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Uns proliferam a sociedade.

Outros amenizam as dores

Há os que trazem felicidade.

Muitos agonizam o semelhante

Uma parcela  agride. Tantos

outros defendem os enfraqueci-

dos

O Fundo Social de Solidarieda-
de de Jaboticabal deu início a mais
uma Campanha do Agasalho
“Roupa boa a gente doa”. Quem
desejar pode contribuir com rou-
pas, sapatos e cobertores. As do-
ações serão destinadas às famíli-
as mais carentes do município.

De acordo com a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio, é im-

Campanha do Agasalho: Fundo
Social já recebe doações

Jaboticabalense pode contribuir com peças em bom estado de conservação
portante que a população colabo-
re e doe peças em boas condições
de uso. “Todas as doações pas-
sam por triagem e apenas aquelas
em bom estado de conservação
são aproveitadas.”

Em 2013, foram doadas quase
24 mil peças de roupas, cerca de
500 pares de sapatos e 160 cober-
tores. “Queremos superar esses

números. Para isso contamos com
nossa população e com a ajuda de
empresas”, acrescenta Cidinha.

O Fundo Social já está receben-
do doações. Jaboticabal terá ou-
tros 30 postos de coleta que serão
divulgados em breve. Mais infor-
mações pelos telefones (16) 3202-
8994 ou 3202-2824.

Em comemoração ao Dia Inter-
nacional de Museus (18 de maio),
a Prefeitura Municipal, através do
Departamento de Cultura, aderiu
a “12ª Semana de Museus”, pro-
movida pelo Instituto Brasileiro de
Museus – IBRAM. Em Jabotica-
bal a programação especial come-
ça dia 13 e prossegue até dia 18.

As atividades incluem exposi-
ção especial, palestras e visitas ao
Museu Histórico “Aloísio de Al-
meida”.

Confira a programação completa:
Visitação – programação espe-

cial para alunos com visitas guia-
das e atividades lúdicas. Dia: 13 a
16/05. Horário: 13h às 17h

Visitação – programação volta-

Jaboticabal promove “12ª Semana de Museus”
Dos dias 13 a 18, Museu Histórico recebe população com programação especial

da a idosos com 60 anos ou mais,
com visitas guiadas e atividades
lúdicas orientadas com foco na
importância da memória social. Dia:
13 a 16/05. Horário: 9h às 12h

Palestra “Coleções Criam Cone-
xões: Acervo Fotográfico”, com a
historiadora e arquiteta Carla Van-
nucchi. Dia: 13/05. Horário: 19h às
21h

Palestra “Coleções Criam Cone-
xões: Acervo Documental”, com a
coordenadora do curso de História
da Faculdade São Luis, Liamar
Tuon. Dia: 14/05. Horário: 19h às 21h

Palestra sobre a atuação dos
museus históricos na região nor-
deste do Estado de São Paulo, com
a agente cultural, Thais Creolezio.

Dia: 15/05. Horário: 19h às 21h
Palestra sobre a formação do

acervo do museu e sua relação com
a história local e regional, com o
idealizador e criador do Museu His-
tórico, Dorival Martins de Andra-
de. Dia: 16/05. Horário: 19h às 21h

Visitação – museu ficará aberto
à população, que terá a oportuni-
dade de conhecer a sala de docu-
mentação. Dias: 17 e 18/05. Horá-
rio: 9h às 13h

Abertura da exposição “A me-
mória do Cinema em Jabotica-
bal”, com fotografias do acervo
do Museu Histórico e baseada
no livro do Prof. Luiz Carlos Pe-
res Cascaldi. Dia: 26/05. Horário:
19h às 21h.

A Secretaria de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente prosse-
gue com as atividades de educação
ambiental nas escolas municipais de
Jaboticabal. Duas EMEB’s – Paulo
Freire e Amadeu Lessi – já foram vi-
sitadas no último mês.

Durante as visitas às escolas
uma equipe da secretaria palestra
sobre cuidados com a água, com-
bate à dengue e a importância da

Crianças recebem orientações sobre Educação Ambiental
batata-doce de polpa alaranjada na
alimentação.

“Fazemos esse trabalho todos
os anos. Os funcionários vão às
escolas e transmitem às crianças
conceitos importantes que são le-
vados para casa”, pontua o secre-
tário da pasta, Sérgio Nakagi.

Uma parceria com a Coplana
leva aos alunos exposições so-
bre hidroponia, aquecimento so-

Educação Ambiental desperta a atenção das crianças, que recebem conceitos importantes, que são
levados para casa, numa demonstração de extremo ensinamento e respeito ao bem estar

lar feito com garrafas pet e mate-
riais feitos com galões de agrotó-
xicos reaproveitados. A ação con-
ta ainda com o apoio da Polícia
Ambiental.

As próximas unidades a recebe-
rem as palestras e exposições são
EMEB Milton Mattos Braga (09 de
maio) e EMEB Coronel Vaz (02 de
junho). Após as férias de julho, a
secretaria retoma a agenda.
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GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

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

O amor é o princípio vital energéti-
co cósmico com suas leis supremas da
criação cuja base está na causa e efeito
das vibrações, nas infinitas faixas de on-
das dimensionais.

Essa premissa encontra-se na guari-
da que envolve todos os seres conscien-
ciais despertos no seio cósmico, onde o
TUDO TODO está em DEUS...

Aqui se separam os entendimentos
do ainda conjunto habitacional de SE-
RES deste Planeta Terra, cuja humani-
dade em fase do despertar consciencial
dentro da vida sideral, que não consegue
vislumbrar a plenitude cósmica, devido
à sua incapacidade de ver o infinito, di-
verge sua imaginação ao bipartir o seu
intelecto ainda parco nas noções do
conhecimento maior, razão pela qual
tende a CONCEITUAR A RELIGIÃO
COMO UMA INSTITUIÇÃO MUNDI-
AL DE UM LADO E A CIÊNCIA
COMO UMA INSTITUIÇÃO MUNDI-
AL DE OUTRO.

Na realidade, a ciência do ponto de

Mãe é aquele ser estranho, louco,
capaz de heroísmos, dramas e breguices
com a mesma fúria; paga mico, escreve
carta para Papai Noel, se faz passar por
Fadinha do Dente, Coelho da Páscoa,
Cuca, pede autógrafo para artistas de-
ploráveis, assiste a programas, peças,
shows horríveis, revê milhares de vezes
os mesmos desenhos animados, conta
as mesmas histórias centenas de vezes,
vai pra Disney e A D O R A!

Mãe faz escândalo, tira satisfação

“Esse relato que transcrevo aqui, me
emociona muito, pois foi um dos pri-
meiros atendimentos que realizei, sem
experiência e com bastante inseguran-
ça.

Um senhor simples, com pouca cul-
tura, guarda noturno, em horário de ser-
viço fez um interurbano:

“Moço, eu estou ligando aí porque
quero um conselho.”

“Gostaria muito de conversar como
o senhor. Acredite, aqui você tem um
amigo.”

“Você sabe, eu não sou daqui e inclu-
sive estou trabalhando agora e estou com

Parabéns para todas as mamães do
mundo. Porque é dia muito glorioso para
essas guerreiras que vem lutando a cada
dia para educar e ensinar seus preciosos
filhos no verdadeiro caminho da vida.
Ser mãe é uma grande responsabilidade
da qual toda mulher já nasce preparada
por Deus, ou seja, é um Dom precioso
de Deus. O maior sonho de toda mulher
é o de ser Mãe. Mãe representa: con-
forto, segurança, carinho, confiança,
respeito, honestidade etc. A bíblia fala

O amor é luz. O perdão traz a humil-
dade. Os sonhos geram realizações. A
família lembra união, paz e prosperida-
de. O PLANETA TERRA é de provas e
expiações. Sonhamos com as realida-
des. Reencarnar é a volta do espírito ao
corpo. Existe vida além tumulo. Nasce-
mos muitas vezes, somos eternos via-
jantes em busca da BOA NOVA e do
cumprimento das leis de DEUS. A re-
forma íntima nos leva  à EVOLUÇÃO,
como luz eterna da sabedoria. Temos
que evoluir adquirindo conhecimentos.
Assim, ALLAN KARDEC foi o codifi-
cador da DOUTRINA ESPIRITA. Seu
nome, LEON HIPOLITE DENIZAR
RIVAIL. LIVROS IMPORTANTES: O
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRI-
TISMO, O LIVRO DOS MÉDIUNS, O
LIVRO DOS ESPÍRITOS, O CÉU E O
INFERNO. O amor nasce no coração,
como luz que ilumina a todos nós. Den-
tro da família gera entendimento. No
mundo a paz entre os povos nasce a
fraternidade. A ignorância ainda predo-
mina a falta de conhecimentos. A von-
tade de aprendermos, de criarmos con-
dições para nascer uma luz da verdade.
Um caminho mais útil e necessário para
vivermos em busca da felicidade. Sere-

"Eu me ponho como guerreiro para
guerrear em favor de Jesus Cristo. Eu me
coloco ao lado de Jesus para ser seu de-
fensor. Eu sou pequeno, Senhor, mas me
coloco ao Seu lado para fazer a Sua defe-
sa com a minha vida, com o meu teste-
munho. Abençoa-me para isso, Senhor!"

