais seguras e as cenas de
batalhas são mais grandiosas e baca-
nas. O diretor Francis Lawrence, que
assumiu após o abandono de Gary
Ross, se mostrou uma escolha acerta-
da. Nessa nova disputa, organizada

por Snow, apenas os vencedores das
edições anteriores são admitidos. Algo
como uma “Copa dos Campeões’’ dos
Jogos Vorazes. O diretor Lawrence
cria bem o clima de tensão e mesmo
fora da arena deixa sempre um misté-
rio no ar, diante do que vai ocorrer.
“Em Chamas’’, conta também com a
ótima presença do falecido, Phillip
Seymour Hoffman, que se mostra uma
presença importante, como o braço
direito de Snow e que guarda um se-
gredo que não irei revelar por moti-
vos óbvios. Emocionante do ínicio ao
fim “Em Chamas’’ termina, claro, com
o gancho para as próximas sequênci-
as “A Esperança’’ Partes 1 e 2. Em
tempo, a série ”Jogos Vorazes’’ é, in-
finitamente, melhor que ‘’Crepúscu-
lo’’, algo que não seria tão dífícil de
conseguir.

Lançamento: RIO 2
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me, situada

em Jaboticabal – SP, na Rua João Volpe, 240, Parque 1º de Maio,
CNPJ  nº  04.308.170/0001-99, Inscrição Estadual nº 391.103.176.115,
comunica o extravio de 05 talões de NF modelo D-1 do nº 751 ao  nº
1000.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me



EGON THEODOR
VON GAL

Esposa, filhas, genros, netos e bisnetos
agradecem aos parentes e amigos o cari-
nho, atenção e solidariedade recebidos nes-
te momento de separação física ao querido
Egon.

Deixará saudades e em nossos corações
será reverenciado pelo seu exemplo de
vida, persistência, coragem, determinação
e bondade.

“Nós somos de Deus(...)” – João
(I João,4:6)
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No último dia 21 de março, nas
dependências da Câmara Muni-
cipal, foi lançado o primeiro fas-
cículo do livro “Personagens da
História de Jaboticabal”, de au-
toria do Prof. Dr. Luiz Carlos Be-
duschi e Dorival Martins de An-

PERSONAGENS DA HISTÓRIA
DE JABOTICABAL

drade.
Neste fascículo, os persona-

gens foram João Pinto Ferreira
(Fundador de Jaboticabal),
Adolpho Vaz Sampaio - Primei-
ro Prefeito da cidade), Carlos
Tonanni ( Empreendedor notável

do município)  e Alberto Botino
(Vereador, Deputado Federal e
Prefeito por duas gestões em Ja-
boticabal).

Livro com 58 páginas e uma
leitura de fácil entendimento e
envolvente.

Fotos: Frisson por Ana Mattos



COPA DO MUNDO 2014

Goleiro, Júlio César, Ernane, Fred, David Luis, Thiago Silva e Oscar, Daniel Alves, Hulk, Neymar,
Marcelo e KaKá.

Provavél escalação do Brasil. Com
estádios em obras, site vaza figurinhas
do álbum da Copa. São 17 atletas por
Seleção. Na equipe de Luiz Felipe Sco-
lari, a produtora do álbum utilizou atle-

tas normalmente chamados pelo trei-
nador. Robinho, do Milan, é um dos
poucos que vai aparecer na publicação e
pode não estar na Copa do Mundo. Além
de Neymar e Robinho, os seguites joga-

dores foram “convocados” para a Sele-
ção: Julio César, Thiago Silva, David Luiz,
Daniel Alves, Marcelo, Dante, Ramires,
Paulinho, Luiz Gustavo, Hernanes, Os-
car, Bernard, Willian, Hulk e Fred.

Espanha: Goleiros: Iker Casillas, José Manuel Reina e Víctor Valdés.
Defesas: Álvaro Arbeloa, César Azpilicueta, Gerard Piqué, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Jordi Alba e

Ignaácio Monreal.
Meias: Sergio Busquets, Javier Martínez, Xavi Hernández, Santiago, Cazorla, Andrés Iniesta, Jesús

Navas, David Silva e Juan Mata.
Ataque: Pedro Rodríguez, Cesc Fábregas, Roberto Soldado, David Villa e Fernando Torres.

Argentina - Goleiros: Andújar - Catania (Itália) e Romero - Monaco (França).
Defensores: Campagnaro - Inter (Itália), Federico Fernández – Napoli (Itália), Zabaleta - Manches-

ter City (Inglaterra), Coloccini - Newcastle (Inglaterra), Rojo - Sporting (Portugal), Garay - Benfica
(Portugal), Ansaldi - Zenit (Rússia), Basanta - Monterrey (México).

