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A Prefeitura acerta os últimos
detalhes para o início das festivi-
dades em torno dos 186 anos de
Jaboticabal. A programação ofici-
al inclui a Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesanato, a vi-
sita do Núncio Apostólico, Dom
Giovanni D’Aniello, concerto dos
102 anos da Corporação Musical
Gomes e Puccini e o Culto de Ação
de Graças em homenagem ao ani-
versário de Jaboticabal.

O Prefeito Raul Girio, convida a
população a participar dos even-
tos. “Jaboticabal chega aos 186
anos de fundação. Convido a po-
pulação a prestigiar os diversos
eventos que marcam a data, em
especial a Festa do Quitute, que
começa em 15 de julho”.

Acompanhe abaixo a progra-
mação oficial:

Julho
06 de julho
8h - 59ª Undo Kai
Local: Associação Nipo Brasileira
04 a 27 de julho
Parque de Diversões
Local: Centro Esportivo Antô-

nio Mônaco
13 de julho
8 h -29ª Corrida Athenas Pau-

lista
Saída e chegada – Via de Aces-

so Major Hilário Tavares Pinheiro
15 de Julho
19h - Abertura da 32ª Festa do

Quitute e Expofeira de Arte e Arte-
sanato

Corporação Musical Gomes e
Puccini e Coro Cantares

Apresentações Musicais:
Palco 1
20h30 – Banda Caverna
23h – FALAMANSA
Palco 2
20h30 – Silviolino
22h – Rafa Thor
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina - entrada gratuita
16 de Julho - Aniversário do

Município
8h - Hasteamento das Bandei-

ras Nacional, Estadual, Municipal

Prefeitura divulga programação oficial dos 186 anos de Jaboticabal
e do Vaticano

Presença de Dom Giovanni
D’Aniello – Núncio Apostólico no
Brasil

Participações: Corporação Mu-
sical Gomes Puccini , Coro Canta-
res e Tiro de Guerra 02018 de Ja-
boticabal

Local : Praça Doutor Joaquim
Batista

10h - Missa Solene pela cidade
em comemoração aos 85 anos da
Diocese

Presidida por Dom Giovanni
D’Aniello – Núncio Apostólico no
Brasil

Local: Sé Catedral de Nossa Se-
nhora do Carmo

11h - 32ª Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesanato

Apresentações Musicais:
Palco 1
12h – João Paulo e Rangel
14h- Débora e Ronaldo
15h – Centopéia
20 h- Musical Classic Show
22h – Grupo KeepSamba
Palco 2
11 h- Manú Vaz
13h – Big Band Jabuticabeira
15h- Centopéia
19 h – Grupo Quatro
21h – Semi & Novos
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina – entrada gratuita
19h30 – Concelebração Euca-

rística em comemoração aos 85
anos da Diocese de Jaboticabal

Presidida por Dom Giovanni
D’Aniello – Núncio Apostólico no
Brasil

Local - Ginásio Municipal de
Esportes “Dr. Alberto Bottino”

20h - Sessão Solene em home-
nagem ao Aniversário de Jaboti-
cabal

Local: Câmara Municipal de Ja-
boticabal

17 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Ex-

pofeira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
20h– Orquestra Sul América

22h – Neto Braz canta Péricles
Palco 2
19h – Almanac
21h – Banda Kolt
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina – entrada gratuita
18 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Ex-

pofeira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:
Palco 1
20h – Luana Costa e Banda
23h – NU BATUQUE
Palco 2
19h – Martini Bianco
21 – Max Greggio
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina – entrada gratuita
19h30 – Culto de Ação de Gra-

ças em homenagem ao aniversá-
rio de Jaboticabal

Local – Cine Teatro Municipal
Manoel Marques de Mello

19 de Julho
19h - 32ª Festa do Quitute e Ex-

pofeira de Arte e Artesanato
Apresentações Musicais:

Palco 1
20h – Jhonny e Henrique
23h – ULISSES E MOISÉS
Palco 2
19h – Os Desajustados
21 – Seresteiros do Sonho
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina – entrada gratuita
20 de Julho
11h - 32ª Festa do Quitute e

Expofeira de Arte e Artesana-
to

Apresentações Musicais:
Palco 1
11h- Pai e Filho
12h – J. Carlos e Banda Forró

da Hora
13h- Clayton e Adão
14h- Pedro Lima e Mariano
15h – Juliano e Gabriel e Banda
16h30 – Bateria Show
Palco 2
11h – Lee Ane
12h30 - A4BAnd
14h – Parallelo
15h30 – Askan Raggae
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina – entrada gratuita
22 a 24 de julho
9º - Fórum Municipal de Edu-

cação
23 a 25 de Julho
21ª Festagri - Festa do Agricultor
Local: Associação Nipo Brasi-

leira
26 de Julho
9h - Missa em homenagem ao

Agricultor
Local: Igreja de Nossa Senhora

Aparecida
26 e 27 de Julho
Festa Aviatória
Horário: 10h às 16h
Local: Aeroporto de Jaboticabal
Agosto
11 a 29 de agosto
4º Jogos Escolares do Municí-

pio de Jaboticabal
dia 11 – 19horas - Abertura
Ginásio Municipal de Esportes

“Dr. Alberto Bottino”
28 de agosto
20h - Concerto dos 102 Anos

da Corporação Musical Gomes e

Puccini
Local: Escola de Arte Francis-

co Berlingieri Marino
27 de agosto
8h – 5º Fórum da Rede Social

de Proteção dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente

Sociedade Filarmônica Pietro
Mascagni

Setembro
05 a 07 de setembro
31ª Exposição Nacional de Or-

quídeas de Jaboticabal
Local: Estação de Eventos Cora

Coralina - entrada gratuita
07 de Setembro
8 h - Desfile em Comemoração

ao dia da Independência do Bra-
sil

Local – Rua Rui Barbosa
19h
Concentração Profética
20 de setembro
22h30 - Baile de Aniversário

do Clube Velha Guarda - 42
Anos

Local: Clube da Velha Guarda

A 58ª edição dos Jogos
Regionais chegou ao fim e a
delegação jaboticabalense
voltou para casa com boas
notícias: após duras compe-

Jogos Regionais: Jaboticabal se mantém na Primeira Divisão

Quem semeia verdades colhe
virtudes

A palavra tem eficácia no
destino e permanece no tempo

Planta-se traições, colhe-se
desconfiança

Prefeito Raul Girio posa ao centro da Delegação Jaboticabalense, prestigiando os atletas que enfrentaram competições e trouxeram excelentes resultados

tições, conquistou a sétima
colocação na classificação
geral e se manteve na Pri-
meira Divisão. Os jogos
aconteceram em Araraqua-

ra.
Jaboticabal somou 137 pon-

tos, ficando poucos pontos
atrás de Matão, Barretos e
Sertãozinho. “Enfrentamos os

grandes times da região, mas
nossos atletas se empenharam
e foram muito bem”, declarou
o presidente da FAE (Funda-
ção de Amparo ao Esporte),

Samuel Cunha.
Durante a competição, a

delegação se destacou em al-
gumas modalidades: vôlei mas-
culino (1° lugar); bocha e tê-

nis feminino (2° lugar); vôlei
de praia masculino e femini-
no, tênis masculino, karatê fe-
minino e basquete masculino
(3° lugar).
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

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!

Para corroborar nossas matérias acer-
ca das informações sobre a aproxima-
ção e passagem pelo Sistema Solar do
Planeta X ou Nibiru ou, ainda, Hercólu-
bus, e dando prosseguimento à nossa
jornada da Grande Cruzada de Esclare-
cimento, estamos transcrevendo em
diversas partes, a carta enviada pelos
nossos irmãos do Planeta Nibiru canali-
zada pelo Grupo Somos Luz e Ação.

(...) Naquela época – há 2986 anos
- a Terra era constituída de seres mais
despertos, com mais conhecimento so-
bre a energia e seu poder, vocês possu-
íam o sexto sentido aflorado.

Continuando:
Assim como Nibiru, a Terra tam-

bém possuía cristais em sua base interna
e, assim como nós, vocês tinham co-
nhecimento sobre os mesmos. Suas ci-
dades eram formadas por grandes cris-
tais, que comparo hoje aos grandes edi-
fícios que existem na Terra.

Sua capacidade de telepatia era
enorme, suas cidades eram ligadas por
grandes túneis que permitiam a liga-
ção com continentes inteiros.

Como falado, nossa história é bem
parecida, o conflito do poder gerou
mais uma vez a ganância pela superiori-
dade de raças, guerras entre Lemurianos
e Atlântida.

O Conselho Universal permitiu, na-
quele tempo, nosso contato com o po-
der que comandava a Terra, os altos sa-
cerdotes. Tivemos nosso primeiro en-
contro onde foi orientado que deveriam
parar de manipular o poder da forma
como estavam, pois uma vez a energia
não utilizada para o propósito do
bem ela causaria grandes destrui-
ção podendo até ser total. Como vocês
bem sabem, nem todos concordaram de
fato em mudar, pois os interesses pes-
soais falaram mais alto.

