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Está definido a primeira grande
atração da 32ª Festa do Quitute e
ExpoFeira de Arte e Artesanato. O
grupo de Forró “Pé de Serra”, Fa-
lamansa, abrilhanta a festa da so-
lidariedade em 15 de julho, véspe-
ra do aniversário de Jaboticabal
(186 anos).

Famoso por sucessos como o
Xote da Alegria, Xote dos Mila-
gres e Rindo à Toa, o Falamansa é
promessa de animação com o novo
show da turnê “Amigo Velho”, que
traz músicas inéditas em um novo
cenário.

Festa do Quitute: Falamansa é
confirmado como show da virada
Evento acontece entre 15 e 20 de julho na Estação de Eventos Cora Coralina

“O Falamansa vem lançando
uma série de sucessos nos últimos
anos e tornou-se referência no
Forró Pé de Serra, promovendo um
show muito animado. Com os 186
anos de Jaboticabal, que aconte-
ce em julho, decidimos trazer uma
atração típica para as festas desse
período”, afirma o Prefeito, Raul
Girio.

O grupo – O Falamansa surgiu
em 1998, no último dia de inscri-
ção para o 3º Festival de Música
do Mackenzie. Formado por Tato,
Dezinho, Valdir e Alemão, o primei-

ro cd que projetou o grupo nacio-
nalmente foi lançado em Janeiro
de 2000.

O disco, que saiu com 21 mil
cópias, atingiu a vendagem qua-
se 1 mihão de cópias em 1 ano,
caminhando para o disco de Di-
amante. Trazendo entre outras
“Rindo à toa”, hoje já um clássi-
co da música brasileira. Falaman-
sa, que começou tocando todas
as terças na Casa de Show Re-
melexo em São Paulo, atualmen-
te lota shows para milhares de
pessoas de norte a sul do país.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através do Departamento de Cul-
tura, participou da 12ª Semana de
Museus, realizada em várias cida-
des do Brasil, promovida pelo Ins-
tituto Brasileiro de Museus –
IBRAM. Ao todo, quase 500 pes-
soas participaram das diversas ati-
vidades culturais.

Em Jaboticabal, três palestras
foram sucesso de público. “Cole-

Semana de Museus é
sucesso em Jaboticabal

ções criam conexões: acervo foto-
gráfico”, com a historiadora e ar-
quiteta Ana Carla Vannucchi; “Co-
leções Criam Conexões: Acervo
Documental”, com a historiadora
Liamar Tuon e “Formação do acer-
vo do museu e sua relação com a
história local e regional”, de Dori-
val Martins de Andrade, idealiza-
dor e criador do Museu Histórico
de Jaboticabal, levaram centenas

de pessoas ao Museu.
O evento é uma ação de pro-

moção e divulgação dos museus
brasileiros coordenada pelo Ibram.
O Ibram empreende um conjunto
de ações que visa a mobilização
dessas instituições a partir de uma
programação especial em torno do
tema sugerido pelo ICOM que, em
2014, foi “Museus: coleções cri-
am conexões”.

Foi iniciada a terraplanagem da
nova quadra poliesportiva da Co-
hab 2. O projeto prevê cobertura
total e urbanização da área, que
está orçada em R$ 610 mil, repas-
sados pelo Governo Federal, mais

Prefeitura inicia terraplanagem de nova quadra poliesportiva
Nova quadra fica próxima ao Ciaf IV e academia da saúde

contrapartida da Prefeitura.
“Além da academia da saúde, a

população da Cohab 2 vai  ganhar
uma quadra poliesportiva moder-
na, coberta e com todas as melho-
rias que o local merece. A terrapla-

nagem já começou e será entregue
nas próximas semanas”, afirma o
Prefeito, Raul Girio.

A expectativa é que a nova qua-
dra poliesportiva seja inaugurada
em seis meses.

Na última quarta-feira (28) , 120
mulheres participaram da formatu-
ra da primeira turma do Curso Pre-
paratório de Gestantes de 2014, no
Centro de Lazer Edson Martini.
Foram sete palestras que aborda-
ram diversos assuntos.

Todas as participantes recebe-
ram certificado de conclusão e
enxoval. “Os palestrantes aborda-

120 mulheres participam de formatura
do Curso Preparatório de Gestantes

ram assuntos relacionados ao pe-
ríodo gestacional e cuidados com
o bebê. As informações certamen-
te serão importantes no cuidado
com o bebê”, afirma o prefeito Raul
Girio.

O médico da Rede Municipal
de Saúde e idealizador do cur-
so, Dr. Edu Fenerich, lembra
que nos últimos anos, mais de

1.300 gestantes participaram do
curso. “Organizamos palestras
com profissionais qualificados
que abordam os temas de ma-
neira simples e dinâmica. Tenho
certeza que o Curso Preparató-
rio de Gestantes melhora o tra-
to com o bebê e a maneira como
a mulher vive o período gesta-
cional”.

Na sexta-feira, 23, às 20 ho-
ras, a Câmara Municipal realizou
Sessão Solene que homenageou
personalidades em destaque.
Com Título de Cidadania foram

Título de Cidadania

homenageadas Dra. Lúcia Ma-
ria Lebre e Sislaine Aparecida
Stolariki, pelo ex-vereador César
Tomé. E  José Renato de Lara,
pelo ex-vereador Edgard Amo-

roso. Dr. Urias de Souza, pelo
vereador Rubinho Gama.

Parabéns aos homenageados,
agora cidadãos jaboticabalenses.

Gratidão deve fazer parte de

projetos e ascensões para fortificar

o autor da prosperidade

Quem esquece pelas atitudes

morais, não tem honra, nem

modéstia

Fonte de riqueza imoral não tem

futuro concretizado



Pr. Anastácio Martins
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

No primeiro Século de nossa era, o
latino Ovídio escreveu TEMPUS EDAS
RERUM (tempo devorador das coisas),
retomando uma epigrama do poeta líri-
co Grego Simónides (5 a.C), para o qual
“o tempo de dentes afiados tudo conso-
me, até as coisas mais fortes”. Logo no
início do Século 17, Shakespeare, na
comédia MEDIDA POR MEDIDA, traz
de volta a expressão  “os dentes do tem-
po”. O tempo devora certezas, materi-
alidades, expressões, relações, e anun-
cia rupturas e esquecimentos.

Não precisamos recorrer somente
aos clássicos para tal circunstância per-
ceber; situações simples e pueris nos

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!

A religião é amor... a amorosidade
entre os seres humanos quantifica os
Raios de Luz do Bem-Estar.

Quem não tem amor, não é religioso.
Quem não é religioso, não tem amor.
A religião está intrínseca em nosso

ser, pois somos em DEUS, que é AMOR
PURO!

Sendo DEUS AMOR PURO e sendo
nós o PURO AMOR EM DEUS, a reli-
giosidade que é uma representação do

Tenho certeza que ninguém gosta de
viver na solidão, seja ela qual for. Deus
não fez ninguém para viver solitário
neste mundo, e é por isso que Ele en-
viou o Espírito Santo, para nos ajudar
em tudo, principalmente em nossas fra-
quezas, porque não sabemos pedir como
convém. Ele é o nosso consolador, con-
selheiro, Deus forte e príncipe da paz. A
solidão é uma coisa horrível e muito
triste, que só serve para deixar as pesso-
as mais desanimadas e sem esperança de
um futuro melhor. Precisamos enten-

O agora pode ser uma realidade. O
futuro é uma esperança. Os dias que cor-
rem, são sementes lançadas no tempo
eterno do espírito. A  vida de cada tem
um cenário diferente. São modos de pen-
sar e agir, completamente em dimen-
sões opostas, que trazem divergências
para conclusões de luzes ou de trevas,
de paz ou de desunião, de humildade ou
de orgulho. Vivemos através das encar-
nações, juntos da família, no plano
material, num corpo, para passarmos
pelas provas ou expiações, nas dores e
sofrimentos, em busca de uma limpeza
espiritual e alcançar a evolução neces-
sária. O tempo marca as sucessivas vi-
das, porque passamos, para que alcan-
cemos um grau maior de EVOLUÇÃO,
dentro do contexto maior de  cresci-
mento espiritual. As mudanças se ope-
ram, de acordo com nosso modo de agir
perante o mundo em que vivemos, onde
lutamos para que o aprendizado seja su-
ficiente para progredirmos na caminha-
da rumo a um sem fim.

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS
PROGRESSIVA

Somos eternos em espírito. Com o
andar dos tempos, caminhamos lenta-
mente em busca de dias melhores, de
encontros, com as condições positivas

Homem, você não se casou apenas
para ser feliz nesta vida. O sacramento
do matrimônio vai muito além disso!
Deus tomou uma de Suas filhas, amada e
escolhida, e a confiou a você! O propó-
sito d'Ele é que você se gaste no amor,

Deus confia a sua esposa a você
na dedicação, no sacrifício, na entrega
por sua esposa, a ponto de entregá-la
santa, sem mácula e irrepreensível para
Deus, como nos diz a Palavra. Que você
ame sua esposa como Cristo amou a Sua
Igreja.

O matrimônio tem uma realidade
sobrenatural: é um mistério, no qual o
marido vai formando sua esposa à ima-
gem de Deus com a cooperação do Es-
pírito Santo. Como um artista que mol-
da a madeira para fazer dela uma ima-
gem, o esposo vai modelando sua espo-
sa para transformá-la numa nova cria-
tura para Deus. É uma obra linda, que
vai ocupar a vida inteira; por isso mes-
mo, não pode ser interrompida. Mari-
do, Deus lhe confiou uma obra-prima, e
Ele conta com você. Não pare, não de-
sista! Você precisa levá-la até o fim.

Imagine quando você chegar no Céu
e apresentar sua esposa a Deus: "Senhor,
não foi fácil chegar até aqui, não foi
fácil também trazer a minha esposa, mas
ela está aqui!". Atrás de você estarão
seus filhos e netos, numa grande fila...
O Senhor lhe confiou esta missão. "Eis-
me aqui! Missão cumprida, Senhor!"

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO
de aprendizado, onde nasce os sistemas
de novos conhecimentos, que surgem
entrelaçados com os velhos contextos
e os novos, que a evolução traz. Preci-
samos vencer a nós mesmos. Na  luta
interior, buscando reformas e condições
de mudarmos nossos costumes, pensar-
mos e agirmos diante dos problemas.
Sofremos pela dor e sofrimentos, como
produto de nossa ignorância, que nos
leva a seguirmos caminhos tortuosos,
repleto de trevas. O aprendizado é len-
to e duradouro. Requer de nós, mudan-
ças e desejos, de vencermos a luz, que
tem que nos iluminar.

SONHAMOS COM OS OLHOS DO
CORAÇÃO.

As luzes da alma, o perdão da humil-
dade, o poder da fé, e acreditar na espe-
rança, que nasce hoje, amanhã e sem-
pre. Os dias são iluminados pelo sol bri-
lhante, trazendo a paz, a união e a  fra-
terna caridade. As noites, com o luar,
para abrir caminhos, entre vidas que se
encontram, para lutarem em mundos
adversos, nos comportamentos, nos
modos de vivermos, amparados pelo
amor das família e de todos os que que-
rem viver felizes. A felicidade é uma
conquista do espírito, que nasce com o
tempo das vidas sucessivas. A esperança
nasce como luz. Os sonhos só serão re-
alidades quando conseguirmos vencer as
dificuldades e criarmos um mundo, onde
reina uma evolução progressiva e meri-
tória.

AS ERAS CRIADAS POR DEUS
O bem pode ser semeado por nós. A

caridade é fonte de sabedoria, formada
pela humildade, na ajuda ao semelhante
necessitado. Tudo são eras, que criam
oportunidades de encarnações felizes,
de encontros na família, para nascer o
amor, o entendimento e a harmonia. É
o encontro de almas encarnadas para
resgates e acertos, dentro das encarna-
ções. SÓ O AMOR CONSTROI. O ÓDIO
DESTROI.