Para entender melhor a guerra, a
batalha que nós estamos travando, abra-
mos a Sagrada Escritura no livro do
Êxodo, no capítulo 14, que fala de um
povo escravo, há quatro séculos, e o

O Senhor combaterá por vós
Senhor os libertou do Egito, da escravi-
dão para a vida nova.

Ele nos liberta da escravidão tam-
bém. Naquele lugar, eles ficavam encur-
ralados, porque, de um lado, eles tinham
uma cadeia de montanhas; do outro, o
mar; atrás deles, o deserto. Aconteceu
que, de repente, o exército do faraó
começou a persegui-los. Os israelitas
foram tomados de espanto e clamaram
ao Senhor. Imagine o desespero daquele
povo, que estava sendo perseguido!
Eram mães, pais, jovens, velhos e cri-
anças. Humanamente, eles não tinham
escapatória.

"Não temais, tende ânimo e vereis a
libertação que o Senhor vai operar, hoje,
em vosso favor!"

Primeira coisa: "Não temais!" Mas
como não ter medo naquele momento? Mas
era o próprio Senhor lhes dizendo: "Cora-
gem! Tende ânimo!". Era hora de agir.

Meus irmãos, é isso que Deus está
nos falando! "O Senhor combaterá por
vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer’.
Ele tinha de provar que era Ele quem
estava combatendo.

O Senhor entrará em ação no mo-
mento em que você se puser em ação. É
preciso fé! Fé não é agir naquilo que é
seguro, mas caminhar onde não vemos
caminho, mas quando caminhamos na
direção certa, o Senhor começa a agir.

Seu irmão,

A  LUZ  NASCE  NO  CORAÇÃO  DE  QUEM  AMA
mos eternos trabalhadores na caminha-
da pelos mundos da evolução. Seguimos
encarnando e desencarnando, num ci-
clo de conhecimentos adquiridos, para
encontrarmos elos de luz, fortalecidos
pelo amor e perdão.

BEM AVENTURADOS OS QUE
TEM O CORAÇÃO PURO.

Na prática do bem, onde fora da cari-
dade não há salvação, nasce a luz do amor,
onde o perdão lembra o exemplo de JE-
SUS. Na evolução, crescemos espiritual-
mente para um mundo de paz, na fraterna
vontade de servirmos, de ajudarmos, dar
de graça, o que de graça recebemos.

 Tudo na vida segue caminhos ao
encontro da felicidade. Cada um é dono
de suas ações e reações, no decorrer de
seus encontros com os encarnados e
desencarnados. A mediunidade é muito
favorecida para os que de boa vontade
querem trabalhar na prática da carida-
de, na ajuda ao semelhante, aos doentes
do corpo ou do espírito.

A FELICIDADE nasce quando  evo-
luirmos.

O amor é um sinônimo de  querer bem,
viver com todos, somando realidades. O
coração é iluminado e o caminho se abre
para assegurar que somos o trabalhadores
que querem trazer paz, união e fraternida-
de. As alterações se multiplicam nos tem-
pos idos, de eras que se servem de cami-
nheiros da BOA NOVA, que aparece no
cenário de luz, amor e perdão.

Sonhos se perdem no mundo das ilu-
sões,  que se operam como tesouros,
guardados no coração e deslumbrados,
brilhando pontos que reforçam a fé, es-
perança e a caridade.

A renovação se apresenta nos tem-
pos em mundos diferentes. Em cada um
nasce uma EVOLUÇÃO, com mudanças
temporárias e níveis de conhecimentos,
que muitas vezes atrasam o crescimento
espiritual, principalmente a ignorância.

A ETERNA SABEDORIA  VEM DE
DEUS.

Mãe faz cada coisa...
com professor, berra em público, dá
vexame, deixa a gente sem graça, com-
pra briga; é espaçosa, barulhenta, ten-
denciosa, leoa, tiete, dona da gente. Mãe
desperta extremos, ganas, irrita, enlou-
quece, mas... É mãe!

Mãe faz promessa, prestação, hora
extra, prá que a gente tenha o que é
preciso e o que sonha. Mãe surta, passa
dos limites, às vezes até bate, diz coisas
duras; mãe pede desculpas, mortifica-
da... Mãe é um bicho doido, louco pela
cria. Mãe é Visceral!

Mãe chora em apresentação de balé,
em competição de natação, quando a
filha menstrua pela primeira vez, quan-
do dá o primeiro beijo, quando vê a fi-
lha apaixonada no casamento, no par-
to... Xinga  a  todos e cada desgraçado
que faz a filha sofrer, enlouquece espe-
rando ela chegar da balada...

Mãe é uma espécie esquisita que se
alterna entre fada e bruxa com uma na-
turalidade espantosa. É competente no
item culpa e insuperável no item ternu-
ra, mas pode ser virulenta, tem um lado
B às vezes C, D, E... Mãe é melosa,
excessiva, obsessiva, repulsiva, como-

vente, histérica, mas não se é feliz sem
uma. Mãe é contrato: irrevogável, vi-
talício intransferível!

Mãe lê pensamento, tem premoni-
ção, sonhos estranhos. Conhece cara
de choro, de gripe, de medo; entra sem
bater, liga de madrugada, pede favor
chato, palpita, implica com amigos,
namorados, escolhas. Mãe dá a roupa
do corpo, tempo, dinheiro, conselho,
cuidado, proteção.

Mãe dá um jeito, dá nó, dá bronca,
dá força. Mãe cura cólica, porre, triste-
za, pânico noturno, medos. Mãe espan-
ta os monstros, pesadelos, bactérias,
mosquitos, perigos. Mãe tem intuição e
é messiânica: Mãe salva. Mãe guarda
tesouros, conta histórias e tece lembran-
ças. Mãe é arquivo!

Mãe exagera, exaure, extrapola.
Mãe transborda, inunda, transcende.
Ama, desmama, desarma, denota, man-
da, desmanda, desanda, demanda. Ru-
mina o passado, remói dores, dá o tro-
co, adora uma cobrança e um perdão
lacrimoso.

Mãe abriga, afaga, alisa, lambe, co-
nhece as batidas do nosso coração, o

toque dos nossos dedos, as cores do nos-
so olhar e ouve música quando a gente
ri. Mãe tem coração de mãe!

Mãe é pedra no caminho, é rumo; é
pedra no sapato, é rocha; é drama me-
xicano, tragédia grega e comédia italia-
na; é o maior dos clássicos; é colo, ca-
deira de balanço e divã de terapeuta...

Mãe é Madonna-mia! É Deus me
acuda; é Graças a Deus; é Mãezinha-do-
céu... é a que padece no paraíso enquan-
to nos inferniza...

Mãe é absurda e inexoravelmente
para sempre e é uma só: não há misté-
rio maior! Só cabe uma mãe na vida de
uma filha... e olhe lá! Às vezes, nem
cabe inteira.

Mãe é imensurável!
Mãe é saudade instalada desde o ins-

tante em que descobrimos a morte.
Mãe é eterna, não morre jamais.

Bicho estranho, entranha, milagre, fa-
çanha, matriz, alma, carne viva, laço
de sangue, flor da pele. Mãe é mãe, e faz
cada coisa... Tudo isso  MÃE porque
acima de tudo és Mulher!!! Parabéns
Mãe Mulher, pois AMOR só você co-
nhece como ninguém... Beijos a todas
as mães do mundo... Parabéns mães de
todos, a sua, a minha, a nossa... MÃE
MULHER EXEPCIONAL... OBRA DE
DEUS!!!

REFLEXÃO  -  UM  AMIGO  NÓS  ENTENDEMOS
um problema muito sério. Sou casado,
tenho quatro filhos, uma mulher boa,
mas estou envergonhado.”

Após uma grande pausa, eu disse:
“Você não gostaria de falar um pou-

co?”
“Sabe, moço, eu arrumei outra mu-

lher e fiquei algum tempo com ela. Aca-
bei perdendo um carro que tinha com-
prado com muito sacrifício, gastei tudo
que tinha e ainda estou devendo seis mil
no Banco. Perdi a cabeça, pois minha
mulher e meus filhos não mereciam isto.
Agora que o dinheiro acabou, a outra
me chutou e eu estou cheio de dívidas.
Não sei o que vou fazer. Às vezes acho
que o melhor seria morrer.

“Você acha mesmo que morrer seria
melhor?”