A ganância pelo poder cega e por
mais que estivessem vendo os sinais, não
se permitiam enxergar além de seu pró-
prio umbigo.

Os seres daquela época tinham em
suas mãos um poder muito maior do que
vocês têm hoje, isso gerava uma alta
confiança muito grande, vocês não
viam como alguém ou alguma coisa fos-
se maior do que a força de vocês. A su-
perioridade falava mais alto, tinham a
impressão que eram os maiorais, pou-
cos estavam despertos para a mu-
dança e aqueles que se encontravam
despertos eram vistos como lunáti-
cos e assim eram esquecidos. Pouco
puderam fazer, mas ainda assim o fize-
ram, tentaram até o último minuto
mudar a si e espalhavam a mudança
por onde passavam. Mas como já dis-

Não seja o primeiro, nem o último a
julgar ninguém, porque só Deus tem o
direito de fazer o julgamento, não cabe
a nós fazermos isso. Muitas pessoas aca-
bam julgando e condenando, sem saber
que um dia serão julgados, com o mes-
mo julgamento. O próprio Senhor Jesus
disse: não julgueis, para que não sejais
julgados, porque com o juízo com que
julgardes, sereis julgados, e com a medi-
da com que tiverdes medido, vos hão
medir a vós (Mateus 7. 1-2). Precisa-
mos prestar muita atenção no que a
Palavra de Deus nos ensina. Porque só

Recentemente alguns Órgãos da Im-
prensa noticiaram que no Brasil estatís-
ticas registraram que em 2012 mor-
rerram 50 mil pessoas de causas
violentas, tais como assaltos, ho-
micídios, chacinas. Acrescente-se a
esse dado às mortes no trânsito,
contabilizando um total que ascen-

As alterações são sistemáticas. Existe
uma variação de mundos, de acordo com
a evolução de cada um. É uma seqüência
de realizações, que se multiplicam com
o tempo, com  mudanças que são neces-
sárias para chegarmos a um denomina-
dor comum, dentro dos princípios bási-
cos e das leis de DEUS.

Na vida tudo passa, com o tempo,
nas encarnações que são  temporárias.
Com planos de atendimentos, sofrendo
variações no modo de pensar agir, rea-
lizar a curto e a longo prazo. Os séculos
se estendem pela eternidade, extensos
nas caminhadas, com trabalhadores em
busca de  uma cultura, a curto e a longo
prazo. A cada um será dado segundo suas
obras. A continuação das vidas só se
completam com o progresso espiritual,
onde buscamos extensos e contínuos

REFLEXÃO  —  GRITOS  E  SILÊNCIOS
de a 100 mil brasileiros.

O espantoso é que nenhum  con-
flito, em qualquer parte do Mundo
nos dias de hoje, revelou um núme-
ro tão alto de mortes. No âmbito do-
méstico resgistros atuais indicam que agres-
sões à mulher não decrescem apesar da lei
Maria da Penha. Nas Escolas, onde deve-
ria haver Paz, Cooperação apoiada no
Aprendizado, também as taxas de violên-
cia crescem entre alunos. E de alunos con-
tra Professores. Enfim, o que se passa
com a mocidade? A que atribuir esta esca-
lada das diversas formas de agressão, até
há alguns anos inimagináveis, levando-se
em consideração a índole geralmente pa-
cata, do povo brasileiro?

Segundo o ensaísta  Luiz Otá-
vio Cavalcanti, estudiosos apontam,
entre outras causas desse cenário deso-
lador, “modelo social  baseado no
consumismo, na ostentação, na

competição. O Sistema daí – escla-
rece ele — , decorrente revoga va-
lores humanistas  como o Respeito
ao Próximo, aos Princípios Éticos e
ao Compromisso Público”. E indaga
ele: “que solução imaginar para
problema de tal magnitude?” E en-
contra resposta na Educação.

Mas, na condição de voluntários do
CVV, perguntamos nós, que solução en-
contrar para outro tipo de violência,
também percorrendo uma escala ascen-
dente no seio da Sociedade: O Suicídio?
O que fazer diante de dados estarrecedo-
res quando sabemos que em todas as fai-
xas etárias o autoextermínio não se de-
tém? O que dizer ante a triste realidade
de que Adolescentes e Adultos Jovens
desistem de viver tão prematuramente?

Difícil é a resposta já que as cau-
sas do Suicídio  —  morte também
violenta  —  são multifatoriais en-

volvendo questões Econômicas, So-
cias, Religiosas, Antropológicas,
Culturais, Familiares. Em suma,
questões de foro íntimo para aque-
les que praticam a morte voluntá-
ria.

Contudo, nem tudo está perdido. O
CVV,  desde seu primeiro plantão, em
01 de Março de 1962, no Brasil, atra-
vés de seu voluntariado, se consagra a
esta nobre causa, vem resgatando para
a Vida pessoas com a ideia suicida
e até muitas que já tentaram con-
sumar o gesto.

Cabe aqui relembrar a lapidar frase
de Martin Luther King Júnior, Líder
pacifista norte-americano, quando afir-
mou: “ O que mais me assusta é o
Silêncio dos bons”.

Enquanto houver uma Vida a ser
salva, os Plantonistas do  CVV não
silenciarão...

Helio e Bartyra – José Fernando Sti-
gliano – Voluntários  —

Boletim/ CVV –

NÃO SEJAM OS PRIMEIROS
ela tem todo o poder de transformar
vidas, que não tem mais esperança e que
estão desanimadas e sem força de von-
tade de continuar lutando, e acham que
não tem mais jeito, enfim são tantos
infortúnios que assolam a humanidade,
que alguns chegam a pensar que este é o
seu fim. Mas digo a você meu querido
leitor, que este não é o seu fim. Porque
qualquer pessoa que vem a Jesus, e ouve
a sua palavra e guarda-a no coração, ou
seja, coloca em prática. È como um ho-
mem que, quando construiu uma casa,
cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre
rocha. O rio ficou cheio, e as águas ba-
teram contra aquela casa, porém ela não
se abalou, porque havia sido construída
sobre a rocha. Mas quem ouve a palavra
e não pratica é como o homem que cons-
truiu a sua casa na terra, sem alicerce.
Quando as águas bateram contra aquela
casa, ela caiu logo e ficou totalmente
destruída (Lucas 6. 47-48).  É assim que
acontece quando as pessoas não dão
ouvidos para ouvir a Palavra de Deus.
Acabam vivendo uma vida de fracasso,
sem saber que poderia fazer toda a dife-
rença. Quando você não ouve nem pra-
tica a Palavra de Deus, você acaba fa-
zendo como o homem que construiu a
sua casa sobre a areia. Quantas pessoas
que não fazem isso. Ficam olhando a

vida dos outros e dizendo: mas como
fulano conseguiu comprar tantas coi-
sas? Ah! Não sei não, aí tem coisa. Eu
que dou um duro danado, não consigo
nada, tudo é tão difícil para mim. Essa
pessoa está muito preocupada e ocupa-
da cuidando da vida dos outros, ou seja,
construindo sua casa na areia. Quando
vêm os problemas, as tribulações, as an-
gustiam, o medo, a solidão, a depressão
e etc.. Elas entram em disparo, falando
mal de todo mundo e condenando e jul-
gando. Chegam até ao ponto de dizer
que todos estão se dando bem porque
estão fazendo muitas coisas erradas.
Fulano conseguiu aquilo porque vive
roubando, enganando, trapaceando, se
prostituindo, enfim é tanta coisa ruim
que nem dá para falar. Mas quando a
pessoa ouve a Palavra de Deus e prati-
ca, ela faz como o homem que cavou
bem fundo até encontrar a rocha e cons-
truiu a sua casa. Veio à tempestade forte
e a casa não caiu. Toda pessoa que pra-
tica a Palavra de Deus, ela não julga
ninguém, nem condena, ela é sábia em
tudo e sempre está procurando fazer o
bem, independentemente do credo reli-
gioso ou da fé, que a outra pessoa prati-
ca. Pode vir a luta que for, ela não se
abala, porque a confiança dela está no
Senhor Deus. Uma vida edificada na fé

e na Palavra de Deus faz toda a diferen-
ça. Não podemos julgar ninguém, não
importa o que ele (a) fez ou deixou de
fazer, devemos sempre ajudá-los. Por-
que cada um dará conta de si mesmo a
Deus. Mas se você tiver oportunidade
de fazer o bem, faça, sem tocar trombe-
tas, porque muitos fazem e faz questão
de dizer para tudo mundo: é por minha
causa que fulano tem isso e aquilo. Mas
você, meu amigo, quando ajudar alguma
pessoa necessitada, faça isso de tal modo
que nem mesmo seu amigo mais ínti-
mo, fique sabendo do que você fez. Isso
deve ficar em segredo. E o Pai Celesti-
al, que vê o que você fez em segredo,
lhe dará uma recompensa. E tudo o que
fizermos, seja por obras ou por pala-
vras, devemos fazer para a “Glória do
nosso Deus”. Então não julgue, nem
condene. Começa a parti de hoje a edi-
ficar a sua casa com a Palavra de Deus e
não olhando para vida dos outros. E
com o tempo, a sua casa vai ficar firme
e você vai se alegrar muito no Senhor e
vai ver que valeu a pena. Confia no Se-
nhor e faze o bem; habitarás na terra e,
verdadeiramente, serás alimentado. (Sal-
mos 37.3). Esta é a minha oração. Ouça
o nosso programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente Na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook:

 catedraldopovodedeus@hotmail.com

RECEBAM  ESTA  CARTA  –  IRMÃOS  DE  NIBIRU  (PARTE 3)

semos, caminhar para a luz do desper-
tar do Amor Universal é algo que não
deve ser imposto, é uma semente que
jogamos ao chão com a esperança de
que nasça dali uma linda flor.