Meias: Mascherano - Barcelona (Espanha), Di Marí - Real Madrid (Espanha), Banega – Valencia
(Espanha), Augusto Fernández - Celta de Vigo (Espanha), Biglia - Lazio (Itália), Alvarez - Inter (Itália)
e Lamela – Tottenham (Inglaterra), Sosa – Metallist (Ucrânia).

Atacantes: Messi - Barcelona (Espanha), Palacio – Inter (Itália), Higuaín - Napoli (Itália), Agüero -
Manchester City (Inglaterra) e Lavezzi - Paris Saint-Germain (França).

O Paraguai praticamente não tem mais chances de disputar a Copa de 2014, já que ocupa a última
posição das eliminatórias com apenas sete pontos em nove jogos.

Goleiros: Diego Barreto (Cerro Porteño), Antony Silva (Deportes Tolima-COL), Tobías Vargas (De-
portivo Capiatá).

Zagueiros e laterais: Iván Piris (Roma-ITA), Marcos Cáceres (Newell’s Old Boys-ARG), Paulo Da
Silva (Pachuca-MEX), Pablo Aguilar (Tijuana-MEX), Antolín Alcaraz (Wigan-ING), Lorenzo Melga-
rejo (Benfica-POR); Pedro Benítez, Ismael Benegas e Miguel Samudio (Libertad).

Volantes e meias: Fidencio Oviedo, Jonathan Fabbro y Julio Dos Santos (Cerro Porteño); Víctor
Cáceres (Flamengo-BRA), Víctor Ayala (Lanús-ARG), Cristian Riveros (Kayserispor-TUR), Richard
Ortiz (Olimpia), Marcelo Estigarribia (Sampdoria-ITA), Osvaldo Martínez (América-MEX) e Silvio
Torales (Nacional).

Atacantes: Nelson Haedo (Valencia-ESP), Oscar Cardozo (Benfica-POR), Luis Caballero (Samara-
RUS), Edgar Benítez (Toluca-MEX), Robín Ramírez (Pumas UNAM-MEX) e Pablo Velázquez (Libertad).

Portugal - Guarda-redes: Eduardo (Sp. Braga), Beto (Sevilha) e Anthony Lopes (Lyon).
Defesas: Miguel Lopes (Lyon), João Pereira e Ricardo Costa (Valência), Pepe e Fábio Coentrão

(Real Madrid), Rolando (Inter), Neto (Zenit) e Antunes (Málaga).
Médios: Raul Meireles (Fenerbahçe), João Moutinho (Mónaco), Miguel Veloso (Dínamo Kiev), Wi-

lliam Carvalho (Sporting), Rúben Amorim (Benfica) e Josué (FC Porto).
Avançados: Rafa (Sp. Braga), Ivan Cavaleiro (Benfica), Edinho (Kayseri Erciyesspor), Hugo Almei-

da (Besiktas), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Varela (FC Porto).

México: Goleiros: Alfredo Talavera, Cirilo Saucedo, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, José de
Jesús Corona e Moisés Muñoz.

Defensor: Adrián Aldrete, Alejandro Castro, Carlos Salcido, Dárvin Chávez, Diego Reyes, Edwin
Hernández, Efraín Velarde, Francisco Javier Rodríguez, Gerardo Flores, Héctor Moreno, Hiram Mier,
Hugo Ayala, Israel Jiménez, Jair Pereira, Joel Huiqui, Jonny Magallón, Jorge Torres Nilo, Juan Carlos
Valenzuela, Leobardo López, Miguel Ángel Herrera, Miguel Layún, Paul Aguilar, Rafael Márquez e
Severo Meza.

Meio campo: Alonso Escoboza, Andrés Guardado, Ángel Reyna, Carlos Peña, Christian Giménez,
Damián Álvarez, David Cabrera, Édgar Andrade, Fernando Arce, Gerardo Torrado, Héctor Herrera,
Isaác Brizuela, Javier Aquino, Javier Cortés, Jesús Molina, Jesús Zavala, Jorge Enríquez, José María
Cárdenas, Juan Carlos Medina, Lucas Lobos, Luis Ángel Mendoza, Luis Montes, Miguel Ponce, Pablo
Barrera, Rodrigo Salinas e Sinha.

Atacante: Aldo de Nigris, Giovani dos Santos, Javier Hernández, Javier Orozco, Marco Fabián,
Omar Bravo, Oribe Peralta, Rafael Márquez Lugo e Raúl Jiménez.