“Eu acho moço, mas não é por cau-
sa dela, é que não esperava uma reação
como a que está tendo a minha família.
A minha mulher que percebeu meu apu-
ro, saiu e já arrumou emprego. O meu
filho mais velho, que tem quatorze anos,
também está procurando emprego. Isto
tudo está me matando. O remorso está
acabando comigo.”

“E isto tudo está te angustiando...”

“E como moço! Eu não esperava
esta reação. A minha mulher não me
cobra nada e nem as crianças, em com-
pensação não consigo nem olhar para
eles. Sinto uma vergonha muito grande.
Se eu pudesse apagar o passado, jamais
faria o que fiz.”

“Você me disse o que está sentindo:
uma vergonha misturada com uma sen-
sação de arrependimento, e o que você
está pensando fazer?”

“Eu quero morrer. Acho que a morte
seria a solução pois até para os meus
filhos seria melhor. Eles não teriam que
olhar mais para mim. Eles não veriam
este pai destruído, arrasado, que hoje
convive com eles.”

Qual seria minha conduta frente a
essa situação? Cheguei a conclusão, por
tudo que tinha ouvido, que a vontade de
morrer era realmente consequência da
vergonha e não do despeito, do abando-
no da citada mulher.  “Meu amigo, per-
cebi claramente que essa mulher não tem
mais importância na sua vida. Você está
preocupado com sua família, sua mu-
lher e com as crianças. Para você a so-
lução seria a morte, como você disse, e
para seus filhos, sua mulher, essa seria a

solução mais agradável?”
Depois de alguns momentos de re-

flexão, ele me respondeu:
“Você me cutucou, moço, não tinha

pensado nisso. Pensando bem, será que
meus filhos iriam se envergonhar me-
nos do pai que têm se eu estivesse vivo
ou morto?”

Voltei a questioná-lo:
“Entre seus filhos, você sente afini-

dade, isto é, você percebe que algum
deles é mais chegado, mais ligado a
você?”

“Sim, o meu terceiro filho me quer
muito bem.”

“Será que você conseguiria se colo-
car no lugar deste seu filho, e respon-
der: o que é melhor, ter um pai enver-
gonhado vivo, lutando para se re-er-
guer, ou ter um pai morto?”

“É, você está me fazendo ver coisas
que não via. Tenho certeza que ele respon-
deria que prefere o pai envergonhado, mas
vivo. Puxa! Como é bom o que estou sen-
tindo. Estou feliz, alegre. Você conseguiu
isto. Não sei como te agradecer.”

“Não precisa. Sempre que você ne-
cessitar, estaremos ao seu dispor. Conte
conosco.”

(Livro – CVV  Nos  Caminhos  da
Amizade)

FELIZ  DIA  DAS  MÃES!
de uma mulher chamada Ana, que não
podia ter filhos, mas que nunca perdeu a
esperança. Vamos ver a sua historia.
Elcana tinha duas mulheres, uma era a
Ana e a outra Penina (lembre-se que
naquela época era permitido, mas não
era a vontade de Deus). Penina tinha
filhos, porém Ana não tinha. Todos os
anos Elcana saía da sua cidade e ia a Siló
a fim de adorar e oferecer sacrifício ao
Senhor Todo-Poderoso. Cada vez que
Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava
uma parte para Penina e outra para to-
dos os seus filhos e filhas. Mas para Ana
ele dava duas vezes mais. Elcana a ama-
va muito, embora o Senhor não permi-
tisse que ela tivesse filhos. Penina, sua
rival, a provocava e humilhava, isso
acontecia ano após ano. Sempre que iam
ao Santuário Do Senhor, Penina irrita-
va tanto Ana, que ela ficava só choran-
do e não comia nada. Um dia o seu ma-
rido perguntou: Ana, por que você está
chorando? Por que você não come? Por
que você está sempre triste? Por acaso,
eu não sou melhor para você do que dez
filhos? Elcana não conseguia entender
a dor da sua esposa, porque ele a tratava
com todo o amor e carinho, sempre
dando tudo em dobro para ela. Mas isso
não era o bastante, nem supria suas ne-

cessidades. Quando chegou o tempo de
fazer o sacrifício, Elcana e sua família
foram para Siló, como fazia todos os
anos. Depois que comeram e beberam
em Siló, Ana levantou-se sem falar nada
para ninguém e foi para o templo, o
profeta Elí estava na porta do templo,
sentado na sua cadeira. Ana não disse
nada, apenas entrou, ela, pois, com
amargura de alma, chorou muito, orou
a Deus, o Senhor. E fez uma promessa
solene: Ó Senhor Todo Poderoso, olha
para mim, tua serva! Vê a minha afli-
ção e lembra-se de mim! Não se esqueça
da tua serva! Se Tu me deres um filho,
prometo que o dedicarei a ti por toda a
vida e que nunca ele cortará o cabelo.
Ana continuou orando ao Senhor du-
rante tanto tempo, que Elí começou a
prestar atenção nela e notou que os seus
lábios se mexiam, porém não saía ne-
nhum som da sua boca. Ana estava oran-
do em silêncio, mas Elí pensou que ela
estava bêbada e disse: Até quando você
vai ficar embriagada? Veja se pára de
beber! Ela disse: não meu senhor, eu
não estou bêbada. Não bebi nem vinho,
nem bebida forte. Estou desesperada e
estava orando, contando a minha afli-
ção ao Senhor. Não pense que sou uma
mulher sem moral. Eu estava orando

daquele jeito porque sou muito infeliz e
sofredora. Disse Elí: Vá em paz. Que o
Deus de Israel lhe dê o que você pediu!
Ela disse: Muito obrigado, e que o se-
nhor sempre pense bem de mim! Ana se
levantou e foi embora e comeu alguma
coisa e já não estava mais tão triste (I
Samuel 1.1 aos 18). Quando eles chega-
ram à casa, Elcana viu que ela estava
muito feliz e passaram a noite juntos e
o Senhor lembrou-se dela. Naquela mes-
ma noite, ela ficou grávida e, no tempo
certo, deu à luz um filho. Pôs nele o
nome de Samuel e disse para o seu mari-
do que ela havia pedido um filho a Deus.
Assim que o menino for desmamado, eu
o levarei ao santuário de Deus, o Se-
nhor, para que ele fique lá por toda vida.
Elcana concordou. E assim ela fez. Elí
cuidou do menino e ensinou todos os
mandamentos do Senhor. Samuel foi um
grande Profeta de Deus. Faça como Ana,
nunca desista dos seus sonhos, por mais
que as coisas pareçam difíceis, acredite
que o Senhor vai lhe dar a vitória. Por-
que aquele que pede recebe, e o que bus-
ca encontra. Esta é a minha oração em
nome de Jesus. Ouça o nosso programa
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
s6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

A CIÊNCIA CÓSMICA É ÚNICA
vista da comunidade científica deixa a
desejar, porque está capenga ao estudar
as leis atinentes às energias do campo
físico, menosprezando alguns por pura
falta de conhecimento, menosprezan-
do outros por mera concepção domi-
nante, enquanto que a parte concernente
ao conhecimento astral que deverá es-
tar adjunta fica relegada ao plano da
religiosidade, que por sua vez, engloba
uma gleba de dominantes puramente do
sentido abstrato, que por sua vez con-
ceitua a existência do outro lado da vida,
mas não permite desvendar-se o véu do
oculto.

Essa tola concepção de ambas as
partes faz com que os estudos da cos-
mologia se torne difícil e pesarosa, uma
vez que uma não se completa com a
outra, quando muito pelo contrário,
AMBAS DEVEM CAMINHAR JUN-
TAS NUM ÚNICO COMPASSO A DES-
VENDAR OS MISTÉRIOS DA VIDA.

Enquanto perdurar essa insana con-
cepção de duas correntes separadas en-
tre si, quando na realidade uma faz parte
da outra e em cujo compasso de unicida-
de científica não houver um estabeleci-
mento recíproco, o homem não vai as-
cender ao seu verdadeiro lar que são as
plagas das Dimensões Superiores de Luz.

Senhores CIENTISTAS:VOLTEM
SEUS OLHOS PARA A REALIDADE
RELIGIOSA.

Senhores CLÉRIGOS, PASTORES,
etc., dos DOGMAS RELIGIOSOS:
VOLTEM SEUS OLHOS PARA A CI-
ÊNCIA CÓSMICA (Física Quantica).

Quando os olhares convergirem para
uma única fonte que é a do AMOR AO
PRÓXIMO, então a humanidade estará
adentrando o portal da paz interior.

Tudo o que acontece no mundo físi-
co é consequência do que está aconte-
cendo no mundo astral (espiritual).

E tudo o que acontece no mundo
religioso é a consequência do que está
acontecendo no mundo científico cos-
mológico.

O SENTIDO É UM SÓ.

O SER NO PLANO FÍSICO NADA
MAIS É DO QUE A CONDENSAÇÃO
DA ENERGIA CÓSMICA!