Nem sempre conseguimos, mas não
podemos desistir, pois o Amor é maior,
tivemos como lição ao longo de eons
que é necessário ajudar a todos, mesmos
que isso leve milhares de eons, devemos
continuar. Assim continuamos e aqui nos
encontramos novamente, não para
julgar os vossos erros, mas para
estender a mão a cada um de vocês.

Caminhamos todos rumo ao despertar,
assim foi em um outro tempo e será as-
sim novamente, até que se consiga pros-
seguir livre de qualquer laço que os prende
aos vossos erros.

Mesmo que passe milhares e milhares
de eons a evolução obedece e segue sempre
uma ordem, só se sobe o próximo degrau
quando verdadeiramente se aprendeu os
ensinamentos a qual lhes foram colocados.

Essa história do despertar terrestre não
é a mesma do passado distante, pois por
mais que muitos não vêem assim vocês
evoluíram, ainda há aqueles que embora
vivam uma outra época tão diferente de
quando estiveram aqui, ainda conservam
o mesmo casco, não se permitiram evo-
luir, esqueceram o passado, presente, mas
não se permitiram melhorar.

Mesmo que se pareça a mesma his-
tória, não é!

Assim como hoje os sinais estão
presentes, onde quer que vocês
olhem, a eons atrás também foi assim,
sempre temos a chance de mudar sem
causar tanta dor, mas infelizmente o
egocentrismo, o excesso de ilusão que
criaram, acaba por contaminar a sua
verdadeira visão.

Sabemos que mesmo colocando aqui
e em tantos meios detalhes, sobre o mun-
do além de seus olhos, ainda assim a
maioria não acreditará, mas como

dissemos, o mais importante não é acre-
ditar no que os olhos não veem e sim, o
importante é dar o primeiro passo
para a grande mudança interna.

Como já disseram vários Seres de
Luz que estiveram a passar mensagens à
Terra, nossa intenção não é sermos re-
verenciados. Não queremos seguido-
res ou discípulos. Queremos irmãos
para compartilhar a caminhada, ir-
mãos que assim como nós possam der-
ramar as bênçãos da luz por onde
passarem. Queremos irmãos que este-
jam conosco a espalhar um rastro
de luz por cada quadrante do universo,
por amor e com amor a eons atrás, fo-
ram essas as nossas ofertas, convida-
mos a todos a caminhar servindo a luz.
Quem serve à luz, nunca estará so-
zinho ou desamparado.

Mas cada um vê a mudança de uma
forma. Na nossa última passagem pelo
seu sistema solar, causamos mudanças
presentes ainda hoje na Terra, compar-
tilhamos ensinamentos, assim como
agora, mas nem todos estavam dispos-
tos a ouvir, nem muito menos seguir.
Os interesses pelo poder eram maiores.
Naquela época tinha vários lugares onde
se podia conectar com seres mais evo-
luídos, assim compartilhavam de conhe-
cimentos mais espirituais. Como bem
sabem, o Pai Celeste nos dá o livre arbí-
trio para seguir, somos nós que esco-
lhemos o que plantamos, logo co-
lheremos imutavelmente o que se-
meamos, seja luz ou não. Esta lei
está aqui na Terra e fora dela.

Muitos ao ter tal liberdade de esco-
lha se perdem, pois cada um decide por
si e isso na época de Lemúria e Atlânti-
da foi o que os afastaram da espirituali-
dade, passaram a ser mais matéria, a
ligação materialista falou mais alto.

Tudo no universo tem que ter equilí-
brio, o desequilíbrio entre a espiri-
tualidade e a matéria desencadeia

uma série de complicações.
A Terra é um plano divino onde se é

possível vivenciar amplamente a parte
material. Ela foi criada com este pro-
pósito, porém além da matéria, existe a
energia que são vocês seres espiri-
tuais. Tiveram e tem liberdade para
viver a vida da matéria, tudo no mun-
do de vocês aos olhos físicos tem que
ser visível e tocável ou comprovado
a existência física.

Vocês, assim como antes, descobriram
que há energias muitos mais poderosas
presentes em seu planeta, a forma que
vem sendo e foi usada a energia, é o que
diz aonde esse conhecimento vai levá-
los. Os cristais presentes na Terra foram
usados há eons atrás como fonte de ener-
gia para suprir as necessidades da popula-
ção da época, isso não era errado, pois
estavam em harmonia. Se usava de acor-
do com a necessidade, eles formavam gran-
des torres que circundavam toda a Terra.

Existiam três em especial, um em
cada ponto do mundo, um verde, um
azul e um rosa, eram lapidados, por se-
rem cristais da pura fonte de amor;
Deus quando manifestou a criação,
Ele colocou em cada morada algo
que lhes ajudasse a se manter co-
nectados com a Fonte Divina.

Os Três Cristais Mestres que ainda
se encontram na Terra, que estão a
se ativar nos últimos 23 anos, estão
presente na Terra desde a sua criação.
Como já disse, eles foram um presente
a esta morada do Pai Celestial.

(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO A PARTE 4 DA CARTA DOS
IRMÃOS DO PLANETA NIBIRU (ou
Planeta X).

Fonte:
somosluzemacao.blogspot.com
Obs.- As palavras em negrito fo-

ram por mim assinaladas para maior
acuidade, para que possam avaliar a
realidade das Transformações Globais
que estão em andamento e não se tra-
ta de utopia.

Quando dizemos que precisamos
evangelizar a nossa família, os nossos
amigos, nos vêm à mente um ditado
popular: "Santo de casa não faz mila-
gres". Mas precisamos nos lembrar de
que a nossa grande arma contra o inimi-
go não está em nossa boca, por isso não
adianta ficar falando com as pessoas.
Nossas armas estão nos joelhos, e é por
essa razão que temos de rezar, rezar e
rezar.

Você que é mãe, chegue até a cama
de seu filho, quando ele estiver dormin-
do, e reze por ele. Queira, realmente,
que ele seja resgatado pelo Senhor. Não
desanime, busque todas as ocasiões para
a oração. Facilite para que ele se encon-

Você é apóstolo da última hora
tre com outros jovens em tantos movi-
mentos que o Senhor tem suscitado na
sua paróquia e você verá o efeito posi-
tivo que isso trará para a vida dele. É
preciso que você queira a salvação de
seu filho.

Quantos filhos precisam ser resga-
tados pelos pais! Infelizmente, há mui-
tos "responsáveis", na nossa cultura, que
são "durões" e não vão à igreja. Eles
também precisam ser resgatados pelo
Senhor. Seus pais não podem se perder,
eles precisam voltar a Deus, voltar aos
sacramentos. Se nós rezarmos ao Se-
nhor pelos nossos pais e avós, Ele sabe-
rá o momento certo para salvá-los, nem
que seja o último dia.

Meus irmãos, é preciso trabalhar e
querer a salvação de nossos entes queri-
dos. Você está em lugares onde nós pa-
dres não podemos chegar. Você precisa
ser um evangelizador no local onde tra-
balha. As pessoas que Deus colocou em
seu caminho precisam querer a salva-
ção. Uma maneira eficaz de evangeli-
zar é a sua própria presença ser a de
alguém que, como o Senhor, incomoda.
Você não precisa ser uma pessoa chata;
apenas não se comporte como os ou-
tros. Assim, você será um "estranho no
ninho" e incomodará, haverá algo de
diferente em você.

Nós não somos "carolas" como di-
zem, mas as pessoas reconhecem que
nós fazemos a diferença. É assim que
precisamos ser, pois quando a coisa aper-
ta, é a nós que eles buscam. Reze e não
perca a ocasião, pois você é o apóstolo
da última hora. Realize a sua missão.

TUDO NA VIDA MUDA
desejos de vencermos a  ignorãncia, que
é a falta de conhecimentos. Agimos
muitas vezes, mais por instintos, longe
do coração, fora da inteligência.

Só seremos felizes quando criarmos
dentro do livre arbítrio de cada um, a
vontade de encontrarmos a felicidade e
podermos  conviver com nossos  ir-
mãos, filhos de DEUS, e  sermos via-
jantes eternos, para conseguirmos uma
elevação crescente, nos estágios de
aprendizados, nas escolas, passando por
situações que exigem trabalho, esforço
contínuo, para encontrar resultados
positivos e necessário à evolução.

 As vidas que todos nós passamos,
são caminhadas para um sempre, guia-
dos pela luz da inteligência, ligados ao
coração, marcando ações e reações, que
se convergem pelos traçados da fé, es-
perança e caridade, que somam fontes
de forças, guiadas pela crença em DEUS
e NO AMOR A JESUS.