A seleção da Alemanha comandada por Joachim Low, que ocupa o segundo lugar no ranking FIFA,
é uma das mais fortes do mundo, pela qualidade dos seus jogadores no presente, mas também pelo peso
da história: a Alemanha foi três vezes campeã mundial (1954, 1974 e 1990), quatro vezes vice-campeã
mundial (1966, 1982, 1986 e 2002) e ainda terceira classificada nos dois últimos Campeonatos do
Mundo.

É uma seleção que conta com a base do Bayern Munique (Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger,
Kroos, Muller e Goetze), atual campeão europeu, e do Borussia Dortmund (Hummels, Schmelzer, Gun-
dogan, Reus), vice-campeão europeu. Isto para além de ter outras grandes estrelas no estrangeiro, com
destaque para Ozil. A lesão de Khedira é a maior dor de cabeça do técnico. Na qualificação, somou nove
vitórias em dez jogos, tendo apenas um empate com a Suécia.

O histórico dos confrontos é claramente favorável aos germânicos: nove vitórias, cinco empates e três
derrotas contra a Seleção Portuguesa, que venceu no Euro 2012 e Euro 2008 e no Mundial 2006. No
Euro 2000, foi Portugal a sorrir.

Numa seleção recheada de talentos e juventude, há um jogador que, ainda assim, se destaca dos
demais: Mezut Ozil. Nascido em Gelsenkirchen e filho de pais de origem turca, o médio ofensivo do
Arsenal estreou-se na Mannschaftem 2009 e no ano seguinte foi uma das figuras no Mundial, transferin-
do-se de imediato para o Real Madrid. Aos 25 anos, está a atingir o ponto mais alto da carreira, é o
estratega da equipe e um jogador capaz de decidir um jogo num lance de gênio. Soma 57 internaciona-
lizações e 17 golos.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2013

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. A Unimed representa um sistema ético e de alto padrão, frontal-
mente contrário a mercantilização da medicina e à intermediação da assistência médica, objetivando uma
estreita e sólida relação médico-paciente. A Unimed de Jaboticabal cumpriu todas as exigências determinadas
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), mantendo o resultado positivo, objetivando a qualidade
inaugurou o Serviço de Atenção Primária e realizou melhorias na infraestrutura. A aprovação da destinação da
sobra/perda é realizada em Assembleia Geral Ordinária e votada pelos médicos cooperados da Unimed de
Jaboticabal. No objetivo de oferecer serviços de melhor qualidade aos clientes, será realizada no próximo
exercício ampliação do Centro de Referência de Jaboticabal e Pronto Atendimento de Guariba.

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:
A Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil,

tendo como objetivo social à congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem
o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema
cooperativista no País.

A Cooperativa atua na operação de planos de saúde, firmando, em nome dos associados, contratos de pres-
tação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de Valor Determinado – Preço Pré-Estabele-
cido e por Serviços Realmente Prestados – Preço Pós-Estabelecido, a serem atendidos pelos médicos associados
e rede credenciada. Possui registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob número 32.988-6.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em

vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71 e das Normas Brasileiras de Contabi-
lidade e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo plano de contas estabelecido
pela RN 290 de 27 de Fevereiro de 2012. A Cooperativa também atendeu os quesitos da NBCT 10.21, na formatação
das demonstrações contábeis. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
A Cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime

implica no reconhecimento dos Ingressos/Receitas e Dispêndios/Despesas quando ganhas ou incorridas, indepen-
dentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A) ATIVOS CIRCULANTES:
A.1 - Reconhecidos por valores de realização atualizados pelos rendimentos auferidos até a data do balanço

e apropriados pró-rata-dia;
A.2 – Aplicações Financeiras – Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos líquidos

de IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2013. E lastreiam as provisões técnicas - Resolução Normativa nº. 159
de 04/07/2007. (Nota nº 7)

Nomenclaturas. 2012 2013
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB 4.884.154,68   5.173.827,88
Cotas de Fundos de Investimentos 5.267.459,66   6.203.824,43
TOTAL                   10.151.614,34 11.377.652,31
A.3 - Créditos de operações com planos de assistência à saúde - São registrados e mantidos no balanço pelo

valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento em contrapartida à: (i) conta de resultado de
contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de
resultado “receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da Operadora” no
que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planos
Médico-Hospitalares. A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com RN
290 da Agência Nacional de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:

i. Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;

ii. Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90
(noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;

iii. Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria
operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade
do crédito foi provisionada;

A.4 – O Estoque é demonstrado pelo custo médio de aquisição, constituído por medicamentos e matérias
médico-hospitalar.