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

REFLEXÃO  -  OS  DENTES  DO  TEMPO

mostram isso. Exemplos? Para esses
meninos e meninas que estão agora co-
meçando a adolescência, alguns chavões
que nós, mais idosos, usamos no dia a
dia (originados das nossas modernida-
des tecnológicas do Século 20), não fa-
zem o menor sentido! Em um diálogo
(diálogo?) ele fala alguma coisa que não
ficou clara e você diz: Não caiu a fi-
cha… Ele fica olhando; de qual ficha
está falando? Ora, ele já cresceu usando
cartão telefônico, e, se tiver menos de
15 anos de idade, nunca viu uma ficha.
Como é que vai saber o que você quer
dizer? E quando se pede, irritado, para
eles colocarem o telefone “no gancho”?
Ou, pior, a reclamação que fazemos
quando não “puxam” a descarga no ba-
nheiro? Antigamente, isto é, há duas
décadas, quando uma conversa estava
chata, olhava-se para o interlocutor e
se dizia: Ah, vira o disco! E para os
infantes, que só conhecem o CD (com
apenas um lado tocável) ou DVD e ja-
mais utilizaram um disco de vinil? Eles
não tem ideia do que se está falando…
Inúmeras crianças e jovens nunca vi-
ram vários objetos do cotidiano de adul-
tos com os quais convivem (convivem?)

e isso é de 10 anos para cá. Nós vimos e
nem sempre nos acostumamos ou sabe-
mos lidar com eles; o pior é que, com
freqüência, nos distraímos da passagem
e do tempo.

Outro exemplo? A maior parte des-
sas crianças, com menos de 12 anos de
idade, nunca viu uma máquina de datilo-
grafia; elas não sabem o que é! Muitos
passamos horas e horas: a, s, d, f, g, c, l,
k, j, h, a, s, d … Atenção: até uma déca-
da e meia atrás você era selecionado no
trabalho com o exame de datilografia.
Não falamos aqui do Século 19, e sim de
“agora mesmo”, quando datilografia era
um diferencial de formação (ou, como
se diria mais recentemente, um diferen-
cial competitivo), a tal ponto que a fala
de um pai ou mãe foi monocórdica para
muitos de nós: você tem que fazer Cur-
so de Datilografia, senão você não vai
ser ninguém, você não vai dar para nada
na Vida… Quantos fizeram Curso de
Datilografia, guardaram até o diploma,
puseram num quadro e penduraram na
parede. Quanto vale hoje um diploma
de datilografia?

Esse é um lado razoavelmente hu-
morado; porém, os dentes do tempo (e

da falta dele) deglutem vorazes também
as afetividades. Em uma pesquisa feita
há pouco nos centros econômicos mun-
diais mostrou-se que, por dia, o conví-
vio entre pais executivos e seus filhos
não ultrapassava a 5 minutos, inclusi-
ve no Brasil. O número de vezes e a
intensidade em que o pai ou a mãe
encontra o filho é muito rápido; há,
inclusive, um fato tristemente inédi-
to: nas Metrópolis, somos a primeira
geração de adultos que sai de casa mais
tarde que os filhos. Por muitos e mui-
tos anos, Séculos até, nós adultos acor-
damos as crianças (filho, vai para a
Escola, toma café, toma banho, olha
a camiseta); hoje, o filho levanta so-
zinho e sai às 6h30 ou 6h45 na Van ou
Ônibus, e o pai e a mãe, acordando
mais tarde, saem para trabalhar às
7h30, 8h… Assim, essa família quase
não se encontra, filhos são “criados”
por outras pessoas e isso resulta em
um impacto negativo na consolida-
ção de uma Comunidade Afetiva.

O TEMPO NÃO É SÓ PASSAGEM;
é também, ESGOTAMENTO, restando
para muitos apenas ALGUNS HORI-
ZONTES DE PERPLEXIDADE TAR-
DIA.

Reflexão de José Fernando Stiglia-
no, baseada em livro de Mário Cortella

SOLIDÃO
der que Jesus, o filho do Deus Vivo, pa-
gou um alto preço naquela cruz, levan-
do todas as nossas doenças, enfermida-
des e todos os tipos de sofrimento do
qual você nem imagina. A solidão é uma
delas. Você não precisa mais ficar so-
frendo deste mal, basta somente crer
no que Jesus fez na cruz do calvário.
Levando sobre o seu corpo todos os
nossos pecados e angustias. A bíblia fala
de muitas pessoas que enfrentaram a so-
lidão confiando somente no poder de
Deus. “Hoje, eu quero falar de um ho-
mem chamado Jabez, e que o seu nome
significa”. “Ele dá tristeza”. Sua mãe
lhe deu este nome porque ela o teve
com muitas dores na hora do parto, ou
seja, o seu nascimento foi muito difícil
e naquela época o nome era muito im-
portante, isto é, significava tudo para a
pessoa. Jabez tinha tudo para ser um
homem infeliz e sem futuro. Mas ao
invés dele ficar sentado se lamentando
ou vivendo na solidão, como muitas
pessoas fazem quando as coisas não es-
tão dando certo para elas. Ele tomou
uma decisão de ser feliz e não aceitar a
solidão. Em nenhum momento ele fi-
cou preso dentro de um quarto ou deita-
do numa cama chorando ou se sentindo
desprezado e dizendo: como minha mãe

pode fazer isso comigo, me dando um
nome desses. Ela não me ama mesmo,
ela não queria que eu nascesse e agora o
que vai ser de mim, nunca vou conse-
guir nada na vida, nunca vou ser feliz,
Oh Deus me ajude! Como tem pessoas
que vivem dessa maneira, sempre jo-
gando a culpa em alguém e esquecendo-
se que a felicidade só depende dela e não
dos outros. E foi Jabez mais ilustre do
que seus irmãos, porque Jabez invocou
o Deus de Israel, fazendo uma oração
sincera e de todo o coração, dizendo: se
me abençoares muitíssimo e meus ter-
mos amplificares, e a tua mão for co-
migo, e fizeres que do mal não seja afli-
to!... E continuou perseverando na sua
oração. Que oração linda, ele buscou a
Deus com todo o seu coração, não teve
pressa em sair da presença de Deus.
Quando ele terminou de falar tudo o que
ele estava sentido na sua alma e no seu
coração, ele começou a agradecer a
Deus. E Deus lhe concedeu o que lhe
tinha pedido. Jabez foi um homem de
muito sucesso, porque ele invocou o
Deus Todo Poderoso. Quando nós in-
vocamos a Deus em oração, com todo
o nosso coração e toda a nossa alma.
Deus fará maravilhas no meio de nós.
Agora você também pode invocar o
Senhor na sua vida, não importa as lu-
tas que você esteja enfrentando, Deus é
maior para te dar a vitória. Não deixa a
solidão dominar você, nem entrar no

seu coração, comece hoje mesmo a cla-
mar ao Senhor, só Ele tem o poder que
pode livrar você de todo o mau. Jabez
não aceitou a solidão na sua vida, mes-
mo sabendo que o seu nome não o aju-
daria em nada. Não aceite a solidão, nem
a deixe entrar, na sua vida. Quando ela
entra, destrói tudo o que vê pela frente
e deixa a pessoa totalmente desanima-
da, sem esperança alguma. Vamos ven-
cê-la como fez Jabez, perseverando di-
ante de Deus. A oração é o melhor meio
para obter vitórias. Chega de fracas-
sos e derrotas. Podemos e devemos
fazer a diferença se confiamos no
Poder de Deus. Solidão nunca mais,
aconteça o que acontecer, determine
que a vitória seja sua, em nome de
Jesus. Faça uma mudança na sua vida,
lendo a bíblia todos os dias e orando
ao Senhor Deus, pedindo a sua ajuda e
procure fazer o bem a todos, mas prin-
cipalmente os da sua família. Lem-
bre-se que Jesus te ama muito, que você
é muito importante para Deus. Lou-
vado seja o nome do Senhor. Que Deus
te abençoe em todos os seus caminhos,
hoje, amanhã e sempre. Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra, diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim
às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

NA  AMOROSA  LUZ  DILUIREMOS  A  ILUSÃO  DA  SEPARATIVIDADE
- FUSÃO  DA  RELIGIÃO  E  CIÊNCIA -

AMOR AO PRÓXIMO, se torna UNA.
Por isso, SOU EM DEUS SENDO

QUE EU E DEUS SOMOS UM!
Como a ciência é um estudo que se

faz em busca de entender o TUDO
TODO UNIVERSAL, e sendo o TUDO
TODO UNIVERSAL o próprio DEUS
PAI+MÃE CRIADOR VITAL, não há
motivos para que os cientistas separem
os estudos científicos da Amorosa Luz
que é a essência da religião, pois que
esta também foi separada da ciência,
por pura representatividade, em função
dos egocentristas, que construíram dog-
mas religiosos e por analogia surgiram
os partidos políticos e ditatoriais.

Assim, pois, situando-nos em ângu-
lo superior, sob a frequência ascencio-
nada, pela TERCEIRA VISÃO, vislum-
braremos que RELIGIÃO e CIÊNCIA
são essências da AMOROSA LUZ e
como tal, só estão separadas nos egos
que as sustem e provêm que são os seres
vibrando na faixa da terceira dimensão,
ou seja, nós desta humanidade terrícola.

Quando nós todos (a humanidade)
entendermos e nos envolvermos no
AMOR por que o amor já nos envolve,
faremos com que a religião e a ciência
unificadas fiquem, e a nossa própria
conduta, una com o TUDO TODO
UNIVERSAL, estaremos (como esta-
mos) nos elevando para a 5D (Quinta
Dimensão).

Ser religioso é ser cientista. Ser ci-
entista é ser religioso. Indistintamente,
é o EU SOU. O AQUILO QUE É.

A separatividade nos levou, nos leva
e continuará nos levando a criar este
sistema no qual estamos entranhados,
que é a colcha de retalhos religiosa, a
resistência dos países em colocar cercas
fronteiriças no invisível e a procurar
meios belicosos de se proteger do medo
de serem atacados.

Todas essas forças provocadas pela

ambição, pela ira, pelo egoísmo que for-
talecem o sistema de vida que é o cam-
po vibrante da terceira dimensão, estão
ligados diretamente à ideia da separati-
vidade de Deus com o qual a humanida-
de neste estágio sideral se propôs a ex-
perimentar durante milênios e do pró-
prio conceito da religiosidade reinante.
A prova está pela existência de cente-
nas de dogmas que cultuam Deus, mas se
sentem exclusivistas conquanto concla-
mam aos brados, cada qual, como donas
da verdade.

Assim acontece no plano acadêmi-
co, em que a ideologia baseada no egoís-
mo, prevalece em cada ser que compõe
essa comunidade, pois a luta incessante
em se tornar o maior, o mais celebre na
busca do cetro do prêmio Nobel, faz
com que se iludam na experienciação
em busca desenfreada e a todo custo, da
autoria daquilo que já existe pois está
intrínseco à AMOROSA LUZ, sendo que
nada mais estão fazendo do que desco-
brir o que já está feito por DEUS
PAI+MÃE CRIADOR VITAL, no seio
cósmico.

No momento em que cada um de
nós, abrir a cortina e deixar entrar em
nossa mente a AMOROSA LUZ estará
não só adentrando na frequência mais
alta da 4D (quarta dimensão) para a 5D
(quinta dimensão), como também dilui-
remos como um castelo de areia, o sis-
tema de vida que ilusoriamente criamos
que são o estado da prisão monetária,
relacionamento pessoal, social e em-
presarial; da ambição de conquistar o
poder, da fama e a gloria, impulsiona-
das pelos sentimentos do medo e do jul-
gamento, sendo que todo esse quadro
construído é por nossa própria delibe-
ração em experienciar a separativida-
de.

Tudo isso está em nossa mente. É o
estado profundo de sono mergulhado que

estamos nas cenas do pesadelo.
Para acordarmos desse estado ilusó-

rio é tudo muito simples: é o bastante
no exercício da vida, que são todos
os momentos e em quaisquer lo-
cais ou atividades que praticamos
SERMOS BONS, AMAR O PRÓXI-
MO COMO A NÓS MESMOS, dei-
xando entrar em nosso coração a
AMOROSA LUZ que é o próprio
DEUS PAI+MÃE CRIADOR VITAL,
que sempre nos assistiu no sonambulis-
mo da vida que criamos na ilusão, e nos
libertaremos definitivamente dessa pri-
são, na qual prevalece as dores e sofri-
mentos oriundas da separatividade e
então usufruiremos do TUDO TODO
QUE NOS ACERCA, pois a FUSÃO
ENTRE RELIGIÃO E CIÊNCIA já exis-
te no universo que somente estão sepa-
radas no sono letárgico em que estamos
envoltos e depende somente de cada um
de nós para que possamos passar para o
estado vibracional da 5ª Dimensão em
cuja frequência usufruiremos com total
abundancia a plena PAZ SUBLIME
SERENA HARMONIA, SAUDÁVEL
SAUDE MENTAL!

j.Augusto
LUZ & PAZ
Atenção para a próxima matéria que

me foi ditada por JESUS: “SÍNTESE
PARA OBTENÇÃO DE NOVOS ES-
CLARECIMENTOS A CERCA DA
EXISTÊNCIA DO PORQUÊ DAS
AGRURAS E SOFRIMENTOS ÀS
QUAIS TODOS ESTAMOS SUJEI-
TOS”.