As  transformações se operam com
os tempos que estão chegados, operan-
do novas vidas diante das necessidades
obrigatórias, para encontrar um mundo
feliz nas realizações que temos que ven-
cer e que são provas e expiações

Tudo se apresenta dentro de desu-
niões, onde os modos de agir e pensar,
se diferencia dos princípios e desejos,
havendo um desencontro de ideais e
modo de viver o materialismo, cresce
entre todos, em todos os setores, onde
reina  o descontentamento e as dife-
renças de evolução, principalmente a
ignorância.

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“A mulher forte é a que tem temor de
Deus, a que, mesmo à custa de sacrifício, faz
a vontade de Deus.” (Santo Padre Pio de
Pietrelcina)

.......................................................................................................
VAMOS DESCONTRARIR KKK!
JOÃOZINHO ORANDO
- Senhor Todo Poderoso: há 2 anos o Senhor

levou meu cantor favorito Michael Jackson!
Meu locutor favorito Lombardi! Meu

ator preferido Patrick Swayze! Levou mi-
nha cantora favorita Amy Winehouse!

Ano passado o senhor levou os não
menos favoritos Wando, Whitney Hous-

ton, João Mineiro, o saudoso Chico Any-
sio e nossa querida e eterna Hebe Camar-
go.

Quero lembrar ao Senhor que meus
políticos favoritos são:

1. José Sarney
2. Fernando Collor
3. Luiz Inácio Lulla da Silva
4. Dilma Roussef
5. Ideli Salvatti
6. Tarso Genro
7. Olívio Dutra
8. José Dirceu
9. Antonio Pallocci
10. José Eduardo Cardoso
11.Aloísio Mercadante
12.Guido Mantega
13.Jader Barbalho
14.Renan Calheiros
15.Paulo Maluf
16.Edison Lobão
17.José Genoino
18.Romero Jucá
19.Michel Temer (menos a mulher dele)...
Por favor, coloque-os na ordem de Sua

preferência.
Amém!!!



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 05 DE JULHO  DE 2.014

O troféu da Copa do
Mundo da FIFA

A "Taça Jules Rimet" era o prêmio
original da Copa do Mundo FIFA.
Originalmente nomeada de "Vitória",
mas conhecida simplesmente como
Taça do Mundo ou Coupe du Monde
(em francês), foi oficialmente renome-
ada em 1946 em honra ao presidente
da FIFA, Jules Rimet. Criado por Abel
Lafleur, feito de ouro e liga de prata
numa base azul de lápis-lazúli, me-
dindo 35 cm e pesando 3.8 kg.1 Tinha
a forma de uma taça octogonal, apoia-
do por uma figura alada representan-
do Nice, deusa grega da vitória

Durante a Segunda Guerra Mundi-
al o troféu ficou com a seleção da Itá-
lia. Ottorino Barassi, o vice-presiden-
te da FIFA e presidente da Federação
Italiana de Futebol, escondeu-a numa
caixa de sapatos debaixo de sua cama
temendo que ela fosse roubada pelos
nazistas.

Contudo, a taça acabou sendo rou-
bada duas décadas depois, durante uma
exibição pública no Westminster Cen-
tral Hall, Inglaterra, quatro meses an-

Taça FIFA, apresentada na Copa
do Mundo FIFA de 1974. Criada por
Silvio Gazzaniga e produzida por
Milano Bertoni, mede 36,5 cm e é
feita de 5 kg de ouro 18-quilates
(75%) sólido com uma base (13 cm
de diâmetro) contendo duas camadas
de malaquita. A taça, que pesa 6,17
kg, tem duas figuras humanas segu-
rando o planeta Terra. A taça tem a
inscrição "Copa do Mundo FIFA"
(em inglês - original - FIFA World
Cup) gravada em sua base. Além dis-
so, o nome de cada país ganhador
deste troféu, o que exclui os ganha-
dores da Jules Rimet dado aos vence-
dores da Copas de 1930 a 1970, tem
o nome escrito na parte de baixo da
taça. Até o momento seis campeões
foram gravados: Alemanha (1974,
1990), Argentina (1978, 1986), Bra-
sil (1994, 2002), Itália (1982, 2006),
Espanha (2010) e França (1998). Não

tes da Copa do Mundo FIFA de 1966.
A taça só foi encontrada sete dias de-
pois, embalada num jornal numa cer-
ca-viva de um jardim em South
Norwood, Londres, por um cão cha-
mado "Picles". Por uma medida de
segurança a FIFA secretamente criou
uma réplica da taça para ser usada nas
celebrações pós-partida final. A répli-
ca também foi usada em ocasiões sub-
sequentes até 1970. A mesma foi ven-
dida num leilão em 1997 por £254,500,
comprada pela FIFA e depois exibida
no Museu Nacional de Futebol em
Preston.

A seleção brasileira ganhou o tro-
féu pela terceira vez em 1970, ganhan-
do por isso o direito da posse perma-
nente. Contudo, a taça foi roubada em
1983 no Rio de Janeiro e nunca foi
recuperada; acredita-se que os ladrões
a tenham derretido para vendê-la. A
Confederação Brasileira de Futebol
então se autorizou de fazer uma répli-
ca. A mesma foi criada por Eastman
Kodak, que usou 1.87523 quilogramas

(3.97 libras) de ouro, terminando-a em
1986.

se sabe ainda se a FIFA vai aposentar
a taça após todos os espaços serem
preenchidos na base; isso só ocorrerá
em 2038.

Ao contrário da "Taça Jules Ri-
met", a chamada "Taça FIFA" e/ou
"Mister-Ball"("Senhor Bola", segun-
do o escultor, em homenagem aos in-
ventores do "Foot-ball"), e confirma-
do também conforme mídia futebolís-
tica do primeiro jogo de disputa da
mesma), não ficará em definitivo com
nenhuma seleção mesmo que ganhe
três campeonatos consecutivos ou
cinco alternados. A taça poderá ser tro-
cada quando forem ocupadas todas as
placas com os nomes dos países cam-
peões, assim sendo ela ficará em po-
der da FIFA.

Antes que isso aconteça, o cam-
peão do torneio fica com o troféu por
quatro anos e após isso recebe uma
réplica da original.

EVOLUÇÃO DOS LOGOTIPOS DA COPA DO MUNDO DE 1930 A 2014
A Copa do Mundo é o torneio de

futebol mais famoso de todos os tem-
pos. Vários aspectos sempre geram cu-
riosidade, e claro, os logotipos não po-
diam faltar.

O logotipo representa e cria a iden-
tidade do evento da Copa do Mundo a
cada ano. Quando você olha para o lo-
gotipo de um ano em particular, você
associa imediatamente todos os even-
tos da Copa do Mundo e os destaques
desse ano. Além disso, os logos tentam
transmitir elementos do país anfitrião
na sua concepção.

Vamos dar uma olhada nos logoti-
pos para a Copa do Mundo e fazer uma
viagem de volta no tempo, desde o pri-
meiro evento da Copa do Mundo, no
Uruguai (1930) à mais moderna no Bra-
sil (2014).

Uruguai (1930)
A primeira Copa do Mundo e seu

cartaz. O projeto aqui tem uma sensa-
ção abstrata e mesmo assim ele ainda é
facilmente entendido – é um goleiro,
vestido com cores da bandeira do Uru-
guai, salvando a bola do gol.

Havia apenas 13 equipes participan-
tes da primeira edição da Copa do Mun-
do.

Itália (1934)
Este pôster descreve claramente a

Itália como o país sede. O jogador de
futebol possui parte da bandeira italiana
em sua camisa. Até as meias são de cor
branca e verde, que fazem parte das co-
res da bandeira nacional daquele país.

Para mostrar que é uma competição
global, bandeiras dos países participan-
tes foram colocados no backgroud.

França (1938)
O mundo está a seus pés – neste car-

taz, encontra-se sob uma bola de fute-
bol também. A postura do jogador, é ao
mesmo tempo dominante, simbolizan-
do a vitória e triunfo, e impondo, desa-
fios a outras nações em uma competi-
ção mundial que mede o globo. As cores
utilizadas são da bandeira francesa ain-
da que em um tom um pouco diferente.

Este foi o último ano em que foi
utilizado cartaz para anunciar uma Copa
do Mundo, pois o evento se tornou
grandioso demais, para representar os
Jogos.

Brasil (1950)
Após dois eventos da Copa do Mun-

do serem adiadas devido à 2 ª Guerra
Mundial, a Copa do Mundo ressurgiu em
um novo país anfitrião: o Brasil. Foi o
primeiro ano em que a Copa do mundo
apresentou um logotipo oficial do even-
to, embora a concepção geral ainda era
de um pôster. Como o logotipo atual de
2014, as cores da bandeira Brasileira
foram incorporadas no design.

Suíça (1954)
A Suíça foi mais minimalista em

1954, e corajosamente criou um design
para a Copa do Mundo bem light. A cruz
branca em vermelho, significa a ban-
deira suíça, e inserida em uma bola de
futebol vermelha. O fato de que se trata
de um evento mundial é destaque com o
projeto do globo em segundo plano.