Nomenclaturas. 2012 2013
Estoque para Consumo   86.683,72     3.140,00
Farmácia 153.143,26 121.960,24
Total                    239.826,98 125.100,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE.
B) REALIZÁVEL LONGO PRAZO:
B.1 – Em 2009 efetuou depósitos judiciais referentes processo n. 2009.61.02.002523-7 – COFINS/PIS (Nota 5-F).
B.2 - Permanece registrado o depósito judicial – INSS Lei 84/96 (Nota 5-A);
B.3 – A partir de 2005 constituiu Provisão e continua-se com o Depósito Judicial para discutir em juízo a

exigibilidade ou não do INSS de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, perfaz o montante
em 31/12/2013 R$ 1.512.609,24;

B.4 – Realizado em 2013, depósito judicial para cobrir perdas potenciais com as ações trabalhistas em curso
no valor de R$ 20.000,00, perfaz o montante em 31/12/2013 R$ 117.911,43;

B.5 – Em 2006 efetuamos depósito judicial para discutir ação proposta pela Singular contra a empresa White
Martins Gases Industriais Ltda. que permanece igual em 2013 no valor de R$ 6.439,45;

B.6 – Execução Fiscal n. 726/2004 referente IRRF exercícios 1999 e 2002 (incidente sobre repasses aos
cooperados – Produção Médica) com depósito judicial feito em 2013 no valor R$ 450.000,00, perfaz o montante
em 31/12/2013 de R$ 4.229.213,17;

B.7 – Saldo R$ 16.126,75 remanescente referente processo n. 733/2004, quitado em 2010 com redução pelo
pagamento a vista conforme Lei n. 11.941/09 que será transferido para o processo 726/2004.

B.8 – Em 2013 efetuou deposito no valor de R$ 323.693,67 referente cobrança de Ressarcimento ao SUS,
perfaz o montante em 31/12/2013 R$ 510.584,88.

C) ATIVO PERMANENTE:
C.1 – INVESTIMENTO.
Representado por participações societárias minoritárias, demonstrados por valores de aquisição. Os montan-

tes dessas aplicações são:
Nomenclaturas. 2012 2013
Unimed do Est. SP_Federação Estadual das Coop. Med 116.719,88 116.719,88
Unimed Nordeste Paulista-Federação Intrafederativa   51.331,56   51.331,56
Unimed Participações   12.487,09   16.876,16
Ações Unimed Seguradora   11.260,68   11.260,68
Copermed de Jaboticabal   62.171,81   69.408,68
Aliança Coop. Nac. Unimed Conf. Coop     1.432,74     1.432,74
C.P.F.L.        469,45        469,45
Total 255.873,21 267.499,15
C.2 – IMOBILIZADO.
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam

em conta a vida útil do bem.

C.3 – INTÁNGIVEL
Os gastos referentes a programas de medicina preventiva e promoção à saúde, aprovados pela ANS, reco-

nhecidos no ativo intangível, foram amortizados 100% no ano de 2013.

D – PASSIVO CIRCULANTE:
É todo demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do

balanço apropriados pró-rata-dia;
D.1 - Provisão de Risco - Exigida até 31.12.2009 conforme Resolução Normativa - RN nº 160 de 03/07/2007

expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, destinada à garantia da parcela das contrapres-
tações cuja vigência do risco ainda não tinha findado. Com o advento da Resolução Normativa-ANS nº 206 de 02
de dezembro de 2009 e alterações, a referida provisão foi revertida a crédito da conta de resultado “Variação das
Provisões Técnicas”, passando as contraprestações referentes aos contratos dos planos de saúde na modalidade
de preço pré-estabelecido a serem apropriadas pelo valor correspondente ao rateio pró-rata dia, do período de
cobertura individual de cada contrato.

D.2 – Provisão de Eventos a Liquidar – Registro de eventos já ocorridos e avisados e ainda não pagos (RN nº
209/09).

Nomenclaturas 2012 2013
Ressarcimento ao SUS 2.861.894,64 3.332.339,36
Rede Contratada/Credenciada    816.084,29    944.260,93
Cooperados    590.244,32    708.407,24
Intercâmbio c/Operadoras de Planos de Assistencial    410.148,64    504.605,38
Total  4.680.383,89 5.491.625,91

      D.3 – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA – constituída segundo metodologia constante
em Nota Técnica Atuarial (atuário José Geraldo Fernandes Vieira – MIBA 2.301), aprovada pela ANS, por meio
do ofício n. 3531/2013/GGAME(GEHAE)/DIOPE/ANS.