A RELIGIÃO NADA MAIS É DO
QUE OS DIVERSOS TIPOS DE MOL-
DURA CADA QUAL A SEU MODO DE
VER, PARA ENVOLVER OS MISTÉ-
RIOS DA CIÊNCIA OCULTA, QUE
TAMBÉM NADA MAIS É DO QUE A
ENERGIA CÓSMICA!

PORTANTO, A ENERGIA CÓSMI-
CA, PELOS FILAMENTOS ENERGÉ-
TICOS CÓSMICOS VIBRA EM DIVER-
SAS DIMENSÕES.

Para um melhor esclarecimento re-
presentemos a energia cósmica através
de uma velha conhecida nossa: a água.

Assim como a água sendo um ele-
mento único, dependendo das intensi-
dades das vibrações das moléculas, tan-
to pode ficar:

-IMPONDERÁVEL (ESTADO GA-
SOSO) – representada aqui pela RELI-
GIÃO.

 -COMO PODE VIR A SE CONDEN-
SAR (ESTADO SÓLIDO), representa-
da aqui pela CIÊNCIA TERRÍCOLA.

-PASSANDO PELO ESPAÇO IN-
TERMEDIÁRIO DO ESTADO LÍQUI-
DO, representada aqui pela CIÊNCIA
INTERMEDIÁRIA, ATÉ ENTÃO
COGNOMINADA DE TERAPIAS AL-
TERNATIVAS, à qual passamos a de-
nominar aqui, de CIÊNCIA INTEGRA-
TIVA, embora este cognome já esteja
sendo usado mesmo em escala ínfima.

Portanto o conceito de ciência de
um lado e religião de outro é absoluta-
mente um fato casuístico, oriundo da
separatividade na qual paira o natural
momento de pobreza mental que é ca-
racterística de seres em início de evo-
lução cósmica, cuja faixa de conheci-
mento na qual se situa o ser humano
terrícola está na fase do despertar cós-
mico, ou seja, engatinhando na sua jor-
nada de volta à DEUS Pai+Mãe Celes-
tial.

Agora, porém, em pleno século XXI
da era pós Jesus, está chegado o mo-

mento em que passemos a encarar a re-
alidade cósmica da forma única como
ela se apresenta e sempre se apresentou
e presente está em sua eternidade, ao:

1) Agregar ciência com a religião,
para obter os resultados que todos al-
mejam: ordem e progresso.

2) Estudar, trabalhar e praticar os
preceitos da Ordem Crística para a ele-
vação moral de todos nós, conforme
preceitua cada religião e CADA RELI-
GIÃO UNINDO-SE NUMA SÓ, cuja
finalidade é o bem-estar de todos.

3) Mudar o comportamento e bus-
car novos rumos conceituais desagre-
gando-se da diversidade separativista
inoperante dos segmentos científicos e
dogmas religiosos fragmentários, para
a obtenção de uma única visão: a cos-
mologia – energia vital constituída pe-
los FEC´es (Filamentos Energéticos
Cósmicos) que é a realidade universal!
É o Aquilo que Sou. O Aquilo que É.

4) DEUS É UM SÓ.
5) TODOS OS SERES DE TODOS

OS REINOS SÃO PARTÍCULAS DO
TUDO TODO QUE É DEUS. Por isso
sermos NÓS COM DEUS. É O EU E
DEUS SOMOS UM. Já dito por Jesus,
que aliás entendam, soa para todos nós
Seres Cósmicos, e não como sendo só
entre Ele (Jesus) e Deus, uma vez que
Jesus não é Deus, mas assim como nós,
SOMOS UNOS COM DEUS.

E assim é. Fiquem na Paz do Altíssi-
mo.

j.Augusto
LUZ & PAZ

FRASES DA NOVA ERA DE MES-
TRES ASCENSOS

“Sua alma poderia ser explicada
como a essência do Criador que está
ligada à encarnação; seu grupo de alma
é a fonte da qual a sua alma se esten-
de; seu Eu Superior é a ponte entre a
sua alma e o seu grupo de alma. Todos
estes aspectos, incluindo o seu corpo
físico, são aspectos do Criador. - Ku-
thumi”.

Atenção para a próxima matéria:
“VOCÊ SABIA QUE JESUS E CRISTO
SÃO ENTIDADES DISTINTAS?!”

Um dia a águia pegou um cordeiro
e levou para seu ninho nas monta-
nhas. O corvo estava observando na
árvore e quis imitar, pois ficou com
inveja da força da águia. O corvo ten-
tou pegar um cordeiro, mas não con-
seguiu levar e ficou preso na lã do cor-
deiro. Chegou o pastor, pegou o cor-

GRANDES LEITORES, PEQUENOS JORNALISTAS
O CORVO QUE QUIS IMITAR A ÁGUIA

(FÁBULA DE LA FONTAINE)
vo e o prendeu na gaiola, em seguida
levou para seus filhos brincarem. O
corvo ficou triste e teve tempo para
pensar que não pode imitar os outros
animais.

Moral da história: Cada um é cada
um, com seu trabalho e sua capacidade.

Por: Diego Rodrigues da Silva

EMEBE “ESTRELINHA AZUL”



A Espanha derrotou a Holanda por
1 a 0 num domingo (11/07), em Joa-
nesburgo, na África do Sul, gol marcado
por Iniesta aos 11 minutos do 2º tempo
da prorrogação, e conquistou seu pri-
meiro título mundial na 19ª Copa do
Mundo da história, a primeira disputada
no continente africano. A Holanda che-
gou ao vice-campeonato pela terceira
vez; as outras haviam sido em 1974 e
1978. A Alemanha derrotou o Uruguai
por 3 a 2 num sábado (10/07), em Dur-
ban, e terminou na 3ª colocação. O Bra-
sil ficou no 6º lugar geral, uma posição
atrás da Argentina. Portugual terminou
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Espanha é campeã do mundo pela 1ª vez em 2010
na 11ª colocação. Os artilheiros foram
Müller (Alemanha), Villa (Espanha),
Sneijder (Holanda) e Forlán (Uruguai),
com 5 gols cada um. As atenções do
mundo inteiro agora se voltam para o
Brasil, que sediará a Copa do Mundo de
2014.

Ficha técnica da final
HOLANDA 0 X 1 ESPANHA
Competição: Copa do Mundo 2010

- Final
Estádio: Soccer City (Johanesburgo,

África do Sul)
Data: Domingo, 11/07/2010
Hora: 15h30min (de Brasília);

20h30 (local)
Árbitro: Howard Webb (Inglaterra)
Assistente 1: Darren Cann (Inglaterra)
Assistente 2: Michael Mullarkey (In-

glaterra)
Quarto árbitro: Yuichi Nishimura

(Japão)
Público: 84.490 pagantes
Renda: Não divulgada
Gol: Iniesta 116' (ESP)
HOLANDA: Stekelenburg; Van der

Wiel, Heitinga, Mathijsen e Van Bron-
ckhorst (Braafheid 105'); Van Bommel,
De Jong (Van der Vaart 99') e Sneijder;
Kuyt, Van Persie e Robben (Elia 71').

HOLANDA Vice-campeã: Marten Stekelenburg; Gregory Van der Wiel; John Heitinga; Joris Mathi-
jsen;  G.van Bronckhorst;  Nigel de Jong; Mark van Bommel; Wesley Sneijder; Dirk Kuyt; Robin van
Persie; e Rafael van der Vaart.

ESPANHA: Casillas; Sergio Ramos, Piqué, Puyol e Capdevila; Xabi Alonso (Fabregas 87'), Bus-
quets, Xavi e Iniesta; Pedro (Jesús Navas 60') e Villa (Fernando Torres 106'). Técnico: Vicente del
Bosque. nTécnico: Bert Van Marwijk.

Copa do Mundo de 2006 na Alemanha
Após 24 anos a Itália conquista mais

um título mundial. A seleção italiana
chegou ao tetracampeonato da Copa
do Mundo ao vencer a França nos pê-
naltis por 5 a 3. A final com a França
de Zidane também foi dramática. De-
pois de sofrerem um pênalti nos pri-
meiros minutos os italianos empata-
ram o jogo e ganharam nos pênaltis
por 5 a 3. A Itália é tetracampeã mun-
dial e pôde empatar com o Brasil, em
2010 na Copa do Mundo na África do
Sul.

Depois de 32 anos a Copa voltou à
Alemanha. Em 1974 a décima Copa do
Mundo de Futebol foi realizada na Ale-
manha Ocidental. Em 2006, apenas

Leipzig fez parte da antiga Alemanha
Oriental. A participação de oito sele-
ções estreantes é um reflexo das mu-
danças geopolíticas e do aumento de
participantes. Desde a Copa de 1998
são 32 seleções na fase final da Copa do
Mundo.