O texto no contorno do globo pode
ser traduzido aproximadamente como
Campeonato do Mundo de Futebol em
três línguas – francês, alemão e italia-
no, as três línguas são as mais faladas na
Suíça.

Suécia (1958)
A Suécia recuou ao estilo do cartaz,

embora com algumas liberdades, como
este design de logotipo da Copa do Mun-
do de 1958. As letras VM no fundo sig-
nifica Världsmästerskapet, em tradução
livre significa Campeonato Mundial su-
eco.

A bola e o jogador de futebol termi-
nam este logotipo simples do evento de
futebol.

Chile (1962)
No meio do logotipo foi destacado

um estádio. O Chile colocou sua bandei-
ra no campo para indicar que a Copa do
Mundo seria em suas terras. Em torno
do estádio há um círculo que é metade
de futebol (em cima) e metade globo
(em baixo).

O evento foi um pouco afetado por
um terremoto de 9,5 graus de magnitu-
de, e uma grande reforma foi necessária
para as infraestruturas afetadas.

Inglaterra (1966)
O logotipo acima não deixou nin-

guém adivinhar quem seria o anfitrião
da Copa do Mundo de 1966, revelando-
a de primeira. Ladeado pela bandeira do
Reino Unido, este design do logotipo
tem um pedaço da história em que – o
troféu que você vê foi o design do tro-
féu de antigamente, o modelo atual foi
introduzido em 1974. Além disso, ele
foi batizado de Taça Jules Rimet, daí o
seu nome como parte do texto do logo.

México (1970)
O México foi verdadeiramente des-

pojado com logotipo da Copa do Mun-
do, num logotipo chocantemente sim-
ples que desafiaram a tradição da época.
Usando o espaço positivo e negativo
para descrever a forma do futebol, este
logotipo marca o início de mais uma
tendência. A única indicação que have-
ria uma Copa do Mundo no México foi
o texto que o acompanha.

Curiosidade: o Brasil, depois de ter
ganho a Copa do Mundo pela terceira
vez, leva para casa o Taça Jules Rimet
permanentemente.

Alemanha (1974)
Alemanha, ou Alemanha Ocidental,

para ser exato, continuou com o proje-
to de uma cor só, que teve início pelo
México. À primeira vista, parece que
não há nada que sugira que a Alemanha
é o país anfitrião. A resposta está no
letras WM, abreviação de Weltmeisters-
chaft, que significa “Copa do Mundo”
em alemão.

O ano também marcou o início de
um novo design de troféu, que continua
a ser utilizado na Copa do Mundo até
hoje.

Argentina (1978)
Existem duas versões de logotipo

para essa copa. O outro tem as bandei-
ras dos países participantes em torno
desta logo. A versão mostrada aqui é
mais simples e lembra a cor da bandeira
e estilo de design – as linhas azuis que
cercam a bola de futebol representam a
bandeira argentina.

Espanha (1982)
A Espanha também tomou a rota da

bandeira com seu logotipo, mas incluiu
mais do que apenas a sua própria ban-
deira. A bandeira espanhola é colocado
de forma proeminente no meio do lo-
gotipo com o futebol, e rodeada por
bandeiras dos países participantes. O
projeto teve motivos para comemorar.
A Copa do Mundo de 1982 foi o pri-
meiro a ver um comparecimento de
mais de 2 milhões de espectadores.

Foi também o primeiro ano em que
24 times jogaram na Copa do Mundo,
todo esse tempo, apenas 16 equipes, no
máximo, participaram do evento.

México (1986)
O México sediou mais uma vez sedi-

ando a Copa do Mundo em 1986, e em
seu segundo projeto de logotipo, a sim-
plicidade ainda reina. Uma bola de fute-
bol é colocado entre duas partes do glo-
bo, fazendo a conexão com o slogan do
ano “The World United por Ball”.

As cores da bandeira nacional, ver-
melho, branco e verde são exibidos de
forma destacada pelo logotipo.

Itália (1990)
Na primeira vez em Itália sediou o

Estados Unidos (1994)
Realizado nos Estados Unidos, este

logotipo afirma claramente que a Copa
do Mundo foi realizada em 1994. Ele
apresenta as listras vermelhas e brancas
da bandeira americana. Onde a seção
azul da bandeira representa uma bola de
futebol azul chutada para cima, na dia-
gonal.

Até o momento, este foi o evento
da Copa do Mundo mais visitado em sua
história, com cerca de 3,6 milhões de
espectadores!

França (1998)
Muitos elogiaram o logotipo da Fran-

ça por ser o melhor e é fácil entre as
Copas do Mundo. Embora o projeto
tenha sido simples, transmitiu o seu
ponto criativo. As características do
projeto mostram uma bola de futebol
“subindo” além do horizonte da Terra,
como se fosse o sol. As cores utilizadas
são da bandeira francesa.

Este foi o segundo ano em que a Fran-
ça sediou o torneio, e o primeiro ano
que levou a Taça para casa.

Coréia/Japão (2002)
Um novo milênio e o logotipo da

Copa do Mundo tem uma qualidade mais
elevada para os novos tempos. Proje-
tado pela empresa Interbrand de Lon-
dres, o logotipo estilizado possui um
troféu da Copa do Mundo, em destaque,
enquanto incorporando elementos da
Coréia e Japão, os anfitriões.

Os zeros em 2002 é denominado
como o símbolo do infinito.

Alemanha (2006)
Comparado ao seu logotipo 1974,

esta versão é muito mais colorida e ale-
gre. Foi nomeado “Celebrando Faces do
Futebol” e retrata as emoções e cama-
radagem que se pode obter em um jogo
de futebol. Duas caras lado a lado for-
mam o numero 0 e mais um 0 6 para
indicar o ano de 2006.

África do Sul (2010)
O Logotipo de 2010 foi desenhado

por Gaby de Abreu, do Switch design, e
apresenta uma silhueta de uma pessoa
que dá um pontapé de bicicleta sobre
uma bola de futebol. Listra vermelha,
amarela, azul e verde no fundo consti-
tui o continente Africano e a bandeira
sul-Africana.

Esta Copa do Mundo foi a primeira
a ser hospedado no continente Africa-
no.

África do Sul (2010)
O Logotipo de 2010 foi desenhado

por Gaby de Abreu, do Switch design, e
apresenta uma silhueta de uma pessoa
que dá um pontapé de bicicleta sobre
uma bola de futebol. Listra vermelha,
amarela, azul e verde no fundo consti-
tui o continente Africano e a bandeira
sul-Africana.

Esta Copa do Mundo foi a primeira
a ser hospedado no continente Africa-
no.

evento foi há 50 anos. Não só o evento
mudou em meio século, mas a mudança
no design do logotipo também tem sido
enorme. Era simples e minimalista,
usando apenas três cores, vermelho e
verde da bandeira nacional e preto.

Alemanha venceu o seu terceiro cam-
peonato nesta Copa, o terceiro país a
fazê-lo depois do Brasil e da Itália.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal
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Ana Paula
R i b e i r o
c o m p l e t a
idade nova
hoje, dia 5
de julho. Re-
ceba os cari-
nhos de fa-
miliares e
amigos. Pa-
rabéns!

Francisco Reynaldo Oian é o destaque da semana. É o funcioná-
rio mais antigo da Sorveteria Super Moni. Experiência, excelente
profissional, educado, carisma especial, e da mais alta confiança,
produz o que há de melhor e mais saboroso na área, com a mais alta
tecnologia e qualidade, numa grande variedade.

Verso de Rodeio:
Autor: Bala de Prata
Locução: Bala de Prata
Um dia saí de casa
Fui enfrentar o mundão
Várias portas se fecharam
Conheci muita solidão
Também encontrei amigos
Que estenderam a mão
Comecei a fazer versos e levar

emoção
Graças a Deus, a família e aos

amigos
Hoje viajo o Brasil inteiro fa-

zendo festa de peão!!!
Ooo Vichiii, Vichiii, Vichee!

João Gabriel Fernandes, completou 4 aninhos de vida no dia 28/
06. Todos os familiares desejam muitas bençãos, alegrias e saúde.
Cumprimentos especial do Tio Mu e do Tio Dê. Felicidades!

E para abrir com muito estilo o
mês de julho, vejam este luxuoso
croqui. Chiquérrimo, criado pela
nossa homenageada da semana, a
jaboticabalense Maiara Arcenio, ex
aluna  do Anglo Jaboticabal, for-
mada em moda pela Universidade
Estadual de Maringá. A profissio-
nal foi vitrinista da Colcci e seu úl-
timo trabalho no Brasil foi numa
agência de moda, como produtora.

A DRESS  DESIGNER  JABOTICABALENSE

A linda advoga-
da, Dr. Gisele Pires,
comemorará neste
domingo, junto à
família e amigos,
mais uma primave-
ra. Gisele, que você
encontre o caminho
para fazer todos os
sonhos brilharem e
que, a cada ano,
saiba mais, apreci-
ando a vida e fazer
das experiências
uma escada para
buscar o topo das
realizações. Para-
béns por hoje, mas
felicidades sempre!
É o que deseja sua
família e amigos.