D.4 – Depósitos de Beneficiários e de Terceiros – Registros dos valores recebidos dos usuários do plano de
saúde cuja cobertura refere ao mês de janeiro de 2014, data que será transferido para ingressos.

D.5 – Empréstimos e financiamentos – São registrados pelo valor principal, acrescido dos encargos financei-
ros proporcionais até o último dia do mês base (Nota 4)

E – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL LONGO PRAZO:
Sua realização ou liquidação é provável que não ocorra nos próximos doze meses. E são acrescidos, quando

aplicável, os correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.
Os passivos contingentes foram provisionados quando as perdas forem avaliadas como possíveis e prováveis;

e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados
de obrigações legais.

F – APURAÇÃO DE RESULTADO E RECONHECIMENTO DOS INGRESSOS E DISPÊNDIOS:
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e incluem os rendimentos, encargos e variações

monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os
passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de
renda e contribuição social.

As Contraprestações Efetivas são apropriadas ao ingresso/receita considerando-se o período de cobertura do
risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos
e nas operações de prestação de serviços de assistência a saúde, a apropriação da receita é registrada na data em
que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data
em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada.

U N I M E D  DE  JA B O T I C A B A L - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
FONE/FAX: (16) 3209-2433 - Avenida Carlos Berchieri, 791 - Cx. Postal  201 – Cep. 14.887-000 - CGC (MF) 72.783.970/0001-11 – Jaboticabal - SP

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2013.

DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ Dr. MARCOS DA SILVEIRA
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

Dra. LUIZ EDUARDO ROMERO GERBASI Dr. OSWALDO COSTA CÉSAR NETO
Diretora Superintendente Diretor Financeiro

JULIO CESAR FERREIRA ROCHA
Contador - CRC-SP 1SP229564/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico, em reunião

realizada no dia vinte e seis de março de dois mil e quatorze, às dezenove horas, em sua sede, sito à Avenida Carlos
Berchieri, 791, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial levan-
tado em 31 de Dezembro de 2013, bem como todos os outros Demonstrativos Contábeis, além de documentos
e saldos figurantes, verificando-se uma sobra líquida à disposição da Assembléia Geral Ordinária de R$ 719.989,17
(setescentos e dezenove mil novecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos). Constatando acharem-se
tudo exato, em perfeita ordem, recomenda a sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

Jaboticabal, 26 de março de 2014.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À
UNIMED DE JABOTICABAL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Att.: DIRETORIA
PRESIDENTE - Dr. Luiz Roberto Lins Ferraz
Examinamos as demonstrações financeiras da UNIMED DE JABOTICABAL - COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respec-
tivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-

ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras, livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em

nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causadas por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Cooperativa, para ‘planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstân-
cias, mas não para fms de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Cooperativa.
Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
fmanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as Demonstrações Financeiras
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em todos

os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fmanceira da UNIMED DE JABOTICABAL - COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO, em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações, as mutações de
seu patrimônio liquido e do fluxo de caixa, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, cujos valores são apresen-

tados para fins de comparação, foram por nós examinadas.
Campinas, 19 de fevereiro de 2014.

Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e
não avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.

NOTA 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
Em 31/12/13 a Cooperativa contabiliza recurso tomado com estabelecimentos bancários ajustado a valor presente.
Nomenclaturas 2012 2013
HSBC - Saldo Devedor    224.181,97     119.059,92
Copermed                            (i)      45.644,13      32.937,03
Copermed Farmácia           (i)      45.644,13      32.658,64
Itau - Unibanco                   (ii) 1.443.790,92 1.658.658,84
PASSIVO CIRCULANTE 1.759.261,15 1.843.314,43

        Copermed                           (i)      30.429,41
Copermed Farmácia          (i)      30.429,41
Itau - Unibanco                  (ii) 2.767.265,92  1.520.437,26
HSBC 112.091,03
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 2.940.215,77   1.520.437,26
TOTAL 4.699.476,92   3.363.751,69
(i) Recursos utilizados na aquisição de um aparelho de tomografia.
(ii) Recursos utilizados para realização de aplicações financeiras que lastreiam as provisões técnicas (Nota nº 7).
NOTA 5 – PROCESSOS JUDICIAIS e ADMINISTRATIVOS.
A) L.C. 84/96 – Instituiu as contribuições sociais sobre as remunerações pagas ou creditadas pelos serviços

prestados sem vínculo empregatício, é inconstitucional às Cooperativas de Trabalho Médico. A Cooperativa
discute judicialmente a exigibilidade da contribuição sobre a produção dos cooperados a qual se zera com igual
verba do Ativo Não Circulante em valores corrigidos até 2005 e houve Depósito Judicial que totaliza em 31/12/
12 o valor R$ 791.579,17, no ano de 2013 foi compensando ativo contra passivo pela conversão do deposito judicial
em renda a favor do fisco;