FRASES DA NOVA ERA DE MES-
TRES ASCENSOS

“Na sua realidade tridimensional
vocês estão acostumados a reconhecer
a realidade do lado de fora de seu corpo.
Mas na realidade pentadimensional vo-
cês perceberão a realidade a partir do
interior de seu EU”.  - MYTRE

Para comemorar o Dia Nacional da
Adoção (25), a Rede Social de Proteção
dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te (integrada pela Prefeitura de Jaboti-
cabal), promoveu a palestra “A espera
pelo filho desejado”, com a psicóloga e
terapeuta, Prof.ª Ms. Lilian de Almeida
Guimarães. O encontro aconteceu, na
noite do dia 28, no auditório da Câmara
Municipal.

O prefeito Raul Girio enalteceu o
trabalho da Rede. “Temos a sorte de ter
em nossa cidade pessoas envolvidas na
defesa dos direitos das crianças e ado-
lescentes e sempre levantando a ban-
deira da adoção, um ato de amor e de
entrega.”

De acordo com a palestrante, traba-
lhos como os da rede ajudam a diminuir
o preconceito no ato da adoção. “A
adoção traz muitas alegrias, mas é pre-
ciso pensar no assunto de forma ampla.
As pessoas precisam compreender as
crianças”, concluiu a palestrante.

Como adotar? O processo de ado-
ção é feito através da Vara de Infância e
Juventude do Fórum. O interessado deve
procurar o setor técnico para obter in-
formações sobre o grupo de reflexão de

Dia da Adoção: Rede Social promove palestra especial
pretendentes à adoção.

Para adotar é preciso ser maior de
18 anos, independente do estado civil.

Também é preciso ser 16 anos mais
velho que a criança/adolescente. A cri-
ança somente pode ser adotada se, por

alguma razão, teve seu laço familiar
rompido definitivamente com os pais
biológicos.

O COMCRIAJA (Conselho
Municipal da Criança e Adoles-
cente de Jaboticabal), promove no
próximo dia 3 de junho, às 15h, na
Câmara Municipal, a escolha de
novos Conselheiros Titulares e
Suplentes. Os interessados devem

COMCRIAJA realiza eleições
para novos conselheiros

fazer sua inscrição e obter mais in-
formações na sede do COMCRI-
AJA, na Rua Humberto Biancardi,
120, Vila Serra, até o dia 30 de maio.

Para mais informações, o telefo-
ne  do  COMCRIAJA  é  (16) 3204-
2900.

A Prefeitura terminou na sexta-fei-
ra (23), a triagem de artesãos interessa-
dos em participar da Festa do Quitute e
ExpoFeira de Arte e Artesanato. O even-
to que comemora os 186 anos de Jabo-
ticabal, acontece entre 15 e 20 de julho
na Estação de Eventos Cora Coralina.

“Selecionamos trabalhos diversifica-
dos para agradar os visitantes. A seleção
foi criteriosa  para apresentar o poten-
cial de nossos artesãos perante os  visi-
tantes”, afirma a Coordenadora da Ex-
poFeira, Mônica Reino.

Além dos artesãos, a Comissão Or-
ganizadora organiza um estand com sou-
venires da Festa do Quitute e ExpoFei-
ra de Arte e Artesanato.

Festa do Quitute: Prefeitura
conclui triagem de artesanatos
Comissão organizadora seleciona 33 artesãos
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A Copa do Mundo FIFA de 1974 foi
a décima edição da Copa do Mundo FIFA
de Futebol, que ocorreu de 13 de junho
até 7 de julho de 1974.

O evento foi sediado na Alemanha
Ocidental, tendo partidas realizadas nas
cidades de Hamburg, Hanover, Gel-
senkirchen, Dortmund, Düsseldorf,
Frankfurt, Berlim Ocidental, Munique
e Stuttgart.

Quinze seleções nacionais foram qua-
lificadas para participar desta edição do
campeonato, sendo 9 delas europeias
(Alemanha, Iugoslava, Escócia, Holan-
da, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália), 5
americanas (Chile, Brasil, Uruguai, Ar-
gentina e Haiti), 1 africana (Zaire) e 1
oceânica (Austrália). As seleções da Ale-
manha Oriental, da Austrália, do Haiti e
do Zaire faziam sua primeira participa-
ção na competição.

A edição teve duas grandes goleadas:
Haiti 0 a 7 Polônia e Iugoslávia 9 a 0
Zaire, sendo esta última, junto a Hun-
gria 9 a 0 Coreia do Sul (em 1954) e
Hungria 10 a 1 El Salvador (em 1982),
a maior goleada em Copas do Mundo.

Copa do Mundo FIFA de 1974
A Copa de 1974 contou com gran-

des jogadores, como Grzegorz Lato e
Kazimierz Deyna da Polônia, Jairzinho
e Rivellino do Brasil, Arie Haan, Wil-
lem van Hanegem, Ruud Krol, Rob Ren-
senbrink, Johnny Rep, Johan Neeskens
e Johan Cruijff da Holanda e Sepp Mai-
er, Berti Vogts, Paul Breitner, Hans-
Georg Schwarzenbeck, Gerd Müller,
Wolfgang Overath e Franz Beckenbau-
er da Alemanha, sendo Cruijff e Becken-
bauer considerados dois dos melhores
futebolistas da história do futebol mun-
dial.

A grande revelação desta copa foi a
Seleção Holandesa de Futebol, que, sob
a batuta de Rinus Michels, voltou à copa
após 36 anos de ausência, desde a sua
segunda participação, em 1938, na Fran-
ça, utilizando como bases o AFC Ajax,
campeão mundial interclubes em 1972,
e o Feyenoord, campeão mundial inter-
clubes em 1970.

A seleção era conhecida como "La-
ranja Mecânica" e "Carrossel Holandês",
devido à tática de Michels de alternar
os jogadores em suas posições. O desta-

que dessa equipe era Johan Cruijff, que
atuava bem, tanto na defesa, quanto no
meio-campo ou no ataque. De longe,
era a seleção favorita ao título, tanto
por seu modo atordoante de jogar fute-
bol quanto por ser responsável pela eli-
minação da seleção brasileira, que de-
fendia o título, e contava com jogado-
res que atuaram na Copa de 1970, como
Jairzinho e Rivellino.

A final da Copa do Mundo FIFA de
1974 foi disputada pela Holanda, que
havia eliminado a Argentina, a Ale-
manha Oriental e o Brasil; e a, que
havia eliminado a Iugoslávia, a Sué-
cia e a Polônia. A partida foi realiza-
da em 7 de julho às 16h, no Estádio
Olímpico de Munique, com um públi-
co estimado em 75 200 pessoas. Sob
o apito do árbitro inglês Jack Taylor,
Johan Neeskens abriu o placar de pê-
nalti, mas a Alemanha Ocidental vi-
rou placar, terminando a partida em
2 a 1. O capitão e melhor jogador
alemão Franz Beckenbauer levantou
a taça do segundo título da Alemanha
Ocidental.

Time base da Holanda vice-campeã: Jan Jongbloed, Ruud Krol, Wim Rijsbergen, Wim Suurbier, Arie
Haan, Willem van Hanegem, Wim Jansen, Johan Neeskens, Johan Cruijff, Rob Rensenbrink, Johnny
Rep, Theo de Jong e René Van de Kerkhof. Técnico: Rinus Michels.

Time base da Alemanha Ocidental Campeã: Sepp Maier, Berti Vogts, Paul Breitner, Hans-Georg
Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Rainer Bonhof, Jürgen Grabowski, Gerd Mül-
ler, Uli Hoeneß e Bernd Hölzenbein. Técnico: Helmut Schön.

Copa do Mundo FIFA de 1970

Delegação Brasileira campeã: Félix, Brito, Wilson Piazza, Carlos Alberto, Clodoaldo, Marco Anto-
nio, Jairzinho, Gérson, Tostão, Pelé, Rivellino, Ado, Roberto Miranda, Baldocchi, Fontana, Everaldo,
Joel, Paulo César, Edu, Dario, Zé Maria e Leão. Técnico:  Mário Jorge Lobo Zagallo.

Em 1970, marcado pela ditadura
militar, o Brasil viu a Seleção entrar
para a história com um futebol alegre,
envolvente e que se sagrou tricampeão
mundial. Numa equipe que tinha Gér-
son, Rivellino, o capitão Carlos Al-
berto Torres e Jairzinho, o maior nome
da competição foi Pelé, que, aos 29
anos, disputou sua última Copa do
Mundo.

Nas Eliminatórias a equipe foi di-
rigida em quase todos os jogos por

João Saldanha, substituído por Zagallo
às vésperas do torneio. A campanha
na Copa foi impecável, com seis tri-
unfos em seis partidas.

Na final, a histórica vitória por 4 a
1 sobre os italianos consagrou o fute-
bol brasileiro. A terceira conquista do
torneio deu direito ao Brasil de ficar
com a posse definitiva da Taça Jules
Rimet, mas no início da década de 80,
o troféu foi roubado da sede da CBF.

A Copa teve outros jogos memo-
ráveis. Nas quartas-de-final, a revan-
che entre Alemanha Ocidental e Ingla-
terra, que disputaram a final de 1966,
garantiu uma vaga aos alemães após a
vitória por 3 a 2.

Na semifinal entre Itália e Ale-
manha, a vitória por 4 a 3 dos italia-
nos ficou marcada pela imagem do
capitão alemão, Franz Beckenbau-
er, jogando com o ombro deslocado
e enfaixado.

Time base Italia, vice-campeã: Enrico Albertosi (Dino Zoff); Tarcisio Burgnich, Roberto Rosato,
Aristide Guarneri (Pierluigi Cera) e Giacinto Facchetti; Sandro Salvadore (Mario Bertini / Antonio
Juliano) e Giancarlo De Sisti (Giorgio Ferrini); Angelo Domenghini, Roberto Boninsegna (Pietro Anas-
tasi), Sandro Mazzola (Gianni Rivera / Giovanni Lodetti) e Luigi Riva (Pierino Prati). Técnico: Ferruc-
cio Valcareggi.

Seleção Alemã-Ocidental – Copa do Mundo de 1966 (2º lugar): Tilkowski, Höttges, Schnellinger,
Beckenbauer, Schulz, Weber, Brülls, Haller, Seeler, Held, Emmerich, Overath, Hornig, Lutz,  Patzke ,
Lorenz, Paul, Sieloff, Krämer, Grabowski, Bernard e Maier. Treinador: Schön.

Seleção Inglesa – Copa do Mundo de 1966 (1º título): Banks, Cohen, Wilson, Stiles, J. Charlton,
Moore, Ball, Greaves, B. Charlton, Hurst, Connelly, Springett, Bonetti, Armfield, Byrne, Peters, Flo-
wers, Hunter, Paine, Callaghan, Hunt e  Eastham. Treinador: Ramsey.

Copa do Mundo FIFA de 1966
A Copa do Mundo FIFA de 1966 foi a

oitava edição da Copa do Mundo FIFA de
Futebol, que ocorreu de 11 de julho até 30
de julho de 1966. O evento foi sediado na
Inglaterra, tendo partidas realizadas nas
cidades de Birmingham, Liverpool, Lon-
dres, Manchester, Middlesbrough, Sheffi-
eld e Sunderland. Dezesseis seleções naci-
onais foram qualificadas para participar
desta edição do campeonato, sendo 10
delas europeias (Inglaterra, Itália, Alema-
nha Ocidental, Hungria, Suíça, Portugal,
França, União Soviética, Bulgária e Espa-
nha), 5 americanas (Brasil, Argentina,
Chile, Uruguai e México) e 1 asiática (Co-
reia do Norte).

As seleções da Coreia do Norte e de
Portugal faziam sua primeira participa-
ção na competição. A edição teve duas
grandes goleadas: Alemanha Ocidental
5 x 0 Suíça e Alemanha Ocidental 4 x 0
Uruguai. A Copa contou com grandes
jogadores, como Bobby Moore e Gor-
don Banks da Inglaterra, Uwe Seeler e
Franz Beckenbauer da Alemanha Oci-
dental, Eusébio de Portugal e Lev Yashin
da URSS.

A Inglaterra foi escolhida como an-
fitriã pela FIFA em agosto de 1960 para
celebrar o centenário da The Football
Association, a mais antiga associação
de futebol do mundo, que ocorreu em
1963. Uma revelação da Copa foi a se-
leção de Portugal que, comandada pelo
atacante Eusébio, realizou uma perfor-
mance invicta na fase de grupos, bateu
a Coreia do Norte nas quartas-de-final
em uma partida em que os norte-corea-
nos abriram 3 a 0 e a seleção portugue-
sa, com quatro gols do "Pantera Negra"
virou para 5 x 3, e foram derrotadas
pela Inglaterra na semifinal. Na disputa
do terceiro lugar, ainda venceram a

União Soviética, equipe que se mostra-
ra forte todo o campeonato. Eusébio
terminou por ser artilheiro, com 9 gols
marcados.