Comemora no dia 10/07, mais um aniversário, Danilo Roncato
Sagula. Parabéns, Felicidades e Muitos Anos de Vida! São os votos
de sua família e amigos.

Cumprimentos ao Maurício Sampaio, piloto “Carescas Racing”,
que no dia 28/06,  fêz mais um aniversário. Desejamos muitas Ace-
leradas e Anos de Vida!

A Equipe Núcleo vai estar em festa dia 06/06. É aniversário do
Mestre Alex Maeda. Desejamos  Muita Saúde!

T a h i l a
Lobo Be-
zerra, que-
remos lhe
dar os para-
béns por
mais um
ano de vida
e desejar
muitas feli-
cidades nes-
se dia 08/07,
afinal é o
seu DIA!

Parabéns à Universitá-
ria Thais Zanini Paulino,
que completará mais um
aniversário no próximo
dia 7 de julho. Os pais
Paulo/Claudia; os irmãos
Felipe, Beatriz, Priscila;
os avós Cláudio, Resolina
e Nair, desejam muitos
anos de vida e muito su-
cesso nesta nova etapa.
FELICIDADES!

Aniversariou no último dia 22 de junho, o empresário
João Luiz Montedor, sócio proprietário da Super Moni Sor-
veteria, ao lado da esposa Luci, dos filhos Anderson, Carla
e Aneli. FELICIDADES!

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

Passou pela Inglaterra, Escócia, Itá-
lia, Holanda, França, República
Checa e Alemanha.

Foi vendo sua vó materna  dese-
nhando, modelando e costurando
que ela foi se apaixonando cada vez
pela área da moda. Atualmente vive
em Dublin, é Dress Designer numa
empresa Irlandesa. Um orgulho
para Jaboticabal.

Sucesso Maiara!

A gatinha,
Laura Politti,
c o m p l e t o u ,
dia  03/07,
mais um ano
de vida. Pa-
rabéns lindi-
nha, felicida-
des pelo seu
aniversário.
Que os seus
sonhos e de-
sejos possam
tornar-se re-
alidade!

MALÉVOLA
19:30 quinta, segunda,

terça e quarta-feira
17:30 e 19:30 (sábado e

domingo)
A  CULPA É DAS

ESTRELAS
21:30 quinta, sexta, se-

gunda, terça e quarta-fei-
ra às 15:00 e 21:30 (sába-
do e domingo)

Segunda, terça, quarta e
quinta todos pagam meia
R$  8,00

Dia 29/06, nosso grande amigo Pedro José Albertini, mais
conhecido como Pedrinho, comemorou mais um ano de
vida. Uma festa regada a cerveja, picanha e feijoada, reu-
niu todos os amigos em uma comemoração de deixar lem-
branças. Muita Paz, Saúde e Sucesso!

Obs.: Estamos esperando o frango caipira com polenta!



ALVARES  MARTINS  FERRAGENS  JABOTICABAL  LTDA –
ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação
Nº 52000316 e requereu a Licença de Operação para Sucatas de
Alumínio, trituração, limpeza e triagem de na Rua Plínio Zocca, 180
Jaboticabal/SP.

ASSOCIAÇÃO CORA CORALINA – Centro Jaboticabalense
de Atividades Culturais e Artísticas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade, no uso de suas atribuições legais e
com base no Estatuto, pelo presente Edital convoca todos os sóci-
os, membros da Diretoria e Conselho Deliberativo, para participa-
rem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 11 de julho
de 2.014 às 19h30m em primeira convocação, nas dependências do
Cine Theatro Municipal, sito à Avenida Marechal Deodoro, Nº 349,
nesta cidade, a fim de  deliberarem sobre a seguinte matéria da
Ordem do Dia:

a) Outros assuntos de interesse da entidade ao departamento
de cinema.

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de sócios
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assem-
bleia será realizada após 30(trinta) minutos, no mesmo dia e local,
em segunda convocação, com qualquer numero de sócios presen-
tes.

Jaboticabal, 02 de julho de 2014.
Benedito  Celso  Pinheiro  de  Quadros

Presidente

CONAN  DE  JABOTICABAL  MÓVEIS  E  UTILIDADES  DO-
MÉSTICAS  LTDA – EPP torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação N° 52001456 ,  válida até 26/06/2018, para FA-
BRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO  à  AV. DR. PEDRO MELÍCIO
FILHO, 221, PRIMAVERA, JABOTICABAL/SP.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

ARNALDO COSMO DAMIÃO BERG – EPP, pessoa jurídica, ins-
crita no CNPJ- Nº 04.094.233/0001-51, Inscrição Estadual- Nº
391.102.374.112, com sede nesta cidade, na Rua Laurinda da Conceição
Braguim Nº 121, bairro Planalto Itália, neste ato representada pelo titular
Arnaldo Cosmo Damião Berg, CPF Nº 057.620.088-35, residente e do-
miciliado nesta cidade, COMUNICA, para os devidos fins e efeitos de
direito, que foram extraviados os seguintes documentos: Documento
fiscal relativo à entrada do ECF no estabelecimento; redução Z, efetuada
após a emissão de Cupons Fiscais com valores mínimos; leitura X, visu-
alizando o Totalizador Geral (GT), emitido após a Redução Z e leitura da
memória Fiscal emitida por ocasião do pedido de uso de ECF.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente na forma da Lei.
ARNALDO GOSMO DAMIÃO BERG - Titular

Mariano & Monteiro LTDA ME, torna público que requereu na
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de
Instalação para a atividade de Usinagem, Tornearia e Solda, sito à
Rua Comendador João Maricato, 1871, Jardim Alvorada, CEP 14875-
600, Jaboticabal/SP.

Mario Fernando Berlingieri – EPP, CNPJ: 50.388.248/0001-40, torna
público que requereu na CETESB a Renovação de Licença de Ope-
ração para crematório de cadáveres humanos, à Via de Acesso João
Honório Cardoso, 1920, na cidade de Jaboticabal/SP.

Aulas começam a partir do dia 7 de
julho; inscrições já estão abertas.

Com um mercado cada vez mais
competitivo, o profissional que se des-
taca é aquele que busca um diferencial,
como falar um segundo idioma, pós-gra-
duações ou até mesmo as capacitações
rápidas que também podem ser focadas
na especialização da área de atuação do
aluno. Para quem não perde tempo, nem
mesmo no mês de férias, o Senac Jabo-
ticabal está com inscrições abertas para
quatro cursos rápidos que acontecerão
em julho. As oportunidades são para
Marketing de Relacionamento, Técni-
cas de Liderança, Massagem com Óle-
os e Como desenvolver sua imagem
pessoal. Os cursos acontecem de segun-
da a sexta-feira, no período noturno.

“O mercado de trabalho atualmente
está em busca de pessoas que estejam
abertas ao aprendizado e que possam
contribuir com os objetivos que a em-
presa como um todo se propõe a atin-
gir. Neste momento a capacitação é
primordial para o desenvolvimento pro-
fissional e o período de férias é propí-
cio para aperfeiçoar suas habilidades e
competências”, explica Ariela Fernan-

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia nº 52000321 e requereu a Licença de Instalação
para fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia Brigadeiro Faria
Lima nº 2200 Km. 342 + 55 metros – Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  SUCOS  PALAZZOS  LTDA,
torna público que recebeu  da  CETESB  a Licença de Operação nº
52001467, válida até 30/06/2018  para produção de suco de frutas, n.
e.,  pronto para o consumo,  à Rua Francisco Ferrari nº. 1.400, Jardim
Morumbi, Jaboticabal – SP.

Mês de férias também é oportunidade para
se capacitar no Senac Jaboticabal

da Polido, docente do Senac Jabotica-
bal.

Para participar, é necessário cum-
prir os pré-requisitos estabelecidos por
cada curso. As inscrições podem ser re-
alizadas pelo site www.sp.senac.br/jabo-
ticabal ou direto na unidade. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo tele-
fone (16) 3209-2800.

Serviço:
Marketing de Relacionamento. Dia:

21 a 30 de julho. Horário: de segunda a
sexta-feira, das 19 às 22 horas

Técnicas de Liderança: Dia: 7 a 14
de julho. Horário: de segunda a sexta-
feira, das 19 às 22 horas

Massagem com Óleos: Dia: 7 a 23
de julho. Horário: de segunda, a quin-
ta-feira, das 19 às 22 horas. Como de-
senvolver sua imagem pessoal. Dia: 14
a 23 de julho. Horário: de segunda, a
sexta-feira, das 19 às 22 horas

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

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0000045-53.2013.8.26.0291

Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Anulação
Requerente: Conan de Jaboticabal Móveis e Utilidades Domésticas

Ltda Epp
Requerido:Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferro Ltda

Epp
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
 PROCESSO N° 0000045-53.2013.8.26.0291

O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da Comarca de Jaboticabal, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc.