B) Produção Especial: A partir de janeiro 2005 a Cooperativa está depositando mensalmente em juízo para
discutir com o INSS a exigibilidade de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, por isso
provisionou 20% da PE e o Dispêndio figura no resultado dos exercícios. A provisão feita até 31/12/13 é R$
1.738.869,68 consta do Passivo Não Circulante - Exigível Longo Prazo;

C) Processos para Contingência Cível. Esta Singular procedeu a Provisão no Passivo Não Circulante -
Exigível Longo Prazo os processos de natureza cível, todo ele documentado de acordo com relatório dos Asses-
sores Jurídicos, totalizando em 31/12/2013 o valor de R$ 2.252.457,92.

D) Em 31/12/08 esta Cooperativa se submeteu às exigências ditadas pela IN 20 – DIOPE – ANS de 20/10/
08 e cumpre rigorosamente suas instruções, tanto é que existe no Ativo e Passivo, Provisão de valores que
assumem a Contingência Passiva, inclusive, com débito aos Senhores Cooperado referendado pela AGO. Em
2013 foram baixados alguns processos e atualizados os demais, sendo Contingências Tributárias o valor R$
8.347.604,82.

E) Ressarcimento ao SUS está sendo debatido na esfera administrativa junto a ANS, provisionado até 31/
12/2013 é R$ 3.332.339,36.

F) Processo nº. 2009.61.02.002523-7 - referente PIS/COFINS (Base Reduzida) registrado até 31/12/2012
o montante de R$ 3.726.757,57.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO:
Em 31/12/13 a Cooperativa registrou valor correspondente a todos os devedores com idade superior a 60 e

90 dias, segundo sua categoria, este no montante de R$ 2.374.606,64 neste exercício 2013 e foram constituídos
Dispêndios para eles, inclusive devedores da Farmácia.

NOTA 7 – PROVISÕES TÉCNICAS
Conforme RN 209/ANS de 22 de dezembro de 2009 a singular possui registrado no Passivo Circulante as

Provisões técnicas (Nota 3. D-1 e D-2) e possui suficiência em Ativos Garantidores.
A Singular realizou empréstimos (Nota 4) e o recurso foi aplicado em Ativos Garantidores (i) que lastreiam

as Provisões Técnicas (ii).
Nomenclaturas. 2012 2013
Ativos Garantidores - Aplicações (i) 10.151.614,34 11.377.652,31
Depósitos Judiciais–Ressarc.SUS(i)       186.891,21      510.584,88
Imóvel Assistencial (i)       400.000,00
Ativos Garantidores  10.338.505,55  12.288.237,19
Provisões Técnicas (ii)    7.310.855,57    7.722.884,19
Excesso de Ativos Garantidores    3.027.649,98    4.565.353,00
NOTA 8 – CIRCULARIZAÇÕES DE 31/12/13.
Foram muitas as remetidas e retornaram algumas corretas, outras incoerentes, mas, a incoerência obser-

vada é atribuída à empresa informante. Diante disso o Auditor Independente contábil, pela história acontecida,
optou ficar com as contas apresentadas por esta Cooperativa. Os saldos bancários, em contas de movimentação
imediata, bem como, de aplicações financeiras, estão absolutamente corretos.

NOTA 9 – REGISTROS.
Em novembro de 2004 a Federação NE Paulista se vinculou à Unimed do Brasil e, por conseguinte esta

Singular também. Esta Singular possui registro sob nº. 32988-6 – ANS.
NOTA 10 – CAPITAL E RESERVAS.
Em 31/12/13 o capital integralizado totaliza R$ 605.302,12 e é composto de quotas – partes indivisíveis e só

podem ser transferidas entre os cooperados e ainda assim com aprovação prévia da Assembléia Geral.
Em 31/12/13 o Fundo de Benefício Cooperativo - FBC na data do Balanço Patrimonial assume R$ 1.481.735,29.
Foi destinando para o Fundo NAE (Núcleo Ações Estratégicas) no ano de 2013 R$ 63.617,22, totalizando em