Seleções participantes: 32
Seleções estreantes: 8 (25%) -

Angola, Costa do Marfim, Gana, Re-
pública Tcheca, Sérvia e Montene-
gro, Togo, Trinidad e Tobago, Ucrâ-
nia.

A França derrotou o Brasil por 1 a 0
e jogou com Portugal nas semi-finais.
Zidane comandou a equipe e deu um show
de bola. O craque francês chamou a res-
ponsabilidade do jogo, dominou o meio

de campo, ajudou seus companheiros na
marcação e passes precisos. Foi dele o
passe decisivo para Henry fuzilar e mar-
car o gol da vitória francesa aos 12 min
do segundo tempo.

O Brasil jogou sem garra.  Os badala-
dos "craques", como Ronaldo, Ronaldi-
nho e Kaka, pouco ou nada fizeram. A
derrota só não foi pior porque Dida fez
defesas espetaculares. Juan e Lúcio tam-
bém se destacaram positivamente na
defesa.

Classificação final da Copa da Ale-
manha de 2006:

Campeã:  ITÁLIA
Vice-campeã: França
Terceiro lugar: Alemanha
Quarto lugar: Portugal

FRANÇA de  2006 - Vice-campeã: GOLEIROS: Barthez, Coupet e Landreau. DEFENSORES Sag-
nol, Silvestre, Abidal, Boumsong, Thuram, Gallas, Givet e Chimbonda. MEIAS Makelele, Vieira, Dho-
rasoo, Malouda, Diarra, Ribéry e Zidane. ATACANTES Henry, Trezeguet, Govou, Saha e Wiltord (a
legenda não está na ordem).

Copa do Mundo da FIFA Coréia/Japão 2002

Alemanha Vice-campeã: Kahn Capitão , Linke, Rehmer , Baumann, Ramelow, Ziege, Neuville, Ha-
mann, Jancker, Ricken, Klose, Lehmann, Ballack,  Asamoah, Kehl, Jeremies, Bode,  Böhme, Schneider,
Bierhoff,  Metzelder, Frings, Butt e Treinador: Völler ( a legenda não está na ordem).

BRASIL, CAMPEÃO COPA DO MUNDO 2002: Marcos, Cafú,  Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos,
Ricardinho, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Dida, Belletti, Anderson Polga, Kléberson, Júnior, Denilson,
Vampeta, Juninho Paulista, Edilson, Luizão, Rogério Ceni, Kaká e Técnico - Luiz Felipe Scolari (A LEGENDA NÃO ESTÁ
PELA ORDEM).

A Copa de 2002 foi  a primeira a
ser sediada em 2 países e com isso
três países já estavam  classificados
automaticamente para a competição;
os donos da casa Coréia do Sul e Ja-
pão, e o atual campeão França.  No
novo continente, um time asiático che-
gou pela primeira vez às semifinais.
Uma das surpresas do campeonato foi
a vitória do estreante Senegal em cima
da campeã França. A seleção francesa
deixou a competição ainda na primei-
ra fase.

Mesmo com as surpresas, a deci-
são ficou entre seleções clássicas: Bra-
sil e Alemanha.  Considerado culpado

pela derrota na Copa de 98, o atacante
Ronaldo teve a redenção nesse Mun-
dial. Ele foi o autor dos dois gols da
vitória brasileira em cima da Alema-
nha. Com isso, o Brasil conquista o
título de pentacampeão mundial em
2002.

Equipes: Camarões, Nigéria, Se-
negal, África do Sul, Tunísia, Japão,
Coréia do Sul, Arábia Saudita, Bélgi-
ca, Croácia, Dinamarca, Inglaterra,
Espanha, França, Alemanha, Itália,
Polônia, Portugal, República da Ir-
landa, Rússia, Eslovênia, Suécia, Tur-
quia, Costa Rica, Eua, México, Ar-
gentina, Brasil, Equador, Paraguai e

Uruguai.
Campeão: Brasil
Vice-campeão: Alemanha
Terceiro lugar: Turquia
Quarto: Coreia do Sul
Bola de Ouro adidas: Oliver Khan

(Alemanha)
Chuteira de Ouro adidas: Ronaldo

(Brasil)
Prêmio Yashin para o Melhor Go-

leiro: Oliver Khan (Alemanha)
Prêmio de Melhor Jogador Jovem:

Landon Donovan (EUA)
Prêmio FIFA Fair Play: Bélgica
Prêmio da FIFA para a Equipe

Mais Espetacular: Coréia do Sul



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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Gerência-Executiva em Araraquara/SP
Edital de Convocação

Considerando a devolução pelos Correios do oficio de convocação nº 698/
2014 de 29/04/2014, encaminhado pelo INSS ao endereço constante no ca-
dastro do Sistema Único de Beneficios, devido o segurado ser desconhecido no
mesmo e, em cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03,
facultamos aos interessados abaixo relacionados o prazo de 30 dias, a contar da
data da publicação deste edital, para comparecer na Agência da Previdência
Social onde está mantido o beneficio, munidos dos documentos: RG, CPF,
carteira de Trabalho e Previdencia Social, certidão de nascimento e compro-
vante de endereço, objetivando demonstrar a regularidade do beneficio abaixo:

Vilma Gonçalves - B/88/531.185.616-1
Jaboticabal/SP., 06 de maio de 2014

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA SERTÃOZINHO, torna públi-

ca abertura de TOMADA DE PREÇOS nº 1/2014 (Processo 038/2013) que
visa  contratação de empresa para execução de obra de reforma/readequação
do prédio da Delegacia de Polícia do Município de Jaboticabal, localizado à Pça
Pedro Dória, 31, centro, município de Jaboticabal-SP. A sessão de abertura do
envelope nº 1 – Proposta será realizada no dia 30/05/2014, às 09:00h, no
Auditório da Sede da Delegacia Seccional de Polícia de Sertãozinho, situado à
Av. Eduardo Tonielo, 200, Jd. Eugênio Mazer, município de Sertãozinho-SP,
local onde poderão ser consultados e retirados pelos interessados, a íntegra do
Edital, Projeto Básico e os demais anexos, a partir do dia 12/05/2014 até o dia
29/05/2014, das 09h às 16h. Maiores esclarecimentos Fone (16) 3947-3288.

Você já deve ter ouvido muito esta
pergunta, ou até mesmo já pensou as-
sim.  Crianças inocentes com doenças
horríveis. Acidentes trágicos, dor, so-
frimento, fome, muito dinheiro para
poucos, miséria para muitos. Injustiças,
terremotos, como este recentemente
nas Filipinas. São tantas outras desgra-
ças que despensa comentários.

Tudo isso faz com que muitas pesso-
as não acreditem em Deus, por que pen-
sam: se Deus existisse mesmo, evitaria
tanta dor. Existe muita dor e sofrimen-
to, histórias que precisam ser respeita-
das, pessoas queridas que se foram de
uma forma violenta, histórias verdadei-
ras que são um terror. E tudo isso deve
ser respeitado e não manipulado.

Esta questão, no entanto, é tão deli-
cada que os religiosos e teólogos têm
receio em comentar, por que, podem
ser infelizes no comentário e a dor, a
confusão, podem aumentar em vez de
diminuir. Respostas vazias causam mais
dúvida e fazem as pessoas desistirem de
superar seus traumas.

A bíblia também comenta toda esta
confusão.

 Há mais uma coisa sem sentido na

Por que Deus não evita tanta maldade?
terra: justos que recebem o que os ímpi-

os merecem, e ímpios que recebem o que

os justos merecem. Isto também penso

eu, não faz sentido. Eclesiastes 8:14

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

Nos momentos difíceis da vida de
Jó, seus amigos diziam que Deus tinha
enviado a doença, a perda de dinheiro e
o fim da sua família, como recompensa
dos seus pecados. Na verdade, a religião
é assim, o mal, ela diz que vem de Deus
para punir os pecados da pessoa. Jó não
entendia por que passava tudo isso, sen-
do ele justo, mas mesmo assim não cul-
pou a Deus. Deus se pronunciou, fican-
do irado com os amigos de Jó e não com
Jó. Ele orou pelos seus amigos para que
fossem perdoados. E como você já sabe,
Deus deu tudo em dobro para Jó, por
que Ele foi fiel, não culpou a Deus. E
como está escrito, Deus não manda a
opressão, mesmo com este poder.

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

Quando a pessoa decide crer em Deus,
sua fé não deve ser apenas superficial.
Mas quem afirma em não acreditar, deve
se informar, antes de julgá-lo, mesmo
que seja impossível. Deus permite que
saibamos algumas coisas e outras não,
como está escrito; As coisas encober-
tas pertencem ao Senhor nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem a

nós e a nossos filhos para sempre. Deu-
teronômio 29:29a

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

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

Deus também não impediu que o
imperador lançasse os crentes para os
leões, apenas por diversão. Mas livra-
ram os três amigos da fornalha do rei da
Babilônia.