A final da Copa do Mundo FIFA de
1966 foi disputada pela Inglaterra, que
havia eliminado Portugal e a Argenti-
na; e a Alemanha Ocidental, que elimi-
nara a União Soviética e o Uruguai. A
partida foi realizada em 30 de julho às
15h, no Estádio de Wembley em Lon-
dres, com um público estimado em 98
mil pessoas. Sob o apito do árbitro suí-
ço Gottfried Dienst, o primeiro tempo
terminou empatado em 1 a 1. Ao final
dos 90 minutos, o placar era de 2 a 2.
No minuto 98, Hurst marcou novamen-
te; entretanto seu chute bateu no tra-
vessão, e quicou exatamente sobre a li-
nha. Desde então, se debate se a bola
realmente passou a linha, o que faria
uma grande diferença, uma vez que se o
placar permanecesse empatado, a Ale-
manha Ocidental talvez não permitisse
o mesmo espaço a Hurst. A partida fe-
chou com um terceiro gol deste, selan-
do o primeiro título inglês em Copas do
Mundo, tornando-se a primeira sede a
vencer o torneio desde que a Itália o
venceu em 1934.

Final
A partida se realizou no Wembley

Stadium com cerca de 98 mil pessoas
presentes. Após doze minutos de jogo
Helmut Haller colocou a Alemanha
Ocidental na frente, mas Geoff Hurst
empatou o jogo quatro minutos depois.
Martin Peters virou o jogo em favor
dos ingleses aos 78 minutos. Com um
minuto para o fim da partida uma falta
foi marcada em favor dos alemães. A
bola foi lançada à área e Wolfgang We-
ber consegiu tocá-la e levar o jogo a um

novo empate, enquanto os ingleses re-
clamavam de um possível toque de mão.

Ao final dos 90 minutos o placar era
de 2 a 2, então foi jogada a prorroga-
ção. No minuto 98 Hurst marcou nova-
mente; seu chute bateu no travessão, e
quicou exatamente sobre a linha. Desde
então se debate se a bola realmente pas-
sou a linha, o que faria uma grande dife-
rença, uma vez que se o placar perma-
necesse empatado, a Alemanha Ociden-
tal talvez não permitisse o mesmo es-
paço a Hurst.

Este gol polêmico serviu de plano
de fundo para uma situação ligeiramen-
te contrária na Copa de 2010, quando a
Inglaterra marcou um gol contra o mes-
mo adversário, e em que a bola avançou
cerca de 33cm para depois da linha, sen-
do que o juiz o invalidou.

Imagens de arquivo observadas digi-
talmente ilustram que o segundo gol de
Hurst não cruzou a linha. No último
minuto Hurst novamente marcou, pas-
sando pelo meio de campo alemão para
efetuar seu terceiro gol na partida. Ao
mesmo tempo a torcida invadiu o cam-
po. Geoff Hurst se tornou assim o pri-
meiro jogador a marcar três vezes numa
final de Copa do Mundo.

A descrição dos momentos finais da
partida pelo comentarista da BBC, Ken-
neth Wolstenholme entrou para a his-
tória: "Some people are on the pitch.
They think it's all over." (Hurst marca
o quarto) "It is now!". ("Algumas pes-
soas estão no campo. Acham que está
tudo acabado." [Hurst marca] "É ago-
ra!")

A seleção inglesa recebeu a recupe-
rada Taça Jules Rimet das mãos da Rai-
nha e se tornaram campeões do mundo
pela primeira (e única) vez.
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Sebastião Favorino Filho, centroavante do antigo time da Cim-
pal do ano de 1978, relembra seu momento de jogador da época.
Agora completará seus sessenta e cinco anos de idade no dia 2 de
junho com as fotos de antes e depois. O  Palmerense é só alegria.
Felicidades!

Amanda Zoratti Affonso, completará no próximo dia 1º de junho, mais
um aniversário, ao lado dos pais Eng. Civil Marcelo Affonso/Deborah Z.
Affonso. Residente na cidade de Ribeirão Preto, a aniversariante receberá os
cumprimentos de familiares e amigos. Parabéns!

Ana Paula Rodrigues. NIVER ocorrido dia 27 de maio.
Que bom estar ao seu lado em mais um aniversário, e  foram muitos. E a

impressão que tenho, é que, a cada ano se torna mais especial, dividir a
minha vida com você. É claro que não é fácil conduzir um casamento. As
dificuldades existem e não podemos negar, mas é certo também que, com
paciência e carinho, conseguimos realizar milagres. Neste dia, tão signifi-
cativo, gostaria de agradecer o apoio que sempre me deu. São esses detalhes
que fazem a diferença. Se hoje posso lhe desejar felicidades com tanta since-
ridade e amor, é porque soubemos cuidar muito bem do nosso casamento. Te
amo, e quero realmente que se sinta feliz com a vida. Agradeço a Deus por
tudo que lhe proporcionou, e não se esqueça um só minuto que estarei ao seu
lado, em todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Seu aniversário é
motivo de muita alegria, então sorria e deixe esse dia ser especial, assim
como você. Parabéns pelo seu aniversário, e que nosso casamento dure por
muitos e muitos anos. Te amo! Felicidades! Seu esposo... Jesus Rodrigues.

EQUIPE CARECAS RACING  EM FESTA

Neste dia 1º de junho,  Dr. Mauro Cenço, completará ida-
de nova. Parabéns e muitas felicidades pelo comemoração!

Dia 02 de junho, comemorará mais um aniversário, o
empreendedor e ex-prefeito José Carlos Hori. Que a sabe-
doria e as realizações de seus projetos, sejam edificadas e
fortalecidas cada vez mais. Parabéns por mais esse NIVER!

Débora Le-
mos Baptista,
completará no
dia 04 de ju-
nho, mais um
NIVER. O es-
poso Rodrigo,
filhos Bruna e
Guilherme, fa-
miliares e ami-
gas de trabalho
a felicitam. Pa-
rabéns!

Para quem realmente torce e
quer entrar no clima da copa, nada
melhor do que se caracterizar, né?
Principalmente para quem vai as-
sistir os jogos em clubes, na casa
dos amigos, num barzinho desco-
lado ou até mesmo num lugar mais
chique. Para que seu visual não
fique exagerado e muito chamati-
vo, caso você não queira criar este
efeito, claro,  mas do contrário, sin-
ta-se à vontade para o exagero. Ver-
de, amarelo, azul e branco, invista
somente um pouco das cores, um
toque aqui outro alí, um acessório,
ou de repente uma peça na cor lisa.
Outra ideia é combinar as cores com
o querido jeans. As camisetas dos
times estarão em alta e por que não
customizá-las?  Glitter, spikes, pae-
tês e lantejoulas, estão aí para isso.
Amarre, cole, pinte, use sua criati-
vidade. Faça chuva ou faça sol, a
ideia é brincar com  as cores da nos-
sa bandeira e torcer pelo Brasil.

Boa Copa!

O BRASIL ESTÁ NA MODA

“Brinquei de amor com
seu coração.
E por mim você viveu
uma grande paixão.
Pelo mundo do rodeio
dominei touro bravo.
Fui várias vezes campeão.
Na festa do peão e no
amor do seu coração.
Não tem lugar para
outro peão.
Vichiiii, vichiiii, vicheee”!

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Estephan Hani... dia 01 de junho é seu dia e desejamos que Deus
continue te abençoando e dobrando seus dias de vida, com muita
saúde e sucesso. Que esse aniversário traga novas chances e oportu-
nidades, para você continuar crescendo profissionalmente, espiritu-
almente, emocionalmente e muito mais. Felicidades!

Ricardo Grissio, mais conhecido como Panda,
faz aniversário dia 01 de junho. Receberá os
parabéns e votos de felicidades de todos seus
amigos!

Samuel Bedore Zeviani. Continue contagiando todos à
sua volta, com alegria e companherismo. Que o dia 04 de
junho seja muito especial e cheio de realizações!

Apoio: Ruwal

Rodrigo Dantas de Lucas, um dos maiores atletas de Jaboticabal, vem
sempre representando nossa cidade com destaque.  Completará mais um ano
de vida no dia 02 de junho. Receberá os mais sinceros votos de felicidades e
agradecimento. Parabéns e continue levando nossa cidade ao pódium!

O piloto Tadashi Otani completará idade nova dia 06
de junho. Desejamos que esse dia seja de muitas alegri-
as e que você realize seus desejos!

Esses são os votos de todos os Carecas Racing



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

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

De 2 a 7 de junho, o Senac Jabotica-
bal realizará a Feira de Troca de Livros,
com o objetivo de promover o incenti-
vo à leitura, o intercâmbio de informa-
ção e conhecimento cultural por meio
de livros que já são deixados de lado em
acervos pessoais.

“Quem nunca leu um livro diversas
vezes e imaginou que todos deveriam
lê-lo? Ou então, quem não gostou tanto
assim daquele determinado exemplar e
desejou um novo? É uma grande opor-
tunidade de se conhecer novas históri-
as, obter mais conhecimento e sem cus-
to algum”, afirma a funcionária da bi-
blioteca Bartira Marchioratto Daloia.

No entanto, há algumas regras na
hora de trocar: os materiais recebidos
na troca devem estar em bom estado de
conservação; a troca será de livro por
livro e gibi por gibi; livros de literatura
em geral são aceitos (seguindo o crité-
rio de conservação e qualidade); são
permitidos livros de literatura estran-
geira, nacional, infantil, infanto-juve-
nil.

Não serão aceitos materiais antigos,
materiais didáticos, com selos de outras

Senac Jaboticabal terá Feira
de Troca de Livros em junho
Ação incentiva a leitura e colabora na renovação de acervo pessoal

instituições, do governo, literatura de
vestibular, cunho político/partidário,
religioso, dicionários, catálogos telefô-
nicos, teses e dissertações, enciclopédi-
as, pornográficos e de sexologia, legis-
lação, informática. A unidade se reserva
o direito de avaliar todos os títulos de
troca.

“A nossa feira pretende que livros
sejam trocados para assim continuarem
seu propósito, de formar e transformar
pessoas e também renovar o acervo dos
interessados”, finaliza Bartira. Mais in-
formações podem ser obtidas pessoal-
mente no Senac Jaboticabal ou pelo te-
lefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Feira de Troca de Livros
Data: 2 a 7 de junho
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Acompanhe o Senac São Paulo nas
redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

NO LIMITE DO AMANHÃ
Sessão: Quinta - 20:30 / Sex-

ta - 19:30 e 21:45 / Sábado e Do-
mingo - 17:00 - 19:30 e 21:45 /
Segunda a Quarta - 20:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: Quando a Terra é to-

mada por alienígenas, Bill Cage
(Tom Cruise) é obrigado a jun-
tar-se às Forças Armadas e ir
para a linha de frente no dia do
confronto final. Inexplicavel-
mente ele acaba preso no tem-
po, condenado a reviver esta
data repetidamente. A cada mor-
te e renascimento, Cage adqui-
re mais conhecimento e, anteci-
pando os acontecimentos, tem

a chance de mudar o curso da
batalha com o apoio da guerreira
Rita Vrataski (Emily Blunt).