31/12/2013 o valor de R$ 63.617,22.
O Estatuto Social determina as seguintes destinações de Sobras e constituições de Reservas, após as deduções

dos Tributos e estão todos de acordo com a Lei 5.764/71:
FUNDO DE RESERVA – É constituído por no mínimo 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço

anual, representado neste exercício por R$ 84.704,61. De acordo com AGO de 2012 foi a este destinado R$
610.167,25 das Sobras apuradas em 2012 e seu montante acumulado assume R$ 3.211.950,46 na data do balanço
e se destina a reparar eventuais perdas da Cooperativa;

RATES (FATES) – Reserva (Fundo) de Assistência Técnica Educacional e Social – É constituído por no
mínimo 5% (cinco por cento) das sobras apuradas no Balanço anual, representado neste exercício por R$     42.352,30
e seu montante acumulado assume R$ 117.817,96. Do saldo anterior foi utilizado em 2013 no valor R$ 24.241,81.
Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados da Sociedade,
além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados;

JUROS SOBRE O CAPITAL – A Cooperativa conforme disposição estatutária e legal efetua o crédito de
juros sobre capital próprio aos seus cooperados em 6% (seis por cento) sobre o capital integralizado, que em 31/
12/2013 representa o valor de R$ 36.318,13 e consta no Passivo Circulante. Depois de diminuído o IRRF incidente
será pago mediante capitalização de valores ao capital ou crédito em espécie aos cooperados, ficando a cargo
AGO de 2013 o seu destino.

SOBRA LÍQUIDA – Neste ano está à disposição da AGO 2013 o valor líquido de R$ 719.989,17.
NOTA 11 – DEEMED CONST – CUSTO ATRIBUÍDO
A Singular realizou no ano 2010 a avaliação dos seus bens de valores relevantes alocados no Ativo Imobi-

lizado, de propriedade desta Singular, aplicando o conceito de custo atribuído (deemed const) conforme ICPC 10
aprovada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC em 4 de dezembro de 2009 e ITG 10 aprovada pelo
Conselho Federal de Contabilidade – CFC através da Resolução nº 1.263/09 em 10 de dezembro de 2009.

Em 2011, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS através da Súmula 18 e Instrução Normativa
n.º 47 DIOPE, 21 de Julho de 2011, determinou a baixa da avaliação.

NOTA 12 – EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ASSISTÊNCIA

MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2013 está em
conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados
posteriormente à Lei n.9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR

(Preenchimento com valores líquidos de Glosas, Recuperação por Co-Participação e Outras Recu-
perações relativo à movimentação do 4º Trimestre de 2013)

Cobertura Assistencial com Pré Estabelecido - Carteira de Plano Individual / Familiares pós Lei
9.656/1998
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A Prefeitura de Jaboticabal promo-
veu entre 17 e 21 de março, a Semana
da Água. A Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, por
meio do Centro de Educação Ambien-
tal, promoveu uma programação es-
pecial, para conscientizar a popula-
ção, especialmente as crianças.

Além de palestras sobre temas va-
riados, a SAAMA promoveu exposi-
ções, distribuição e plantio de mudas
e em parceria com a Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer, reali-
zou também uma peça teatral sobre o
assunto.

“A programação foi um sucesso e
superou nossas expectativas. Tivemos
uma boa participação dos alunos da
rede municipal de ensino e centenas
de mudas foram distribuídas na Praça
9 de Julho. Independentemente das
ações, o importante é ver a população
envolvida, participando das ações pro-
movidas”, afirma o Secretário de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio Ambi-
ente, Sérgio Nakagi.

Semana da Água envolve população em palestras, exposições e doações de mudas
Programação aconteceu entre 17 e 21 de março

O Prefeito, Raul Girio, apro-
veitou a tarde da última terça-
feira (25), para fiscalizar as
obras em andamento no muni-
cípio. Foram visitadas a creche
da SANBRA, o Ciaf VIII e a
Academia da Saúde.

“Estou acompanhando de
perto as obras, conversando
com as equipes e verificando o
andamento. Estou satisfeito
com o trabalho das empresas,
e em breve, vamos ter condi-
ções de entregar esses novos

Prefeito, Raul Girio, fiscaliza andamento de obras
prédios para a população”,
afirma Girio.

Raul também acompanha
de perto os recursos que es-
tão chegando e a abertura
dos processos licitatórios.
“Nos próximos meses, Jabo-
ticabal receberá muitos re-
cursos. Com eles teremos
condições de iniciar a refor-
ma do Terminal Rodoviário,
instalar novas academias ao
ar livre e recapear mais ruas
e avenidas.