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

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

Não temos resposta para tudo, mas
a fé nos mantém firmes em acreditar
em Deus. Sabemos que o plano inicial
de Deus não deu certo. Ele quis que o
homem fosse como Ele, para viver com
Ele, mas a cada dia o homem quer viver

da sua maneira e por isso, nós sofre-
mos. O plano de Deus agora é que não
exista mais o homem como o conhece-
mos, mas um novo homem. Por isso a
bíblia afirma que o espirito do homem
não morre, por que se morrer, não fará
parte do plano de Deus. Nós viveremos
eternamente. Pelo menos nisso 99% das
religiões concordam. Porém, aumenta-
rá ainda mais a dor e o sofrimento, e
homem culpará a Deus até pelo calor
do Sol.

O quarto (anjo) derramou a sua taça
sobre o sol. Foi-lhe permitido queimar
os homens com fogo. Os homens fo-
ram queimados com grande calor, e
eles blasfemaram o nome de Deus que
tinha poder sobre estas pragas; e não
se arrependeram para lhe darem gló-
ria. A 16.8 Sabemos que hoje o Sol já
faz grande mal à saúde e sabemos que é
pelo efeito estufa que o calor aumenta-
rá. E de quem é a culpa, de Deus?  Meu
querido leitor, quando decidimos por
Cristo, vivemos como está escrito: Te-
nho para mim que os sofrimentos da
vida presente não têm valor em com-
paração com a glória que há de ser
revelada em nós. Romanos 8:18 Te-
nhamos fé por que Deus tem o melhor,
mesmo que muitos sejam  vítimas deste
mundo e de sua injustiça. De qualquer
forma se não lhe fui convincente, quan-
do morrer terá suas duvidas sanadas. Mas
será que aqueles que não acreditam nes-
ta vida, sobre os planos de Deus, farão
parte na outra vida de seus planos? Eu
não sou o juíz, mas prefiro viver pela
fé, por que viver por ela, não tenho
nada a perder, apenas a ganhar. Obriga-
do pela leitura.

Temas como este, de segunda a sex-
ta, das 8 às 9 da manhã, pela 107,9 ou
pelos sites: www.radiogazetafm.com.br
ou  Programa Palavra Viva. Uma pro-
dução da Associação Semeando Vida.

Comentários, sugestão, perguntas,
envie um e mail para:

 alesidewind@hotmail.com

PODER JUDICIÁRIO - SÃO PAULO
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP

 1°. Ofício Judicial da Comarca de Jaboticabal
Praça do Café s/nº - CEP 14.870-901 - Fone (016) 3203-3211

Email: jabotic1@tjsp.jus.br
1ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP

EDITAL DE PRAÇA e de Intimação do(a)(s) executado(a)(s) MARINA
CELIA ALEIXO GERALDES MARTINS.

A MM. Juíza de Direito Dra. Carmen Silvia Alves da 1ª Vara Cível da
Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presen-
te Edital virem ou dele conhecimento tiverem e Interessar possa, que por
este Juízo processam-se os autos da Ação Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por D FARIA COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA-ME contra MA-
RINA CÉLIA ALEIXO GERALDES MARTINS - Processo N° 0005876-
97.2004.8.26.0291 (Nº de ordem 123/04) e que foi designada a venda do(s)
bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) Imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter
“AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m). A descrição detalhada
e as fotos do(s) Imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no
Portal www.superbidjudicial.com.br.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos Interessados examinar o(s)
Imóvel(is) a ser(em) apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, deverão
ser agendadas via e-mail visitacao@superbidjudicial.com.br

DA PRAÇA - A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, atra-
vés do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início no pri-
meiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital, a partir das 09:00
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar desta data, às 15:00
horas.

Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is)
no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até às 15:00 horas do dia
20 de Maio de 2014 - 2° pregão.

DO CONDUTOR DA PRAÇA - A praça será conduzida pelo Leiloeiro
Oficial Renato Schlobach Moysés, matriculado na Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo - JUCESP sob o nº 654.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) - No primeiro
pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel (is) apregoado(s) será o
valor da avaliação Judicial.

No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta
por cento) do valor da avaliação judicial, dependendo nesta hipótese, de
liberação do Juízo para se concretizar a venda.

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através
do Portal www.superbidjudicial.com.br.

DO LANCE CONDICIONAL - Os lances que não atingirem o valor
mínimo de venda poderão ser recebidos condicionalmente, ficando sujeitos
a posterior aprovação do Juízo responsável.

DOS DÉBITOS - O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento
de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s)
(art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra
natureza, tais como condomínio, água, luz e gás.

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço de arrematação do(s) Imóvel(is).

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida
ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita
por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante,
deduzidas as despesas Incorridas.

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do(s) imóvel(is) arrematado(s), deduzido o valor da caução ofertada,
se o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da
praça/ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arremata-
ção.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do
Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas a
contar do encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional,
através de boleto bancário disponível na seção “Minha Conta”, do Portal
Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juíz, por motivos alheios à vontade do
arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores pagos e relativos ao
preço do(s) imóvel(is) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Oficial, de-
duzidas as despesas incorridas.

DA ADJUDICAÇÃO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de
adjudicação do(s) Imóvel(is) pelo exequente, este ficará responsável pela
comissão devida ao Leiloeiro Oficial.

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o(a) executado(a) pagar a dívida
antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) imóvel(is), na forma do artigo
651, do código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora desig-
nadas para a praça, a guia comprobatória do referido pagamento, acompa-
nhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso,
deverá o(a) executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais
juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Ofi-
cial de 2% (dois por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda).

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Assinado o Auto, a arrema-
tação é considerada perfeita, acabada e Irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os Embargos à Arrematação.

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos
previstos no artigo 694, do Código de Processo Civil.

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto n°
21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que
regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM n° 1.625/
09, do TJSP e o caput do artigo 335, do CP.

Todas as regras e condições da praça estão disponíveis  no portal
www.superbidjudicial.com.br.

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pes-
soais e dos respectivos patronos.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS
25% do imóvel da matricula n° 19.865 do CRI local, pertencente a execu-

tada e que se localiza na Av. 13 de Maio n° 844, assim descrito: um Imóvel
urbano, situado nesta cidade, distrito, município e comarca de Jaboticabal, à
Av. 13 de Maio, n° 844, constituído de um prédio próprio para residência,
e seu respectivo terreno que possui as seguintes características e confronta-
ções: mede 11,00 metros de frente para a citada via pública; do lado esquer-
do de quem da rua olha para o imóvel mede 31,50 metros e confronta nos
primeiros 22,50 metros com o prédio n° 848 de propriedade de Armando
Palazzo e nos restantes 9,00 metros com o terreno do prédio n° 854, que faz
frente para a rua Castro Alves de propriedade de Lívio Grotta e sua mulher;
do lado direito mede 22,50 metros até um ponto, onde confronta com o
prédio n° 826 de propriedade de Hélio Moretto, que faz frente para a Av. 13
de Maio; daí deflete a direita e segue na distância de 1,00 metro, confrontan-
do ainda com o prédio n° 826 de propriedade de Hélio Moretto, que faz
frente para a Av. 13 de Maio; daí deflete à esquerda e segue em direção aos
fundos, numa distância de 9,00 metros, confrontando ainda com o referido
prédio nº 826 de propriedade de Hélio Moretto, que faz frente para a avo 13
de Maio e com o prédio de n° 831 de propriedade de Mitra Diocesana de
Jaboticabal, que faz frente para a Rua Monteiro Lobato e finalmente na linha
dos fundos mede 12,00 metros, confrontando com o terreno do prédio n°
852 de propriedade de Armando Lourenço, que faz frente para a rua Castro
Alves, encerrando a área de 355,50 metros quadrados. Cadastrado na Prefei-
tura Municipal local sob o n° 15.852.09. Imóvel avaliado em 12 de junho de
2013: R$ 456.440,70 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e
quarenta reais e setenta centavos); ÔNUS - PENHORA: Av.5/19865: Parte
ideal correspondente a 50% do Imóvel pertencente a Newton Aleixo de
Souza foi penhorado nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000991-
79.2011.5.15.0120 RTSum, a 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal/SP que
Elaine Cristina Inácio move contra Newton Aleixo de Souza. Valor da Ava-
liação da parte Ideal penhorada correspondente a 25% do imóvel, atualizado
pelo índice de correção monetária do TJ/SP em março de 2014: R$ 118.419,99
cento e dezoito mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centa-
vos)

Jaboticabal, 26 de março de 2.014.
Eu, Murilo Bedin, Escrivão Judicial II, conferi e subscrevi

Carmem Silvia Alves
Juíza de Direito

C E R T I DÃO:
Certifico e dou fé que uma via do edital retro, nesta data, foi afixado junto

ao átrio forense. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Jaboticabal,
15/01/2014. Eu, Murilo Bedin, Escrivão Judicial II, digitei e subscrevi.