Preconceito (prefixo pré e concei-
to) é um “juízo” preconcebido, mani-
festado geralmente na forma de uma
atitude “discriminatória” perante pes-
soas, lugares ou tradições considerados
diferentes ou “estranhos”. Costuma in-
dicar desconhecimento pejorativo de
alguém, ou de um grupo social, ao que
lhe é diferente. As formas mais comuns
de preconceito são: social, “racial” e
“sexual”. No Brasil, preconceito é Cri-
me, de modo geral, o ponto de partida
do preconceito é uma generalização su-
perficial, chamada “estereótipo”. Por
exemplo: “todos os alemães são prepo-
tentes”, ou “todos os ingleses são fri-
os”, ou ainda; “baianos não gostam de
trabalhar”, ou “pastores são ladrões” ou
ainda “crente é antiquado”. Segundo
Freud, quem é preconceituoso está vi-
vendo em um mundo imaginário, para-
lelo a realidade, e toma suas decisões
sem procurar realmente a verdade a res-
peito daquilo que ele critica, sendo cau-
sador e também sofredor das consequ-
ências do preconceito. Preconceito não
é apenas contra negros ou homossexu-

VOCÊ SOFRE POR PRECONCEITO OU É PRECONCEITUOSO E TALVEZ NEM SAIBA

ais. O preconceito é um dos principais
motivos da diferença social de países
como o Brasil. Se analisarmos, não é
apenas alguns ricos que possuem pre-
conceitos de pessoas pobres, quando di-
zem: “ele não ganha dinheiro, por que é
vagabundo”, ou “não tem um bom em-
prego por que é burro”, mas muitas pes-
soas pobres e de classe média possuem
preconceito contra os ricos, dizendo:
“ele é rico e pode arcar com o prejuí-
zo”, ou, “vamos tirar de quem tem e
pisa nos pobres”. ´São verdades, porém
não significa que é uma realidade para
aquela pessoa a quem está se referindo.
Encontramos o preconceito na políti-
ca, na religião, em uma empresa, e na
família. Onde existir um ser humano
não liberto de si mesmo, alí achará o
preconceito. A televisão, especialmen-
te as mais poderosas, são especialistas
em espalhar o preconceito, por que
podem conduzir a grande massa popu-
lacional a pensar o oposto da verdade
sobre qualquer coisa. A Religião, talvez
seja a mais poderosa organização do
mundo que espalha o preconceito, usan-
do-o para espalhar seus interesses, seja
qualquer religião. Inclusive a religião, é
a responsável por termos preconceito
contra Deus e a Bíblia, por que ela ma-
nipula a verdade de Deus, para si, con-
fundindo aqueles que não buscam a ver-
dade por si mesma. Pela religião se mata
em nome de Deus, estupra mulheres,
espanca-se os velhos e mata as crian-
ças. Podemos ver um vídeo no you tube,
uma tribo no Brasil que quando o pai
rejeita uma criança, a enterra viva. No
domingo, dia 26 de janeiro, participei
de um culto comum na Assembleia de
Deus do Brás, na sede das Assembleias
de Deus do Ministério de Madureira do
Mundo. No culto, com mais de sete mil

pessoas, aquela igreja que proibia o uso
da televisão, agora estava filmando o
seu culto para transmissão em canal
aberto. A Igreja que antes proibia cal-
ças, o corte das pontas do cabelo, e ou-
tras tantas coisas mais, agora tinha em
seu altar, mulheres de calças de cabelos
curtos, tingidos, com penteados dife-
renciados como hip hop, com brincos,
tudo com decência, claro, cantando e
louvando a Deus, normalmente, como
aquelas que ainda preservam costumes
de outra geração. Antes se era pecado
homem e mulher sentarem no mesmo
banco, o telão mostrava um casal de
namorados, louvando a Deus e olhando
um para o outro, e detalhe: o moço ti-
nha seu braço tatuado. Ou seja, aquilo
que era julgado como pecado, (precon-
ceito), hoje a igreja paga milhões para
espalhar pelos meios de comunicação,
como se estivesse dizendo: “podem vir,
nós não somos preconceituosos”. Que-
rido leitor, você já foi vítima de pre-
conceito ou prática preconceito e nem
sabe. Talvez você vive e acredita em
um mundo que não existe, só existe para
você. E está preso nele. Se você é reli-
gioso, com certeza comete preconcei-
to, com certeza não aceita seus filhos e
não os entende, com certeza vive isola-
do até mesmo dentro da sua religião.
Jesus foi vítima de preconceito, quando
curava, eles diziam: “é pelo demônio”,
quando ensinava, diziam, “é um charla-
tão”, quando as palavras não puderam
mais discriminar Jesus, então o ódio foi
tanto que o pregaram na cruz, depois de
machucá-lo muito. Por que? Precon-
ceito! A verdade invertida, se tornando
uma meia verdade ou uma mentira é tão
forte que gera em nós uma força destru-
tiva. Por que é isso que o homem sem
inteligência faz, destroe aquilo que não

entende. Jesus veio para livrar o ho-
mem do preconceito, sua verdade recu-
pera o homem. O apostolo Paulo disse:
“suportai-vos uns aos outros”, “julgai o
seu próximo maior que a ti mesmo”.
Jesus disse: “não faça para o outro aqui-
lo que não quer que seja feito contra
você”; “antes de olhar o cisco no olho
do seu irmão, olhe para a trave que está
no seu olho”; “amai o próximo como a
ti mesmo”. Estas verdades são contra
qualquer tipo de preconceito, por que
destroem qualquer fundamento distor-
cido da realidade, faz com que usemos a
inteligência e venhamos relutar contra
nossas fraquezas, por que são valores
capazes, mas contra nosso dia a dia.
Para se viver estes valores, é necessário
sacrificar nosso “ego”. Se você é víti-
ma de preconceito, fique sabendo, Deus
é a sua justiça, não seja como aqueles
que te perseguem, seja pela sua fé ou
pela sua classe social. Para os precon-
ceituosos, seja consciente ou não, com
certeza o sofrimento é grande, e deve
ter perdido muito já. Hitler, um dos mai-
ores preconceituosos que o mundo co-
nheceu, perdeu tudo, até sua vida e dei-
xou seu país arrasado. Enquanto existir
vida, haverá oportunidade para mudar.
As verdades do Senhor Jesus podem
mudar a vida de qualquer um, seja ele a
vítima ou o autor no preconceito. Mas
talvez seja muito difícil se chegar a Deus
para aquela pessoa que tem preconceito
Dele, mas não é impossível.

Agora mesmo, você pode orar, e com
certeza o nosso Deus não terá nenhum
preconceito a respeito de você.

Assuntos como este, de segunda a
sexta, na rádio 107,9 ou pelo site
www.associacaosemeandovida.com, das
8 às 9 da manhã, ao vivo e reprises a
qualquer momento.

Lembrando as Big Bands  ou as Or-
questras dos bailes,  nasceu a Big Band
Jabuticabeira. Em 2002, dando conti-
nuidade à tradição desta cidade tão mu-
sical, alunos e professores da Escola de
Arte uniram seus talentos com o objeti-
vo de resgatar o repertório importante
e vasto para a formação tradicional da
Big Band por nossos grandes mestres:
maestro Cipó, Moacir Santos e Severi-
no Araúro; e também de apontar novos
caminhos com arranjadores contempo-
râneos, como Proveta, Spok, Eduardo
Neves e maestro Branco.

Todo ano, a Big Band traz o proje-
to “Big Band Convida”, onde o grupo
serve de anfitrião para músicos impor-
tantes da região e do cenário instru-
mental brasileiro, dando oportunidades
aos seus integrantes de terem um con-
tato mais próximo com estes artistas.
Já participaram do projeto: Naylor
Proveta, Vinícius Dorin, Daniel Alcân-
tara, Eduardo Neves, Sizão Machado,
InaldoCavalcante de Albuquerque
(Spok) .

 A Big Band Jabuticabeira é dirigida
pelo instrumentista (pianista), arran-
jador, compositor e professor Paulo
Braga.

Além de toda gama instrumental, a
“Big” conta também com músicos e
cantores convidados, como o espetá-
culo “Big Band Convida”, realizado
anualmente com prévia divulgação.

Para isso, o vasto repertório esten-
de-se de estilo instrumental à MPB –
Música Popular Brasileira, tendo como
foco a música instrumental.

Vale destacar também que a Big re-
alizou inúmeras apresentações, com

PROJETO BIG BAND NAS ESCOLAS

programação regional, sempre com um
público variado.

Certamente trata-se de uma riqueza
musical, com grande ritmo clássico nos
moldes de intérpretes renomados e
compositores conceituados, pois a Big
Band Jabuticabeira é um destaque frente
ao arsenal musical proposto em suas
apresentações.

Da Formação dos Músicos
A Big Band é formada por músicos

com variadas formações e experiências
musicais. Atualmente todos os músicos
possuem o Ensino Médio Completo e
muitos com Curso Superior.

A experiência musical é vasta, com
prática de Bandas de Música, Coreto,

Orquestra, Banda de Baile, Grupos de
Choro e na formação e participação de
grupos instrumentais de Conservatório.

Conta também com inúmeras parti-
cipações em Festivais, como de Ouri-
nhos, Curitiba, Tatuí e outros.

O Projeto Big Band nas Escolas tem
o objetivo de:

-   Apresentar os instrumentos musicais.
- Mostrar um repertório com músi-

cas instrumentais de importantes com-
positores brasileiros.

-   Interagir com os alunos de forma
lúdica, visando o aprendizado através
da música.

Formação da Big Band Jabutica-
beira:

- Maestro: Paulo Braga
- Naipe de Saxofone: Charles Leite

Bueno, Charlon Leite Bueno, Israel
Bahia, João Francisco Barbosa Jr, Na-
thália Francine de Souza.

- Naipe de Trompete: Andrenilson
de Oliveira e Sebastião Vasques.

- Naipe de Trombone: Norberto Lu-
ppia e Euvaldo Lacerda dos Santos

- Piano Elétrico: Cássio Roberto
Prado

- Bateria: Marcos Wagner Leone
- Percussão: Laudo Braz Neto
- Contrabaixo Elétrico: Ricardo

Martins
- Guitarra: Robson Machado de

Souza



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

Foi realizado no dia 18 de maio, nas
dependências do Ginásio de Esportes
Waldomiro Macarenko, na cidade de
Leme, mais um Campeonato Estadual
de Li Tchuó Pa Kung-Fu, e os Mestres
Valcir Albieri e Aguinaldo Ap.Voltarel re-
presentaram mais uma vez com seus alu-
nos nossa cidade, trazendo ótimas colo-
cações, sendo elas:

Carlos Rodrigo Alves. Cat. Infantil
– Campeão em Palos e Combate.

João Carlos. Cat. Infanto Juvenil -
3º Lugar em Combate.

Bárbara Carolina Santos. Cat. Infan-
til – Campeã Posições Básicas.

Elivelton Sampaio.  Cat.Juvenil – 3º
Lugar em Combate.

Herman Fermino Dias. Cat. Adulto
– 4º Lugar em Armas Especiais.

Adão Penteado Prudêncio. Cat. Adul-
to – Campeão em Combate.

Andriel Teixeira de Souza. Cat. In-
fanto Juvenil – Campeão em Combate.

Guilherme Garzon Ferreira. Cat. In-
fantil – Campeão em Combate e Palos.

Ygor Teixeira Albieri. Categoria Ju-
venil – 4º Lugar em Combate.

João Pedro Gomes Reino. Cat. In-
fantil – 1º Lugar em Combate.

Lilian Mariana Augusto Fonseca.
Cat. Infanto Juvenil – 4º Lugar em Po-
sições Básicas.

XXX Campeonato Aberto Estadual de Li Tchuó Pa Kung- Fu, Cidade Leme

Maicon Reis. Cat. Adulto – 3º Lugar
em Combate.

Octávio Henrique Gomes Reino.
Cat. Infantil  – 4º Lugar em Combate.

Ricardo Rocha Vieira. Cat. Adulto –
1º Lugar em Combate.

Guilherme R. Barbizan. Cat. Infan-
to Juvenil – 4º Lugar em Combate.

Agradecementos a todos os atletas pela
dedicação, a Técnica de equipe Tatiane Mar-
teloni, e a todos apoiadores e patrocinado-
res, ONG Amor Solidário, Refrigerantes Ja-

boti, Farmácia Homeoderme, Sociedade dos
Servidores da Unesp e em especial a FAE
“Fundação de Amparo ao Esporte”, que co-
laboraram com alimentação e transporte.

Mais informações: fones: 992713632/
997328806.

ELA *****
Se existe alguém com uma mente

original e peculiar no mundo do cine-
ma, esse alguém é o diretor e roteiris-
ta Spike Jonze. Ele comandou obras
elogiadas por crítica e público como
‘’Adaptação’’ e ‘’Quero Ser John
Malkovich’’. São filmes com um pé
no fantástico e surreal, mas que se
passam no mundo em que vivemos.
Sua nova empreitada segue uma linha
parecida, afinal é basicamente uma
história de amor entre um homem e
uma máquina. O contexto, entretan-
to, não chega a ser tão original assim.
Se voltarmos no ano de 1984, vere-
mos uma história semelhante no cu-
rioso ‘’Amores Eletrônicos’’, estre-
lado por uma novata Virgínia Madsen
e pelo sumido Lenny Vohn Dollen. A
diferença aqui é que o computador se
apaixonava pela mulher. Já em ‘’Ela’’,
somos apresentados ao tímido e aca-
nhado Theodore (Joaquim Phoenix,
sensacional), que trabalha em uma em-
presa que escreve cartas virtuais para
seus companheiros. Sem vontade de
uma nova interação humana, ele opta
por adquirir um sistema operacional e
ele chega na voz mais do que sensual e
atraente de Samantha (Scarllett Jo-
hansson, apaixonante). E são os diá-
logos maravilhosos e inteligentes que
vão fazendo com que os dois se apro-
ximem e, se transformem em um dos
mais belos romances que o cinema
construiu no século XXI. O futuro
imaginado por Jonze é triste, indivi-
dualista, melancólico, onde a tecno-
logia fornece apenas meios de encon-

trar o amor pela Internet, fazer sexo
virtual e se divertir sozinho jogando
videogame. O elenco conta ainda com
a absolutamente talentosa Amy Ada-
ms que interpreta a vizinha do perso-
nagem de Phoenix, uma mulher in-
trospectiva e que também se envolve
com um sistema operacional. Já Roo-
ney Mara faz o papel de ex-esposa de
Theodore, uma pessoa cerebral e fria
e portanto incapaz de sentir e de amar.
E o anti-clímax surpreendente e me-
lancólico só melhora ainda mais a ex-
periência. Aliás, a melhor experiên-
cia cinematográfica que tive nesse
ano.