Nos próximos dias, o Cine Teatro
Municipal será palco de dois espetáculos
de diferentes gêneros: religioso e comé-
dia. Neste sábado (29), a partir das 20h, o
grupo André Luiz apresenta a peça espí-
rita “Há dois mil anos”. Uma realização
da União das Sociedades Espíritas com
apoio da Prefeitura Municipal.

Para adquirir os ingressos basta se di-
rigir aos seguintes pontos de venda: Pi-

Cine Teatro apresenta agenda de
espetáculos para fim de semana
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Vende-se
Casa Nova, 3q., 2b.(1 suíte), sala, cozinha, área serv.,
gar. 2 carros(coberta), 253m² terr., 125m² área constr.

 Excelente Localização.  Ótimo Preço!!!

contato: 991726494

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

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

zzanti Calçados, Livraria Lápis de Ouro
e Livraria Espírita Francisco Volpe.

Já nos dias 04 e 05 de abril, às 20h30,
os jaboticabalenses poderão se divertir
com o stand up “Panela de um homem
só”, com o ator Rogério Farias. Os in-
gressos também estão à venda na Lac-
qua de Fiori e sorveteria Super Moni.

Mais informações pelo telefone (16)
3202-8323.



Parabéns Prof. Bimba,
Maria Aurea Garcia e Ma-
ria Aparecida Quintana por
representar brilhantemen-
te Jaboticabal e a Equipe
COC/CARDIOFÍSICO/
FAE nos JORI 2014.

Maria Aurea, campeã
nos 50m nado livre e cam-
peã nos 50m nado costas.
Maria Ap. Quintana, vice
campeã nos 25m nado li-
vre e vice campeã nos 25m
nado costas. Valeu meni-
nas!

COC/CARDIOFÍSICO/FAE nos JORI 2014

A Equipe Núcleo, mais uma
vez mostra que seus esforços
trazem resultado e conquista o
primeiro lugar por equipes no 2º
Ope Sertão de Jiu Jitsu. Campe-
onato que aconteceu em Sertão-
zimho no dia 23 de março, reali-
zado pela CT Spartan Fight
Club.

Equipe Núcleo ficou em
primeiro lugar por equipes

Jaboticabal participou, na última se-
mana, de mais uma edição do JORI –
Jogos Regionais dos Idosos. A delegação
jaboticabalense, composta por mais de
90 idosos, competiu com outras 56 ci-
dades e garantiu a quarta colocação na
classificação geral. Os jogos acontece-
ram em Lençóis Paulistas.

A presidente do Fundo Social, Cidi-
nha Girio, esteve na abertura do even-
to. “Fomos prestigiar todos os nossos
atletas. Aproveitamos para torcer de
perto por uma das modalidades mais dis-
putadas: a coreografia. Ficamos muito
felizes porque nossa equipe ficou com a
terceira colocação. Ano passado, fica-
mos em sétimo lugar”, comemora.

Ao todo, 14 modalidades disputa-
ram por medalhas. Natação, bocha e
atletismo foram medalhas de ouro;
dança de salão e dama ficaram com a
prata. Jaboticabal também competiu
nas seguintes categorias: tênis de cam-
po, tênis de mesa, vôlei, xadrez, do-
minó, coreografia, buraco, malha e

JORI 2014: Jaboticabal fica em 4° na classificação geral
Delegação competiu com 56 cidades e garantiu vagas para Jogos Abertos dos Idosos
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Aconteceu no domingo, 23 de mar-
ço, na cidade de Sertãozinho, o 2º Ser-
tão Open de  Jiu-Jitsu. O atleta jaboti-
cabalense, mais conhecido por Feijão,
surpreendeu mais uma vez. Mesmo com

CAMPEONATO DO 2º SERTÃO
OPEN DE JIU-JITSU

o joelho machucado, o atleta conseguiu
o 1º lugar na categoria e o 3º lugar no
absoluto. Feijão é treinado pelo Profes-
sor Luciano Menezes que o apoia e o
incentiva. Sucesso!

Resultado por equipes:
1º Lugar: Equipe Núcleo de Lu-

tas 339 pts.
2º lugar Cícero Costha 97 pts.
3º lugar Checkmat - Brazilian jiu

Jitsu 93 pts.
4º lugar Rft Freitas 88 pts.
5 lugar Elite Fighter (Weser

Dener) 86 pts.

truco.
Das modalidades em disputa, cinco

garantiram vaga para participar do JAI
– Jogos Abertos dos Idosos, que acon-

tecerá em junho. São elas: bocha, dan-
ça de salão, natação, atletismo e dama.