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

Sábado e domingo: 16:00-
19:00 e 21:40. Quinta-feira e sex-
ta: 19:00 e 21:40 . Segunda-terça
e quarta: 20:30

Censura: 12 anos
Sinopse: Peter Parker (An-

drew Garfield) tem novos de-
safios pela frente: enfrentar
os traumas e dramas do seu
passado, lidar com a volta do
seu amigo Harry Osborn
(Dane DeHaan) e manter o
perigoso romance com Gwen
(Emma Stone). Nesse meio
tempo ainda terá de lutar
contra dois novos antago-
nista, os vilões Rino e Elec-
tro.

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2
A AMEAÇA DE ELECTRO

Segunda –terça-quarta e
quinta todos pagam meia 8,00

ORAÇÃO URGENTE A SÃO BENTO
Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente. Peça uma graça a São

Bento, agora, em seguida repita em voz  alta e com muita fé a seguinte oração:
“São Bento, tu és bento até no nome, realize este milagre e vou divulgar o seu
santo nome”.  (R.P.)

Jaboticabal recebeu, nesta se-
mana, uma das maiores especia-
listas do mundo em bem-estar ani-
mal. Nascida com autismo, Tem-
ple Grandin superou o distúrbio,
formou-se em Psicologia, com PhD
em Zootecnia, e hoje atua como
professora da Universidade do
Estado do Colorado, nos Estados
Unidos. Com apoio da UCB Saú-
de Animal, ela ministrou, nas últi-
mas terça e quarta-feira (06 e 07/
05), duas palestras na Unesp (Uni-
versidade Estadual de São Paulo)
da cidade. Na primeira, falou so-
bre sua visão pessoal da doença e
da Síndrome de Asperger. Na se-
gunda atividade, destinada a es-
tudantes, profissionais e empre-
sas dos mais diversos setores da
produção animal, Temple abordou
conceitos e técnicas que desen-
volveu para o manejo de bovinos,
bem como desenho de instalações
para fazendas e plantas frigorífi-
cas.

Da esquerda para a direita: Gabriel Sandoval, Mariana Paranhos, Temple Grandin, Thaís Gírio, Moacir Mar-
chiori e Mateus Paranhos.

Maiores especialistas do mundo em bem-estar animal

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 10 DE MAIO  DE 2.014

“Pobre e desafortunado aquele que
se envolve na turbulência das preocu-
pações mundanas. Quanto mais ama o
mundo, mais cresce sua paixão pelo
mundo. Quanto mais queima de desejo,
mais incapaz é de atingir seus objetivos.
Daí a agitação, a impaciência, o desgos-
to, porque seu coração não bate por
amor e pela santa caridade.” (Santo
Padre Pio de Pietrelcina)

......................................................................
Parabéns  a todas as mães do Brasil e

do mundo!
.....................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkkk!
Porque o juiz tem que ouvir as partes
Seu Zé, mineirinho, pensou bem e

decidiu que os ferimentos que sofreu
num acidente de trânsito eram sérios o
suficiente para levar o dono do outro
carro ao tribunal. No tribunal, o advo-
gado do réu começou a inquirir seu Zé:

- O senhor não disse na hora do aci-
dente “Estou ótimo”?

E seu Zé responde: - Bão, vô ti con-
tá o que aconteceu. Eu tinha acabado di
colocá minha mula favorita na cami-
nhonete

- Eu não pedi detalhes! – interrom-

peu o advogado. Só responda à pergun-
ta: O Senhor não disse na cena do aci-
dente: “Estou ótimo”?

- Bão, eu coloquei a mula na cami-
nhonete e tava descendo a rodovia…

O advogado interrompe novamente
e diz:

- Meritíssimo, estou tentando esta-
belecer os fatos aqui. Na cena do aci-
dente este homem disse ao patrulheiro
rodoviário que estava bem. Agora, vári-
as semanas após o acidente ele está ten-
tando processar meu cliente, e isso é
uma fraude. Por favor, poderia dizer a
ele que simplesmente responda à per-
gunta.

Mas, a essa altura, o juiz estava mui-
to interessado na resposta de seu Zé e
disse ao advogado:

- Eu gostaria de ouvir o que ele tem
a dizer.

Seu Zé agradeceu ao Juiz e prosse-
guiu:

- Como eu tava dizendo, coloquei a
mula na caminhonete e tava descendo a
Rodovia quando uma picape travessô o
sinal vermeio e bateu na minha Cami-
nhonete bem du lado. Eu fui lançado
fora do carro prum lado da rodovia e a
mula foi lançada pro outro lado. Eu tava
muito ferido e não podia me movê. Mais
eu podia ouvir a mula zurrano e grunhi-
no e, pelo baruio, percebi que o estado
dela era muito feio. Em seguida o patru-
lheiro rodoviário chegou. Ele ouviu a
mula gritano e zurrano e foi até onde
ela tava. Depois de dá uma oiada nela,
ele pegou o revorve e atirou 3 vezes
bem no meio dos ôio dela. Depois ele
travessô a estrada com a arma na mão,
oiô para mim e disse: Sua mula estava
muito mal e eu tive que atirar nela. E,
como o senhor está se sentindo? Aí eu
pensei bem e falei… Tô ótimo!

O amor e o carinho, o sim e às
vezes o não, quando era preciso de
Dona Nair Hildegard Rinaldi, que
atualmente vive em Jaboticabal,
deixou a sensação de missão cum-
prida, no que se refere à educação
dos filhos. Chegar na marca dos
81 anos de vida, tornou-se mãe de
08 filhos, avó de 16 netos, bisavó
de 14 bisnetos. É uma graça alcan-
çada por ela. Em setembro deste

UM EXEMPLO DE MÃE
ELA É MÃE, AVÓ, BISAVÓ E TATARAVÓ

ano, ela se preparará para receber
em seu colo, sua primeira tatarane-
ta (Bárbara).

 Dona Nair soube transmitir os
valores, ensinar o respeito e mostrou
que o amor é maior que tudo.

E hoje ela diz com muita tranqui-
lidade e certeza absoluta: “valeu a
pena, me orgulho muito dos meus fi-
lhos”.

Parabéns a todas as Mães!

Fazemos votos de Felicidades ao WILSINHO LOCUTOR no próximo
dia 14 de maio, em que comemora mais um NIVER, desejando que o brilho
de tua vida em ascensão, busque no céu a essência da luz da vitória, para
espalhar em teu caminho o otimismo, esperança, compreensão, coragem e
que tenha sempre, determinação para continuar a vencer. Parabéns!

Parabéns à queri-
da Enilúcia Borges,
Conselheira Tutelar
e Coordenadora de
Curso da Etec, pelo
NIVER a transcor-
rer dia 13 de maio.
O esposo Márcio e fi-
lhos Melissa e Davi,
desejam, não só um
feliz aniversário,
mas também, um óti-
mo Dia das Mães.
Felicidades!

Luciene Borges, gêmea de Enilúcia, não poderia ficar de fora desta
comemoração. O  esposo Vitor, os filhos Gael e Alice, os pais Orcílio/
Mercês e as quatro irmãs, a saúdam pelo dia 13 de maio, pois será um
dia de muitas comemorações. Parabéns  Professora!

Ketelyn, completa  dia
15 de maio, seu décimo ter-
ceiro ano de vida, ao lado
de familiares e amigos.
“Peço muito a Deus, que
guie seus passos sempre, e
eu sigo você, com o pensa-
mento e coração, para que
o meu amor de mãe lhe pro-
teja a todo instante, a todo
momento, e às vezes, quan-
do sinto que algum perigo
lhe ronda, ou mesmo algu-
ma tristeza, eu quero me co-
locar no seu lugar, para
que tudo se resolva, e você
volte a sorrir e a caminhar
t r a n q u i l a . F e l i c i d a d e s
sempre! Sua mãe Regiane
e o pai Júnior te amam de
montão”.

Helena Ma-
riela Rodri-
gues, comple-
tou mais um
aniversário no
último dia 9 de
maio, ao lado
dos pais Rena-
to/Karen, da
irmã Heloíza,
irmãos Otávio
e Lucas.

Parabéns!

Flávio Fogaça
Freitas. Desejamos
que seus caminhos
sejam sempre pre-
miados com a pre-
sença de Deus, gui-
ando seus passos e
instruindo todas as
suas decisões, para
que, suas conquis-
tas e vitórias sejam
constantes. Felici-
dades pela come-
moração de mais
uma data natalícia
no dia 12 de Maio.

Ricardo No-
gueira “Foca”.
Que a data  13
de maio, seja re-
gada a presen-
tes, alegrias, fe-
licidades, ami-
zades, realiza-
ções e muitos
treinos. É o que a
equipe NÚ-
CLEO de Jiu-
Jitsu deseja. Pa-
rabéns!