Lançamentos
NO LIMITE DO AMANHÃ
MALÉVOLA

P/ Maria Cappatto

Há muitas teorias sobre o processo
de luto e todas consideram fundamental
que a vivência desse momento seja ple-
na e consciente. Só desse modo é possí-
vel elaborar o sofrimento e superar a
perda. Isso vale também para o fim de
um relacionamento afetivo. Se a sepa-
ração for bem elaborada, isto é, se nós a
aceitamos, e nos conscientizamos da dor
que causa e procuramos um significado
positivo para ela, passamos pelo luto e

Superar a perda de um amor é mais difícil em tempos de Facebook !!!
Para reduzir o apego, o ideal é que nos afastemos do ex e do  facebook...

saímos dele mais fortes e sábios. Nesse
caso, nosso apego pelo outro diminui
ou desaparece. Ficamos “imunes” ao
antigo amor porque ele perde totalmen-
te o significado. Quando se resiste à idéia
de que a relação acabou, ao contrário, o
apego continua o mesmo ou pode se
fortalecer. Ao negar a perda, a pessoa
corre o risco de ficar “presa” indefini-
damente no luto. Mantendo a impor-
tância do outro, torna-se refém afetivo
daquela “ex-relação”. Conheço muitos
casos assim: o da mulher que subornou a
empregada do ex para que a mantivesse
informada sobre a vida dele; o do rapaz
que só parou de seguir a ex após fazer
terapia; o do homem que tem depressão
há dois anos e não consegue se abrir
para outros relacionamentos; o da moça
que “usa” os filhos para impedir que o
antigo marido conheça outras mulhe-
res. O que todos esses casos têm em
comum é o fato de a pessoa não aceitar
que a perda é inevitável. E nós só pode-
mos superar uma perda quando a aceita-
mos como tal. Por isso, uma das fases
do luto é a da “aceitação”. Quem já pas-

sou por uma separação sabe que um dos
sentimentos mais difíceis de aceitar é a
idéia de que o outro consegue ser feliz
longe de nós. É como se ele já tivesse
“matado” o que significamos para ele.
Ninguém gosta de ser insignificante. Por
isso, a partir do rompimento, tornam-
se freqüentes perguntas sobre quanto o
outro ainda se importa conosco: “Sen-
tirá minha falta? Em algum momento
vai se arrepender? Como será que ele ou
ela está? Sentirá saudade? O amor que
sentia por mim acabou de fato?” etc.
Antes do advento das redes sociais era
bem difícil obter respostas para essas
perguntas. Dependia-se de amigos ou de
parentes que se dispusessem a trazer
notícias do outro. Mas em tempos de
Facebook,  Instagram, SMS  e afins, a
vida do outro está ao alcance de um
clique! Num piscar de olhos lá está ele,
todo alegre, numa festa  ferindo  a nos-
sa alma com o seu sorriso; confraterni-
zando com amigos e com isso acenden-
do a fogueira do nosso ciúme.  Na ilusão
de encontrar o outro na fossa, bate-se
de frente com ele no melhor astral. Sim,

porque ninguém é bobo de expor no
“Face” que amarga uma “dor de coto-
velo”! Pelo contrário, mesmo que seja
uma grande mentira posta  a imagem de
quem tirou de letra a perda recente. O
fato é que as redes tornam muito mais
difícil viver o processo de luto, porque,
diante da “felicidade” do outro,  nossa
tristeza fica mais contundente e cruel e
nossa capacidade de superação é desafi-
ada. Não há a paz necessária para viver
o processo de luto no ritmo de cada um.
O ideal seria que resistíssemos em saber
do outro para que aos poucos nosso ape-
go diminuísse e ele se tornasse insignifi-
cante, libertando-nos da dor da perda.
O ideal mesmo, nos tempos atuais, se-
ria juntar todo o empenho, força e auto-
estima e criar coragem para bloquear o
ex, permitindo o afastamento dele e de
sua imagem, e a aceitação do fato de
que a vida segue e que é possível ser feliz
de novo. Boa sorte a você que vive essa
situação, procure seguir essas dicas, es-
queça  por algum  tempo e tente resistir
a  tentação de  ficar querendo saber de
seu ex pelo Facebook. Abraços.
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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
“A M. DIAS BRANCO S/A  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE

ALIMENTOS , torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação N° 52001431, válida até 28/05/2018, para
Alimentos à base de trigo ou de flocos de trigo, sito à Avenida
Marechal Deodoro, 1.198, Centro, Jaboticabal/SP”.

Dr. Albertino Affonso, nasceu em
Jaboticabal, no dia 24 de janeiro de
1903. Era filho do cirurgião dentista
Dr. Emydio Affonso e de dona Aquelina
Macota Affonso. Casou com dona Emí-
lia Faria, filha de antigo fazendeiro,
moradores em nosso município.

Seguindo a profissão de seu genitor,
formou-se pela Faculdade de Farmácia
e Odontologia de Jaboticabal no ano de
1925, tornando-se o primeiro cirurgião
dentista do Centro de Saúde local, no-
meado que foi em 1949 pelo então Go-
vernador Dr. Adhemar de Barros.

No ano de 1956, passou a pertencer
ao Serviço Dentário Escolar, sendo de-
signado na época para prestar serviços
no Instituto de Educação Aurélio Arrô-
bas Martins.

Nas eleições municipais de 1947,
foi eleito vereador para a Câmara Mu-
nicipal de nossa cidade, pela legenda
do PSP. Também como político, im-
pulsionado pela grandeza de seu cará-
ter e pelo espírito empreendedor que
sempre demonstrou, desenvolveu in-
tensa atividade parlamentar em prol
do progresso de Jaboticabal, através
de inúmeros projetos de lei e indica-
ções.

Na vida particular, era estimado e

Gerência-Executiva em Araraquara/SP Edital de Convocação
Considerando a devolução pelos Correios dos ofícios de convocações datados de 26/03/2014, encami-

nhado pelo INSS aos endereços constantes no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido a não
localização dos beneficiários 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 Jaboticabal no horario das 7h às 12 h, munidos dos documen-
tos: RG,CPF, Carteira de Trabalho, certidão de casamento/nascimento, documentos de comprovação ende-
reço e de renda do beneficiário e integrantes do grupo familiar caso seja proprietario de imóvel deverá
apresentar Escritura, Contrato de Concessão de Uso ou outros documentos relativos à propriedade rural,
objetivando demonstrar a regularidade dos beneficios abaixo:

Omar Cationi B/88/110.966.089-5 - Leonor Batista de Araujo B/88/514.042.193-0
José Santos Veríssimo B/88/126.383.574-8 - Jaboticabal/SP., 21 de maio de 2014

INSTITUTO NACIONAL  DO SEGURO SOCIAL

Seja para buscar informações, reco-
locação no mercado de trabalho, quali-
ficação, aprendizagem, fazer descober-
tas na internet, auxiliar no trabalho de
vendas ou como distração, o fato é que
a faixa etária dos alunos do curso livre
Operador de Computador despertou a
curiosidade da instituição, demonstran-
do que não há barreiras para buscar uma
capacitação.

“Em uma sala com 13 alunos, dez
estão acima dos 40 anos de idade. São
aqueles que não nasceram na era digital.
Isso nos mostra que a informática é ins-
trumento de integração com a socieda-
de, além de conseguirem desenvolver o
manuseio do computador e perder o
medo do equipamento”, explica Arlin-
do Leal Boica Neto docente da área de
informática.

As aulas são teóricas e práticas, com
exercícios que estimulam os alunos den-
tro e fora da sala de aula. “A relação
com alunos de mais de 40 anos de idade
ou com quem está começando o curso,
deve ser sempre de paciência e dedica-
ção. Eles participam muito da aula e
sempre querem conversar sobre seus
problemas e dificuldades no uso do com-
putador. O professor deve estar sempre
atento às dúvidas”, afirma Leal.

A aluna Nair Aparecida Savan Braz,
63, que participa do segundo curso na
área de informática, conta que com as
capacitações do Senac perdeu o medo
do computador e hoje pesquisa receitas,
lê notícias, acessa e-mail e sua conta
nas redes sociais. “O desafio foi enor-
me, eu tinha medo do computador e
com as aulas vi que poderia romper es-
ses receios para ter minha independên-

P/ Prof. João Pito
 “O Esporte é Para Aproximar os

Povos, Não Para Isolá-los” João Pito.
Até hoje, aquele fatídico 1950, quan-

do a Copa foi parar no Uruguai, fato
que até hoje vive no imaginário do nos-
so povo e que continua sendo citado até
hoje, como se quisessem manter san-
grando aquela ferida, ou para que nunca
tiremos da nossa memória, essa data azi-
aga.

Pois bem, ela está de volta e vamos
todos dar força, apoio e tudo mais que
for preciso, para que as hostes nacio-
nais levantem de novo o caneco mais
cobiçado do Mundo.

Todos sabemos e acompanhamos
quase tudo o que aconteceu e acontece
no País, no que diz respeito à Copa, tão
festejada, quando foi anunciada para aqui
e tão “amaldiçoada” por parte da popu-
lação, na medida em que foram anunci-
ados os desmandos e as falhas pela in-
competência, quem sabe até proposital
dos seus preparadores, afinal a popula-
ção sabe bem o que acontece quando
“cheira” muito dinheiro e fácil, com
pouca fiscalização ou rastreamento, e
foi essa incúria, aliada a outros proble-
mas sociais, e até ideológicos, e é isso
que está levando a situação ao pé em
que está agora.

Mas afinal, o que fazer? Destruir
tudo? Que culpa tem o futebol e os jo-
gadores nesta situação? Ora, os dirigen-
tes e muitas entidades é quem manipu-
lam tudo, mas agora é a hora de calma,
de paz e torcida, para que o sucesso den-

A COPA ESTÁ DE VOLTA À NOSSA CASA. SERÁ
A  HORA  DE  LAVAR  A  CARA...

tro do campo seja absoluto, e novamen-
te o nosso povo, notadamente os mais
humildes, alheios aos problemas, “lá em
cima” e extra-futebol, vivam com mui-
ta alegria e felicidade, mais um título.

O nosso País sempre foi um gran-
de acolhedor de todos e nunca foi xe-
nófobo, e não pode agora dar exem-
plos de grosseria e desrespeito para
com os milhares de estrangeiros que
aqui chegarão para assistir a Copa e
torcer pelos seus respectivos países.
Nós não podemos deixar que eles le-
vem daqui impressões negativas e quei-
xosas sobre tratamento aqui recebido
por partes da população.

Já se nota, principalmente na Euro-
pa, preocupações com os seus cidadãos
que para cá virão, algumas são até exa-
geradas, mas existem e às vezes até dis-
criminatória, mas  que há preocupação
há, tanto lá quanto aqui, por parte das
autoridades envolvidas.

Portanto, é hora de “lavar a cara”,
recuperando no Maracanã a taça que se
foi em 1950. Vamos mostrar para o
Mundo que o nosso povo é educado e
humano, respeitador de todos os seus
iguais, estejam eles abrigados pelas ban-
deiras que estiverem, pois afinal somos
todos humanos, irmãos.

Devemos todos nos lembrar que a
maioria das nossas populações descen-
dem principalmente de europeus e asiá-
ticos e nós merecemos o seu respeito,
eles também merecem o nosso.

Vamos dar ao mundo uma lição de
galhardia e amor ao próximo, e se pos-
sível ser Hexa.

“Na Grécia, quando se iniciavam os
Jogos Olímpicos, todos os atletas que se
dirigiam para Atenas, mesmo de países
em guerra [que era suspensa durante os
jogos], era obrigação do povo grego pro-
tegê-los, abrigá-los e alimentá-los, sob
o risco de morte para quem agredisse
qualquer visitante.