FAZ SABER a(o) Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferro Ltda Epp,
Rua Manoel Machado Pereira, 226, Parque Valença I - CEP 13058-500,
Campinas-SP, CNPJ 10.356.217/0001¬92, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Ordinário por parte de Conan de Jaboticabal Móveis e Utilida-
des Domésticas Ltda Epp, alegando em síntese: “A autora propõe a ação
principal englobando todos os títulos apontados para protestos pela requerida,
pois não apresentam obrigação nem débito liquido e certo, uma vez que não
manteve qualquer relação comercial, seja na aquisição de mercadorias ou pres-
tação de serviços. Dá à causa o valor de R$ 85.214,59”. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua  CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como
verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado
na Praça do Café, s/nº, Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP.

Jaboticabal, 16 de junho de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0002438-48.2013.8.26.0291

Classe: Assunto: Outras Medidas Provisionais - Sustação de
Protesto

Requerente: Conan de Jaboticabal Móveis e Utilidades Domésticas
Ltda Epp

 Requerido: Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferro Ltda
Epp

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
 PROCESSO N° 0002438-48.2013.8.26.0291

O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da Comarca de Jaboticabal, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei etc.

FAZ SABER a(o) Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferro Ltda Epp,
Rua Manoel Machado Pereira, 226, Parque Valença I - CEP 13058-500,
Campinas-SP, CNPJ 10.356.217/0001¬92, que lhe foi proposta uma ação de
Outras Medidas Provisionais por parte de Conan de Jaboticabal Móveis e
Utilidades Domésticas Ltda Epp, alegando em síntese: “A autora está sendo
ameaçada de ter contra si protestada duplicatas sem aceite sacada indevida-
mente, não reconhece a existência da emissão das duplicatas, visto não ter
realizado com a requerida qualquer aquisição de mercadoria, não possui nenhu-
ma nota fiscal ou documento que indique a origem do débito, não sabendo dizer
qual produto foi adquirido indevidamente em seu nome. Oferece em caução
264 cadeiras de aço. Dá a causa o valor de R$ 12.893,40”. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDIT
AL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, conside-
rando que a requerida também ficará CITADA nas ações que correm em apen-
so sob n° 1667/2012, 1734/2012,480/2013,092/2013,234/2013. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadei-
ros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na
Praça do Café, s/nº, Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP.

Jaboticabal, 16 de junho de 2014.

Revolução de São
Paulo e Minas em 1932
com Getúlio Vargas

Noel... O Mensageiro da Paz

Conversa com Jesus
Todos os dias - Durante nove dias

Orar: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai.
Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto
voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minha angústia e
lágrimas, bem sabeis. Divino amigo, como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre,
tenho ânimo e alegria para viver.

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

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

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

A Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução de 1932 ou Guerra
Paulista, foi o movimento armado, ocorrido no Estado de São Paulo, Brasil,
entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada
do Governo Provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova
constituição para o Brasil.

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 05 DE JULHO DE 2.014

JOE ****
Nicolas Cage é o que poderia-

mos chamar de ‘’workaholic’’. Ele
dificilmente recusa um papel em
Hollywood e, por esse motivo,
frequentemente estrela produ-
ções pavorosas. ‘’Reféns’’, ‘’Fú-
ria Sobre Rodas’’ e ‘’Sangue No
Gelo’’ só para citar alguns exem-
plos. Mas é inegável que ‘Caga-
ço’, como é conhecido nas redes
sociais, é um ótimo ator, já tendo
inclusive faturado um oscar pelo
seu desempenho no, ótimo,
‘’Despedida Em Las Vegas’’. Aqui
Cage é Joe Ransom, um ex presi-
diário que vive preso ao passa-
do. Afundado na bebida e amar-
gurado com a vida, ele começa a
trabalhar em uma madeireira du-
rante o dia, procurando uma vida
simples. Durante seu período de
trabalho, ele encontra com Gary
(Tye Sheridan), um jovem de 15
anos, que procura trabalho deses-
peradamente para conseguir sus-
tentar sua família, e cujo pai é al-
coólatra. Joe então decide prote-
ger e cuidar do menino, oferecen-
do-o um trabalho. É óbvio que
‘’Joe’’ não é perfeito. Alguns pro-
blemas incomodam como por
exemplo a inércia da mãe do ga-
roto que, não fala, não age, não
emite uma opinião que possa vir
a livrar o pobre moço da violên-
cia desmedida do pai. Mas o que
realmente impressiona em ‘’Joe’’
são, justamente, as atuações (ex-
cluindo claro o papel da matriar-
ca de Gary). Nicolas Cage entre-
ga uma atuação memorável da
qual não se via a muito, muito tem-
po. Sem exageros e maneirismos

ele interpreta o personagem titu-
lo com alma e coração sem nunca
parecer piegas. Ao passo que o
garoto Tye Sheridan (guardem
esse nome) faz de seu Gary um
garoto melancólico mas ao mes-
mo tempo corajoso e destemido
que não se intimida com a agres-
sividade e brutalidade de seu pai
o enfrentando mesmo sabendo
que no final ele sempre acabará
ferido. Mas o grande trunfo de
casting é Gary Poulter, um sem-
teto que vivia pelas ruas de Aus-
tin e foi chamado a fazer um teste
de elenco, para o papel do pai de
Gary. Poulter, que nunca atuou e
lidava com abusos de substânci-
as desde a adolescência, voltou
para as ruas e morreu dois meses
depois das filmagens. Um final
absolutamente trágico para um
sujeito que talvez, poderia ter vida
longa no cinema.

Lançamentos
O GRANDE HOTEL BUDAPESTE
ESPELHOS



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

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Lados opostos da mesma moeda, a
paixão pode se transformar em rancor.

A moeda é a mesma: intensa, valio-
sa, disputada, perigosa. De um lado dela,
o amor desmedido, apegado, arrebata-
do e cheio de expectativas. Do outro,
o ódio, a decepção, a incompreensão.
Às vezes, basta muito pouco para as
faces girarem e, o que antes era felici-
dade e realização, se transforma em
rancor, num sentimento amargo e mal
resolvido, que prende ao passado. En-
tre traições, mentiras e ilusões alimen-
tadas, nenhum final pode ser tão infe-
liz para um amor do que vertê-lo em
ódio.

A prática e a manutenção da raiva é
uma tarefa dura, estressante e ingrata.
Mas convenhamos, em certos momen-
tos é quase impossível não se deixar
tomar por ela. Que o diga uma esposa
traída, Silvana, hoje aos 38 anos, que
conta que ... Há dez anos entá casada,
há três ela flagrou o marido e uma ex-
colega sua de faculdade, juntos, na sua
própria cama. “Eu não acreditava no

Do Amor ao Ódio
que eu via. Eu tinha completa confian-
ça nele, jamais me imaginaria numa si-
tuação tão humilhante quanto aquela e
mais ainda, que ele fosse me proporcio-
nar isso. Julgava-o uma pessoa maravi-
lhosa. A partir daí, fui descobrindo mi-
lhares de mentiras dele, milhares de ve-
zes que ele me traiu, e meus amigos sa-
bendo, e tudo aquilo me expondo ao
ridículo. Mas o pior foi ver aquilo na
minha própria cama, na minha casa.
Me descontrolei por completo naquele
momento, chorei, gritei, coloquei os
dois para fora como uma louca. Ficou
uma ferida imensa, aberta no meu cora-
ção”, conta ela.

Os dois pouco se viram desde então.
A separação foi providenciada por in-
termédio dos advogados e Silvana ja-
mais atendeu a qualquer telefonema ou
chamado do ex-marido. “Não tem o que
justificar. Não quero nem ouvir a voz
dele, não quero mais vê-lo, saber que
existe”, afirma a professora, mesmo dez
anos depois do ocorrido. “Não tem
muito tempo, nos encontramos num
evento, numa palestra. A simples pre-
sença dele me fez mal, me voltou à tona
uma série de coisas que eu acreditava
estar sublimando. Mas foi muita decep-
ção, muita mentira. Sei que ainda carre-
go no coração ódio por ele. E isso é
muito ruim, é um sentimento negativo,
relacionado a uma pessoa negativa.
Quero conseguir apagar isso da minha
vida definitivamente”, desabafa. Con-
clusão minha:

O amor incompreendido ou não cor-
respondido também pode virar uma fe-
rida, que vai se abrindo até tornar-se
difícil de cicatrizar.

O ódio é a expressão negativa do
amor. O problema aí é a rejeição, a indi-

ferença, que ele parece ter por ela e
vice versa. E essa sim, é pior do que o
ódio. Se ele a detestasse, a questão fosse
talvez teoricamente mais simples”.