Parabéns Danilo Maeda. Que os raios de extrema feli-
cidade continue a irradiar luz, para que todos seus dias
sejam enriquecidos com paz, amor e saúde. Que o dia 15
de Maio, seja só de alegrias.

Fábio Tra-
vaini, deseja-
mos que o
dia 15 seja
cheio de
emoções, ale-
grias e con-
quistas. Feliz
Aniversário!

A bela bisavó, Anna Pires Tavares, completará mais uma primavera dia 13
de maio. A família lhe deseja que seus dias sejam abençoados e felizes, e que
seu  futuro seja todos de harmonia, paz e desejos realizados. Que seu cami-
nhar seja sempre premiado com a presença de Deus, guiando seus passos e
instruindo suas decisões, para que suas conquistas e vitórias sejam constan-
tes. Parabéns por hoje, mas felicidades sempre!

Anna Pires Tavares

 Parabéns Luca Medina Zitti. Dia 14 de maio é seu Dia. Continue
sempre sendo essa pessoa especial e carismática. Felicidades!

Filha, quando olhamos para você, nos sintimos realizados, pois vemos o
quanto você cresceu, o quanto você conquistou ao longo dos dias. Parabéns
Beatriz de Vitto, dia 14 de maio é o seu dia. Te amamos muito! Do seu pai
Junior De Vitto e sua mãe Izilda De Vitto.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

Nos últimos dias 1 e 2 de maio, as
nadadoras Gabriela Cuzzi Fernandes,
Laura Akie Correa e Nathália Anry Su-
suki, participaram do XXI Troféu
Kim Mollo - Campeonato Paulista
Inter-regiões, realizado em Mococa/

COC/CARDIOFÍSICO/FAE PARTICIPA DA XXI Troféu Kim Mollo
SP, e contou com a presença de 444
atletas de 7 seleções. Esse campeona-
to reune os melhores nadadores do
estado e os primeiros colocados no
ranking nacional.

As três nadadoras, todas da equi-

pe COC/CARDIOFÍSICO/FAE, fo-
ram convocadas, dentre mais de 600
atletas, pela 5ª região (que contou com
68 nadadores), nos representando com
muito brilho e conquistaram as seguin-
tes medalhas:

Laura Akie - 2º lugar revezamento
4x50m nado livre;

Gabriela Cuzzi Fernandes - 2º lugar
revezamento 4x50m nado livre, 2º lu-
gar 100m nado livre, 2º lugar 50m nado
livre e 3º lugar 100m nado borboleta.

Clailson de Souza Nakagi, cam-
peão brasileiro faixa roxa - master
2, vencendo as lutas por finaliza-
ção.

Márcio Della Motta, vice
campeão brasileiro faixa preta

EQUIPE NÚCLEO DE JIU JITSU/CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO BRASILEIRO

master 1. Estava vencendo o
combate final por pontos e le-
sionou o braço, o que impossi-
bilitou ele de continuar a luta,
senão seria consagrado cam-
peão.

Márcio é residente em Ribei-
rão Preto e uma vez por semana
vem a Jaboticabal puxar o treino
junto com o Sensei Alex Maeda,
na Academia Cardiofísico. Os
treinos são de segunda a sába-

do, sendo: segunda e quarta
19:20 às 21:20. Terça e quinta das
18:00 às 19:30. Sexta das 19:00 às
20:30 (submission e defesa pes-
soal). E sábado, das 14:00 às
16:00 horas.

O Clube da Viola estará no próxi-
mo sábado dia 10 de maio, a partir
das 23h, apresentando o Show 20
anos na inauguração da mais nova
Casa Noturna de Monte Alto e re-
gião, Moinho São Jorge, no bairro
Bela Vista, tem dois ambientes e ca-
pacidade para 2.500 pessoas. A festa
promete ser bem animada ao som do
Clube da Viola . Os ingressos já estão
sendo vendidos nos pontos de ven-
da:  Posto Bela Vista  e Boteco  do
Branco na cidade.

A marca CLUBE DA VIOLA
sempre foi a mais requisitada em bai-
les e shows de todo Brasil. Agora
essa turma está de volta e fazendo
aniversário. São 20 anos de muita
dedicação e amor à música sertaneja.
Esse time vem fazendo shows por
todo Brasil. E para comemorar essa
parceria, será lançado no primeiro
semestre desse ano, o CD “CLUBE
DA VIOLA 20 anos”, com seus mai-
ores sucessos e também canções iné-
ditas, pela gravadora Radar Recor-
ds.

Durante todos esses anos, o Clube
da Viola nunca parou. Sempre reno-
vando o seu repertório e artistas. O
show “A Grande Volta”, aconteceu no
ano passado em Ibitinga, interior de
São Paulo, com um público de mais de
15 mil pessoas. Hoje, fazem parte
dessa marca as duplas: Fred & Pedri-
to, Maurício & Marcelo e Leandro &

O atleta Valdivino Vinicius Nunes dos
Santos, da equipe de atletismo da F.A.E.
de Jaboticabal, conquistou mais um títu-
lo para o seu currículo, sempre represen-
tando grandemente nossa querida cidade,
com o investimento da F.A.E., Prefeitu-

Atleta Valdivino conquista mais um título
ra, Secretaria da Educação, Academia
Cardiofísico e muita dedicação de toda
equipe de treinamento, sendo que, hoje é
o melhor do Brasil e do mundo na cate-
goria juvenil, no arremesso de peso, e
conquistou o índice para participar do

Campeonato Mundial de Atletismo que
será em julho nos U.S.A.

Outros resultados: tri-campeão brasi-
leiro (Maringá, Porto Alegre, São Ber-
nardo), 6 vezes campeão paulista (São
Paulo), 3º colocado no sul americano (ar-

gentina), recordista brasileiro do arremes-
so de peso e de lançamento de disco, 1º do
ranking mundial na prova do arremesso
de peso 2014, vaga garantida para parti-
cipar do Mundial Juvenil de Atletismo em
julho nos U.S.A.

Clube da Viola apresenta o show 20 anos na inauguração
da mais nova casa Noturna de Monte Alto

Fernando. A agenda dessa turma não
para com shows marcados por todo
país.

O público pode esperar muita ani-
mação com um repertório próprio,
mesclando o sertanejo universitário
com músicas raízes e uma grande inte-
ração entre as três duplas.

 O Clube da Viola nasceu em um
encontro de amigos para ouvir e tocar
uma boa música sertaneja. O sucesso
foi tanto que foram convidados para
se apresentar às terças-feiras em ba-
res da cidade de Ribeirão Preto e re-
gião, originando assim as famosas “ter-
çanejas”.

Nessa época surge o Rodeio Uni-
versitário, do qual, o Clube da Viola
participou de todas as etapas do cir-
cuito. “Fred & Pedrito” foram os pio-
neiros dessa nova fase do sertanejo no
Brasil.

 O primeiro CD foi gravado em
1997, pela gravadora Paradoxx. Em
1999, assinam contrato com a Warner
Music e lançam o segundo CD. Ven-
deram mais de 100 mil cópias e con-
quistaram o seu primeiro disco de ouro.
Logo em seguida, gravaram o terceiro
e quarto volume.

Em 2002, lançam o primeiro CD
ao vivo pela gravadora BMG, intitu-

lado: “Clube da Viola – Encontro de
Gerações” com a participação de Mi-
lionário e José Rico, Trio Parada Dura
e Teodoro e Sampaio”.

O Clube da Viola sempre valori-
zou a música sertaneja raiz e lançou a
coleção “CLUBE DA VIOLA RAÍ-
ZES”, com três volumes. Recorde de
vendas!

 Serviço:
Show Clube da Viola 20 anos
Casa Noturna Moinho São Jorge-

Jardim Bela Vista-
Horário: 23h
Ingressos: Posto  Bela Vista e Bo-

teco do Branco. R$ 20,00

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

dra 15 – lote 17. Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou
(16) 98124-9757, (16) 3242-8148 Juliana

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

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

COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO, torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação Nº 52001399 para Comércio Varejista de Com-
bustíveis e Lubrificantes, sito à Rua São João, nº 340, bairro Vila
Serra, CEP: 14870-240, Jaboticabal/SP.

VENDE-SE:
OPORTUNIDADE

Escola informática/Idíomas (franquia) com 04 anos de
funcionamento, excelente ponto, com computadores

novos e salas climatizadas.Contato: (16) 99261-6734.

“A base para a formação duma nova humanidade
reside nesta única frase: que já não podeis, nem de-
veis contornar: conservai puro o foco dos vossos pen-
samentos!”

Votos do Mensageiro da Paz  ( Noel).



A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 10 DE MAIO DE 2.014

Feliz Dia
das Mães!