Sobre xenofobia temos aqui uma
adaptação de Meleagro, filósofo grego
do séc. I a.C. – “Viu grego que importa
que seja um Sírio [inglês, francês, ale-
mão...] afinal, nós não somos todos fi-
lhos do mesmo caos!”. Uma feliz copa
vitoriosa  -  Prof. João Pito

HOMENAGEM  E  AGRADECIMENTO
querido por sua esposa e por seus dois
filhos professor José Alberto e profes-
sora Maria Antonia (falecida), pois ape-
sar da intensa atividade profissional que
exercia, encontrava tempo para dedi-
car-se ao convívio familiar.

Os deputados estaduais na época,
Adhemar de Barros e Ricardo Izar, apre-
sentaram junto à Assembleia Legislati-
va de São Paulo, um projeto de lei que
dava a denominação ao Centro de Saú-
de o nome de “Dr. Albertino Affonso”.
O referido projeto de lei foi promulga-
do pelo ex governador Laudo Natel, lei
n. 619 de 12/12/1974.

A família hoje se sente novamente
orgulhosa de receber dos gentís verea-
dores de nossa Câmara Municipal, a có-
pia da lei n. 4.537 de 27/03/2014 que
inclui o nome do Dr. Albertino Affonso
na galeria de jaboticabalenses, em espe-
cial os  senhores vereadores Rubens
Caiuby da Gama Junior e Wilson Apare-
cido dos Santos.

Agradecem também o dinâmico e
gentil prefeito municipal Professor José
Silva Gírio pela promulgação da referi-
da lei.

Jaboticabal, 15 de maio de 2014.
Prof. José Alberto Affonso (filho)

Turma do Senac Jaboticabal
mostra que não há limite de idade

para enfrentar a tecnologia
O curso gratuito Operador de Computador forma, em sua

maioria, adultos com mais de 40 anos; unidade está com

inscrições abertas para a próxima turma

cia com a tecnologia. Hoje eu faço tudo
sozinha e consigo me sentir mais pró-
xima da minha família que está em ou-
tra cidade”, conclui Nair.

Já Júlio Gabriel Camarero Thomaz,
de 80 anos, é honesto em dizer que
não gosta e tem dificuldades na apren-
dizagem de novas tecnologias, mas
também entende que é necessário. “Eu
já sou velho de idade, mas não de ca-
beça, pois continuo a exercer minhas
profissões e entendo que para o dia a
dia eu tenho que me adaptar. Apesar
de já ter muitas coisas na cabeça, eu
não desisto de aprender, a curiosidade
vai me mover até meus últimos dias
de vida”, explica o artista plástico e
estilista.

O Senac Jaboticabal está com inscri-
ções abertas para o curso livre gratuito
Operador de Computador. Para parti-
cipar é preciso ter renda familiar per
capita de até dois salários mínimos fe-
derais (R$ 1.448), entre outros requisi-
tos. Mais informações podem ser obti-
das no www.sp.senac.br/jaboticabal, pes-
soalmente na unidade ou pelo telefone
(16) 3209-2800.

Serviço:
Operador de Computador

Data: 21 de julho
Horário: as segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“O melhor conforto é o que vem da
oração.” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

..........................................................................
Que friozinho!
.......................................................................
“Pense alto, pense grande, pense

positivo, querer é poder, tudo o que você
desejar na vida... você alcançará”.

...................................................................
“Fracasso é desistir antes da hora”
.......................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkk!
Objetivo pedagógico:
Permite aos homens desenvolver a

parte do corpo da qual ignoram a exis-
tência (o cérebro).

São 4 módulos:

Módulo 1: Introdução (Obrigatório)
1 - Aprender a viver sem a mamãe.

(2.000 horas)
2 - Minha mulher não é minha mãe.

(350 horas)
3 - Entender que não se classificar

para o Mundial não é a morte. (500
horas)

Módulo 2: Vida a dois
1 - Ser pai e não ter ciúmes do filho.

(50 horas)
2 - Deixar de dizer impropérios quan-

do a mulher recebe suas amigas. (500
horas)

3 - Superar a síndrome do “o con-
trole remoto é meu”. (550 horas)

4 - Não urinar fora do vaso. (1000
horas - exercícios práticos em vídeo)

5 - Entender que os sapatos não vão
sozinhos para o armário. (800 horas)

6 - Como chegar ao cesto de roupa
suja. (500 horas)

7 - Como sobreviver a um resfriado

sem agonizar. (450 horas)
Módulo 3: Tempo livre
1 - Passar uma camisa em menos de

duas horas. (exercícios práticos)
2 - Tomar a cerveja sem arrotar,

quando se está à mesa. (exercícios prá-
ticos)

Módulo 4: Curso de cozinha
1 - Nível 1. (principiantes - os ele-

trodomésticos) ON/OFF = LIGA/DES-
LIGA

2 - Nível 2. (avançado) Minha pri-
meira sopa instantânea sem queimar a
Panela.

3 - Exercícios práticos Ferver a água
antes de por o macarrão.

Cursos Complementares
Por razões de dificuldade, comple-

xidade e entendimento dos temas, os
cursos terão no máximo três alunos.

1 - A eletricidade e eu: vantagens
econômicas de contar com um técnico
competente para fazer reparos.

2 - Cozinhar e limpar a cozinha não
provoca impotência nem homossexua-
lidade. (práticas em laboratório)

3 - Porque não é crime presentear
com flores, embora já tenha se casado
com ela.

4 - O rolo de papel higiênico: Ele
nasce ao lado do vaso sanitário? (biólo-
gos e físicos falarão sobre o tema da
geração espontânea)

5 - Como baixar a tampa do vaso
passo a passo. (teleconferência)

6 - Porque não é necessário agitar os
lençóis depois de emitir gases intesti-
nais. (exercícios de reflexão em dupla)

7 - Os homens dirigindo, podem SIM,
pedir informação sem se perderem ou
correr o risco de parecerem impoten-
tes. (testemunhos)

8 - O detergente: doses, consumo e
aplicação. Práticas para evitar acabar
com a casa.

9 - A lavadora de roupas: esse grande
mistério.

10 - Diferenças fundamentais entre
o cesto de roupas sujas e o chão. (exer-
cícios com musicoterapia)

11 - A xícara de café: ela levita, indo
da mesa à pia? (exercícios Dirigidos por
Mister M)

12 - Analisar detidamente as causas
anatômicas, fisiológicas e/ou psicológi-
cas que não permitem secar o banheiro
depois do banho.

O curso é gratuito para homens sol-
teiros e para os casados damos bolsas.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS LTDA, tor-
na público que recebeu  da  CETESB a  Renovação da Licença de
Operação nº 52001430 válida até 26/05/2017,  para produção de
suco de frutas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua Francisco
Ferrari nº. 1.400, Urbano, Jaboticabal - SP.

ALVARESMARTINS FERRAGENS JABOTICABAL LTDA-
ME,torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº
52000314 e requereu a Licença de Instalação para  Sucata de Alu-
mínio, Trituração, Limpeza e Triagem de. Rua Plinio Zocca, 180
Bairro São Roque Jaboticabal/SP.

DEMOLIÇÃO
De casas e barracões.

Tratar: ( 16) 99602-7732 ou (16) 3253-5283
(Sr. Primo Nivaldo Michelin).

Taquaritinga – Centro – Rua Major Calderazzo, 543.

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda,
torna público que recebeu da  CETESB a Licença de Operação nº
52001432, válida até 28/05/2017  para beneficiamento de sementes,
à Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km. 350, Zona Rural,  Da Grama,
Jaboticabal - SP.

A  GAZETAPÁGINA 10 SÁBADO, 31 DE MAIO DE 2.014



PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

1ª VARA DO TRABALHO DE JABOTICABAL – SP

PROCESSO EDITAL DE LEILÃO (19/2014) A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014 “ÀS 10 HORAS”

Atenção: pregão a ser realizado no salão de convenções do Hotel Recreio São Jorge, endereço: Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, na cidade de Jaboticabal – SP. O Dr. Ismar Cabral
Menezes, Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Jaboticabal. Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no dia 25/06/2014 às 10:00 horas. No seguinte
endereço, Hotel Recreio São Jorge, endereço: Av. Carlos Berchieri, 1, CEP: 14887-050, na cidade de Jaboticabal – SP. - Será realizado LEILÃO JUDICIAL através do leiloeiro MARIO SANA
KASHIWAGUI, n° da matricula na Junta Comercial 196, com escritório à rua da Glória, 18, 4° andar – cj. 43 – CEP: 01510-000 Centro – São Paulo – SP. - Pelo maior lance observado as
ressalvas de cada processo, dos bens penhorados e avaliados, das execuções em tramitação nos processos abaixo relacionados, fixados os percentuais devidos ao leiloeiro no ato da arrematação:
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, pago pelo arrematante (inclusive o reclamante ao atuar nesta condição), em caso de adjudicação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da
avaliação ou 5% (cinco por cento) sobre o maior lance, se equiparada ao valor deste, a cargo do executado e acrescido a execução: no caso de pagamento da execução, desistência, acordo e
renúncia, 5% (cinco por cento) do valor da avaliação a ser pago pelo executado no prazo que o juiz assinalar. Também será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação a ser pago pelo
requerente, no caso de remição de bens pelo cônjuge, descendente ou ascendente do executado no prazo assinalado pelo Juiz, o arrematante deverá pagar o valor total do lance em 24 horas após
a arrematação através de guia de depósito judicial, assinalado no art. 888, § 4°, da CLT, se não cumprir perderá o valor da comissão em beneficio do leiloeiro e o valor do sinal de 30% em
beneficio da execução. Aos interessados em arrematar bens imóveis esclarece-se desde já que os critérios relativos a imposto cujo fato gerador seja propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem
assim os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens ou a contribuição de melhoria sub rogam-se o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente de boa fé, a não ser que
conste indicação ou decisão judicial contrária. Caso as executadas não sejam encontradas ficam por estes intimados. Todos os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo MM. JUIZ DO
TRABALHO, inclusive sobre eventual parcelamento na arrematação de bens móveis ou imóveis:

Lote 01 – Processo 094-96.2012.8.15.0029 – IDELICIO LACERDA DOS REIS. Em face de DELFINO E DELFINO LTDA.: Um veículo marca CHEVROLET/CLASSIC LS. Ano de
fabricação e modelo 2012, chassis n° 9BGSU19FOCB236513, PLACA ETY-0839. Cor BRANCA, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em 24 de Fevereiro de 2014
conforme pesquisa de mercado em R$ 22.000,00. ( Vinte e dois mil reais.).

Lote 02 – Processo 150-66.2011.8.15.0029 – LEANDRO BATISTA PEREIRA. Em face de  MARINEU FERNANDES – ME. : Parte ideal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento)
de uma casa que recebeu o n° 26 da Rua Amália monteiro Vita, desta cidade e comarca de Jaboticabal, num terreno de formato de paralelogramo, com 10,00m de frente para a referida via publica
, aos fundos com a mesma medida confronta com o imóvel n° 27, da Rua AlphelRampazzo, com 20m da frente aos fundos em cada um dos lados, sendo que do lado esquerdo de quem do
imóvel olha para a rua confronta com imóvel de n° 16, da Rua Amália Monteiro Vitta e do lado direito com o imóvel n° 36, da mesma rua,distando 3,08m da esquina com a Avenida João Trevisoli,
perfazendo uma área total de 194,65 m². Lote 11, da quadra 40, do conjunto Habitacional JARDIM HUGO LACORTE VITALLI, que se encontra averbado sob o n° 04/3.817, em 05/06/1985.
Registrado no Cartório de Registros de Imóveis de Jaboticabal – SP, MATRICULA N°  27.416. Cadastro na Prefeitura Local sob o n° 01.03.0407.00023.02. AVALIAÇÃO:- Referido imóvel,
com área construída de 99.32 m², segundo cadastro da Prefeitura, de construção simples, de alvenaria coberta com telhas, sem laje, piso frio, com dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro,
é avaliado no total, conforme pesquisa de mercado, em R$ 90.000,00, portanto a parte ideal ora penhora, em R$ - 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Lote 03 – Processo 403.20.2012.5.15.0029 – ROMILDO RODRIGUES DE SOUZA em face de  MARIA APARECIDA CASTREO COLLEVATTI. : Um terreno de conformação irregular,
denominado de “C”, localizado na Avenida Major Novaes, s/n°, lado da numeração “par” da via publica, esquina com a Rua santo Lessi, no lugar denominado bairro “Sorocobano”, nesta cidade
e Comarca de Jaboticabal, dentro das seguintes medidas, confrontações e demais características: Tem inicio pelo ponto “E-1”, assinalado em planta e cravado no vértice formado entre a via
pública Avenida Major Novaes, o terreno denominado de “D” (matricula número 39.754) e a área em descrição: dai, segue com o azimute de 307° (trezentos e sete graus), 33’ (trinta e três
minutos) e 49" (quarenta e nove segundos), em uma distancia de 17,65 metros (dezessete metros e sessenta e cinco centímetros), até ao ponto denominado de “F-12”, confrontando pela direita
com o terreno denominado de “D” (matricula número 39.754); daí, defletindo á esquerda e segue com azimute de 218° (duzentos e dezoito graus), 15’ (quinze minutos) e 49" (quarenta e nove
segundos) em uma distancia de 11,79 metros (onze metros e setenta e nove centímetros), até o ponto denominado de “C-2” Confrontando pela direita com o terreno denominado “B” (matricula
número 39.752); daí, defletindo á esquerda e segue com azimute de 127° (cento e vinte e sete graus), 20’ (vinte e nove minutos) e 57" (cinquenta e sete segundos), em uma distancia de 12,59
metros ( doze metros e cinquenta e nove centímetros), até o ponto denominado de “D”, confrontando pela direita com Rua Santo Lessi, segue pela esquerda por um arco de desenvolvimento
com 7,72 metro (sete metros e setenta e dois centímetros) e, arco esse proveniente da concordância de um raio igual á 5,00 (cinco metros), até ao ponto denominado de “E”, confrontando pela
direita com o ponto de esquina entre a Rua Santo Lessi e Avenida Major Novaes; daí, segue com azimute de 39° (trinta e nove graus), 31’ (trinta e um minutos) e 37" (trinta e sete segundos),
em uma distancia de 6,82 metros (seis metros e oitenta e dois centímetros), até o ponto denominado de “E-1”, o lugar do inicio da presente descrição, confrontando pela direita com a Avenida
Major Novaes; perfazendo o terreno a área de 203,52 m² (duzentos e três metros e cinquenta centímetros quadrados). (Desdobro averbado em 09 de julho de 2010, sob o n° 03/35.523, do livro
2- RG deste Serviço Registral). Cadastro Municipal número 01.04.0101.00010.03 Matricula n° 39.753 do Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal – SP.

PROPRIETÁRIA: Maria Aparecida Collevatti.
Consta da AV. 04/39.753, de 11 de Julho de 2012, que no terreno supra descrito foi constituído um prédio de uso residencial, com 76,43 m° ( setenta e seis metros e quarenta e três

centímetros quadrados), o qual recebeu o número de 2.090 da Avenida Major Novaes.
Valor do Terreno em R$15.000,00.    Área construída no valor de R$ 60.000,00
Sendo a  avaliação total de R$75.000,00.

Lote 04 – Processo: 489.54.2013.5.15.0029 – OSMARINDO PORTO ARANHA em face de  TEREZINHA DE FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA. : Bem: Encontrado á Rua Momoe Ota, n° 80
– Residencial Jaboticabal, em Jaboticabal: Um veiculo CHEVROLET/ CLASSIC LS, ano 2010, modelo 2011, placas ETM-0265, motor 1.0 VHC – e flex, quatro portas, cor cinza, RENAVAM
N° 255412975, CHASSI n° 9BGSU19FOBB190145, em bom estado geral de conservação, inclusive pneus e perfeito funcionamento, hodômetro acusando 25.862 Km rodados, avaliado
conforme pesquisa de mercado, em R$22.000,00.

Lote 05 – Processo Carta Precatória: 544-73.2011.5.15.0029 CP. -  LUIZ AMÉRICO PALMA DE SOUZA em face de  AMRILDO REIS AMENT. : Bem: Um Apartamento n° 11, Localizado
no primeiro pavimento ou térreo do Condomínio “Edifício Portinari”, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal – SP, situado na Alameda André Ijanc, 50, no bairro denominado Jardim Nova
Aparecida, com área total de 34,6250 metros quadrados, sendo 32,1425 metros quadrados de área útil ou privativa, 2,4825 metros quadrados de área comum, cabendo-lhe ainda uma fração
ideal de 9.4380% no terreno e nas coisas de uso comum, nesta já incluída (01) uma vaga de garagem descoberta de uso individual e indeterminada, com as seguintes confrontações: quem de
dentro do apartamento olha para frente, confronta-se com o hall de circulação, pela direita com área comum do condomínio, pela esquerda com o apartamento n° 12 e pelos fundos com área
comum do condomínio. O apartamento é composto por sala, quarto, banheiro, cozinha e um pequeno quintal. O imóvel penhorado é objeto da MATRICULA N° 33.745do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Jaboticabal e é avaliado em R$63.000,00. (sessenta e três mil reais), conforme os preços praticados no mercado imobiliário local, tudo para garantia da divida referida
na carta precatória.

Lote 06 – Processo n° 21.61.2011.5.15.0029 – ALEXSANDRO VIEIRA DE ELSON em face de  SANTO GONÇALVES DE SOUZA. Bem. : Encontrado à Rua Silvio Borsari, n° 750 – Vale
do Sol, em Jaboticabal/SP: 01 (um) trator agrícola MASSEY FERGUSSON modelo MF 65 X – 11, ano 1971, série SNF1356013695, sem implementos, em regular estado de conservação e
perfeito funcionamento, com pneus em mau estado (fotos nos autos), avaliado conforme pesquisa no mercado próprio em R$ 12.000,00.

Lote 07 – Processo n° 363-38.2012.05.15.0029 – ANTONIO TALARICO NETO em face de  ROSELI MOREIRA DURAN – ME. Bem. : Encontrado a Avenida Antônio Tesari01 (um)
Veiculo Marca VW- GOL 1.6 POWER, ano de fabricação 2012, ano de modelo 2013, cor branca, placa ETY-0988, flex, renavam n° 00469899940. Encontra-se em bom estado de
conservação, com pneus em bom estado. Avaliado junto ao mercado próprio em R$30.000,00.

Loter 08- Processo n° 446-25.2010.5.15.0029 – RITA DE CÁSSIA BARBOSA CONCEIÇÃO em face de  JUAREZ FÉLIX DA SILVA. Bem: Encontrado a Rua das Ácacias, n° 70,  01 (um)
Veiculo marca / modelo Fiat Palio Fire 1.0, Placa AMU-1499, CHASSI 9BD17103762619724. Ano modelo e fabricação de 2005/2006, cor cinza , 2 portas. Com pequeno arranhão na traseira
e proteção da porta do motorista solta. Á gasolina, em bom estado de conservação e funcionamento.

Lote 09– Processo n° 094-62.2013.05.15.0029 – MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA em face de DELFINO LTDA. Bem. : 01 (Um) Veiculo marca CHEVROLET/CLASSIC LS, ano
de fabricação e modelo 2012, CHASSI N° 9BGSU19FOCB236514, Placa ETY- 0839, Cor Predominante branca, em bom estado de conservação, avaliado conforme pesquisa em mercado
próprio, em R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais).

Lote 10 – Processo n° 0000388-51.2012.5.15.0029 – EDNA SANTOS MELO em face de NOVAL TECNOLOGIA – COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – ME. Bem. :
Encontrado a Avenida José da Costa n° 1.911 – Jaboticabal/SP, 01 (um) AutomóvelMarca Fiat modelo, StradaFire Flex, Placa EDA-4342, RENAVAM 148524230, CHASSI N°
9BD27803M97163614, cor prata, ano modelo e fabricação 2009, motor 1.4, movido a gasolina e álcool (flex). Estando o veiculo em bom estado de uso e conservação, coma carroceria, pintura,
pneus, plásticos e borrachas em bom estado. Avalia-se conforme tabela FIPE, em R$ 24.372,00

Lote 11– Processo n° 0082500.82.2009.5.15.0029 – FÁBIO ANTONIO DOS ANJOS em face de VITÓRIA VIDROS E ESPELHOS LTDA – ME. Bem. : 200m² (duzentos metros
quadrados) de vidros com espessura de 8 a 10 Mm em dimensões variadas, Avaliado o bem em R$90,00 (noventa reais), Totalizando em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Lote 12 – Processo n° 0000733-66.2012.5.15.0142 CP – LEANDRO HENRIQUE AGOSTINHO em face de  MICROCELL JABOTICABAL INFORMATICA LTDA, ENZO JOSÉ TEIXEI-
RA CAETANO E THIAGO JOSI CAETANO HIPPÓLITO. Bem. : Parte ideal – correspondente a 1/7 da nua propriedade do imóvel MATRICULADO JUNTO AO C.R.I. Local sob o n°
196.193 parte esta pertencente ao executado ENZO JOSÉ TEIXEIRA CAETANO, a saber, no termos da respectiva certidão juntada aos autos: “UMA CASA, de tijolos e coberta de telhas,
situada nesta cidade, a Rua Duque de Caxias n° 58, contendo quatro cômodos internos inclusive cozinha, edificada em terreno que mede meia data, mais ou menos, se dividindo,
confrontando pela frente com a rua referida, de um lado como João Mateus ou seus sucessores  e pelos fundos com
Teodora Sacomano ou seus sucessores”. Obs. : A Residência edificada no imóvel é de construção antiga, porém o forro é de laje e piso em cerâmica composta de sala, copa, cozinha, banheiro
e três quartos, contendo ainda uma pequena garagem de telha tipo calhetão, sendo a área do terreno, após retificações respectiva, de 225,39 m². Após pesquisas junto a imobiliárias aqui
estabelecidas, avaliei o referido imóvel em R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), correspondendo, pois a parte ideal penhorada – 1/7 do valor total -, em R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Lote 13 – Processo n° 17-58.2010.5.15.0029 – MESSIAS RIBEIRO DA SILVA em face de  QUALITY MAIS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA + 03 executados. Bem. : O
apartamento n° 32, Localizado no segundo pavimento do CONDOMINIO “LA DOCCE VITTA”, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal/SP, situado a Rua Manoel Morgatto, n° 300, Colina
Verde, com área construída total, de 80,72 m². Sendo 69,59 m² de área útil ou privativa e 11.13 m² de área comum, sendo a ele vinculada a vaga de garagem individual n° 06, localizada no térreo,
no pátio de estacionamento do condomínio, correspondendo-lhe uma fração ideal de 16,66666% no respectivo terreno e nas coisas de uso comum.” O imóvel é composto por dois quartos,
sendo uma suíte, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço. Matricula n° 44.605, do livro n°2 de Registro geral do C.R.I de Jaboticabal/ SP. Avaliado, conforme pesquisa junto ao
mercado imobiliário, em R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

O pregão será realizado no endereço mencionado acima, ocasião em que poderá ocorrer alienação pelo melhor lance, se não sobrevier adjudicação ou remissão.
  E para que cheguem ao conhecimento das reclamadas e seus proprietários ou sócios, foi expedido o presente edital, a ser publicado pela imprensa local e fixado no lugar de costume na sede

desta 1ª VARA DO TRABALHO, servindo também como notificação no caso de não localização de qualquer interessado. Também que a juntada de via deste (ou de certidão) aos autos do
processo respectivo servirá como certidão de designação, nos termos do artigo 162, §4. Do código do processo cível, sob autorização, determinação e supervisão da MM. JUIZ DO
TRABALHO, está autorizada a livre divulgação pelo leiloeiro MARIO SANA KASHIWAGUI, n° da matricula na junta comercial 196, com escritório à Rua da Glória, 18 – 4 andar – Cj. 43 – CEP
01510-000, Centro – São Paulo – SP. Em caso de devolução das notificações postais serão substituídas pela publicação do presente. Jaboticabal, 28 de maio de 2014. Eu, Rodrigo Rodrigues
Politi, Diretor de Secretaria, digitei, imprimi, conferi e encaminhei. (as) – Dr. Ismar Cabral Menezes - Juíz do Trabalho.
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Com  uma mistura de arti-
gos clássicos, linguagem mo-
derna e contemporânea, bus-
cando sempre trazer emoção
e exclusividade, a Empresária
Lizia Cintra Ribeiro, inaugu-

LASSÊ
rou no último dia 29 de maio,
Lassê Mesa & Presentes. A
empresária aposta no diferen-
cial, no quesito de mesa e de-
coração de interiores, com
marcas variadas de renome,

como Ethnix, produção da
Rede Globo, artigos da Índia
e de todo os estados brasilei-
ros.

A Empresária Lizia e sua
competente assessora de vendas

Jéssica, estão de portas aber-
tas,  com muitas novidades
na LASSÊ, localizada na
Rua Floriano Peixoto, 597 –
Centro – Telefone (16) 3202-
3927.MESA & PRESENTES
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