Despir o amor de sacrifícios é a me-
lhor forma de mantê-lo longe de co-
branças negativas e, conseqüentemen-
te, de expectativas exageradas e prová-
veis decepções. “É preciso resgatar o
essencial desse sentimento que é a in-
condicionalidade. É dar o amor sem
quantificá-lo para transformá-lo em dí-
vida, imaginando o que virá em troca de
tal esforço. É claro que decepções, men-
tiras e traições são coisas amargas e jus-
tificam perfeitamente o surgimento de
sentimentos negativos. Mas nutri-los
não leva a absolutamente nada. É ho-
nesto vivê-los, consumá-los, mas sem-
pre com o objetivo de afastá-los para
manter a mente e o coração limpos e
livres. Mas realmente ficar numa rela-
ção  com traições mal resolvidas, com
sentimentos  de desamor, rejeição e o
traidor não se mostrar arrependido, e
tentar  resgatar o amor e a confiança da
esposa, com o tempo essa mulher se
tornará uma pessoa ferida, machucada,
e muito pior, arrependida por não ter se
separado na época que aconteceu a trai-
ção, onde o Amor e a imaturidade a fi-
zeram optar por pensar que conseguiria
perdoar, mas com o tempo vem a ma-
turidade, e essa mulher, que também não
foi recebendo o amor que esperava, co-
meça a entender muitas coisas que até
então camuflava, aí surge o ressenti-
mento, a dor, as lembranças que  insis-
tem em atormentá-la e assim acontece
o esfriamento e até o desamor, antes
tão intenso. Nesse caso é  preciso um
despertar, uma nova conquista dessa
mulher por seu companheiro, senão a

separação pode ser inevitável. Mas se
houver amor ainda, e ambos estiverem
dispostos a recomeçar, mas com senti-
mento de renovação, respeito e arre-
pendimento, ai sim, só assim é possível
amar nova e verdadeiramente.

Não acumule em seu coração: dese-
jos de vingança, detritos do mal.

Jogue-os fora, relevando e esquecen-
do o que lhe fizeram de mal em palavra,
atos e maledicência, calúnias e injusti-
ças.

Esqueça!
Uma única pessoa lucrará com o seu

perdão: você mesmo, que libertará seu
coração do peso da mágoa e do ódio.

Seja inteligente: perdoe e esqueça,
para ser feliz.

Quem alimenta o ódio, atira fogo ao
próprio coração, porque o pensamento
negativo da raiva atrai para nós, a onda
de maldade, que o nosso infeliz adversá-
rio lança contra nós; por isso, saiba re-
levar e esquecer, para ser realmente fe-
liz na caminhada dessa vida passageira.

Se você não sabe perdoar sem esque-
cer, é sinal que não compreendeu ainda
a VERDADE e o CAMINHO a seguir.
Perdoe e siga o seu caminho,quando o
caluniador abrir os olhos, você estará
tão distante dele, que não poderá mais
ouvir sua voz cheia de veneno.

E assim poderá deitar-se ao finalizar
o dia, com a consciência pura, por ha-
ver seguido os ensinamentos do Divino
Mestre JESUS

 “PAI,PERDOA AS NOSSAS OFEN-
SAS, ASSIM COMO PERDOAMOS A
QUEM NOS TEM OFENDIDO”...
Deus, abençoe e proteja a todos  que
ainda querem lutar por um novo reco-
meço, pois o perdão, quando é liberado,
ambos serão agraciados... BOA SORTE!
DEUS SEMPRE NOS DÁ UMA SE-
GUNDA CHANCE. AGARRE-A!

PORTARIA Nº 22/2014

WILSON APARECIDO DOS SANTOS,  Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere
a legislação vigente,

RESOLVE, em função da participação da Seleção Brasileira nos
Jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, alterar o horário de
expediente na Câmara Municipal de Jaboticabal, no dia 04 de julho
de 2014, que se estenderá e se encerrará às 13 horas.

Registra-se  e  Cumpra-se.

Jaboticabal,  30  de  junho  de  2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

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

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

2. Por que nos preocupamos?
Por que pensamos. A preocupação se
origina nos pensamentos. Pensamen-
tos de ansiedade e medo que gera a pre-
ocupação que por sua vez, tornando-se
crônica, gera a depressão. A preocupa-
ção que limita nossas ações chama-se
Medo. A preocupação que causa sofri-
mento psicológico se chama Pânico. A
preocupação que nos persegue dia a dia
em cada atividade rotineira se chama
Ansiedade. Muitos de nossos pensamen-
tos se originam pelo mal, e quando nós
o alimentamos, eles tomam conta de
nossa mente, quase que todo o tempo
do dia, refletindo no período noturno
como insônia, pesadelos e dormir mal.
Nós, seres humano, estamos grande
parte do nosso tempo examinado men-
talmente. De fato, pouco menos de
metade do tempo, 46,9% para ser mais
exato, as pessoas estão fazendo o que é
chamado de: “vaguear da mente”.
Não estamos focados no mundo exteri-
or ou na tarefa em mãos, estamos re-

correntemente olhando para os nossos
próprios pensamentos e esta atividade
não nos faz sentir felizes. Neste estudo,
descobriram que as pessoas estavam mais
satisfeitas quando faziam amor, quando
se exercitavam, ou se envolviam numa
conversa. Eles foram menos felizes
quando descansavam, trabalhavam, ou
quando usavam um computador em casa.
As pessoas relataram que mente vague-
ava pelo menos 30% do tempo, duran-
te quase tudo, exceto quando faziam
amor. O apostolo Pedro nos ensina:
Portanto, humilhem-se debaixo da
poderosa mão de Deus, para que ele
os exalte no tempo devido.Lancem so-
bre ele toda a sua ansiedade, porque
ele tem cuidado de vocês. Estejam aler-
tas e vigiem. O Diabo, o inimigo de
vocês, anda ao redor como leão, ru-
gindo e procurando a quem possa de-
vorar. 1Pe 5.7-9.

3.Como vive o preocupado. O pre-
ocupado vive com medos que o impede
de realizar coisas importantes em sua
vida. A preocupação é um tipo de pen-
samento que definitivamente aumenta
a nossa ansiedade e torna as nossa vidas
mais difíceis. Se estivermos preocupa-
dos sobre se algo de terrível pode acon-
tecer, provavelmente iremos evitar fa-
zer coisas que poderiam ser engraçadas
e recompensadoras. Por exemplo, po-
demos evitar um novo relacionamento
porque temos medo de vir a ser rejeita-
dos. O preocupado vive stressado, é uma
fonte direta de dores de cabeça, insônia,
úlceras, paranóia, desordens de ansieda-
de, depressão e fobias. Nós podemos
literalmente preocuparmo-nos até
à morte. Por exemplo, quando a preo-
cupação conduz à depressão e quando
esta se torna profunda, o nosso sistema
imunitário fica enfraquecido até ao pon-
to que uma mera constipação pode tor-
nar-se num grande problema de saúde.
O preocupado não permite que a Pala-
vra de Deus cresça em seu coração. Je-
sus disse: Quanto à semente que caiu
no meio dos espinhos, esse é o caso
daquele que ouve a palavra, mas a

preocupação desta vida e o engano das
riquezas a sufocam, tornando-a infru-
tífera. Mateus 13:22. Por isso muitas
pessoas preocupadas e seguras pela sua
vida, até são religiosas, conhecedoras
profundas e servas da sua religião, mas
suas vidas são vazias de fé.

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

Criamos um auto diálogo, ou seja,
conversamos conosco mesmos e cria-
mos imagens em nossa mente, assim
como quando falamos conosco mesmos
a respeito de nossos sonhos, objetivos e
realizações, são vários os exemplos. A
preocupação se mantém pelas imagens
negativas e diálogos internos negativos.
Tiago nos ensina; Sujeitai-vos, pois, a
Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de
vós. Tiago 4:7 Podemos dizer: basta aos
pensamentos, esta seria uma forma de
parar os auto diálogos negativos, e ter
controle sobre a preocupação. E tam-
bém dizer ao contrário do que é negati-
vo. Eu vou perder, eu vou ganhar. Você
vai morrer por eu que vou viver. E as-
sim por diante. Podemos mudar a ima-
gem negativa em nossa mente por uma
imagem positiva, por exemplo, imagens
de uma pessoa que amamos mortos, do-
entes ou inválidos, por imagens positi-
vas destes mesmos amados, em saúde
perfeita. Paulo nos ensina a procurar
ter bons pensamentos. Quanto ao mais,
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo
o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amá-
vel, tudo o que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. Filipenses 4:8 Resistir aos
maus pensamentos e buscar bons pen-
samentos é essencial para controlar as
preocupações. Quando decide-se viver
a vida pela fé, sem importar-se com os
costumes das pessoas, possuímos facili-
dade em deixar de nos preocuparmos,
por que nos preocupamos com o pre-
sente e não com o passado e nem com o
futuro. Obrigado pela leitura. Você pode
me ouvir de segunda a sexta das 8 as 9
da manhã pela 107,9 Rádio GAZETA
FM ou também pelo
www.programapalavraviva.com.br

Câmara Municipal de Jaboticabal

EXTRAVIO
Eu, Elaine Aparecida da Silva Batista, proprietária da empresa

Empório dos Sabores Jaboticabal Lanchonete LTDA ME, CNPJ Nº
09.311.434/0001-87, e Inscrição Estadual sob Nº 391.132.501.112,
estabalecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na rua Rui Barbosa,
565 - centro. Declaro que foi extraviado o talonário de Nota Fiscal
modelo1 Nº de 01 à 50 e Nota Fiscal de venda ao consumidor D-2
Nº 01 à 500.

Jaboticabal, 20 de junho de 2014.
Elaine  Aparecida  da  Silva  Batista

GRUPO ISORECORT CONTRA-
TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO. POSSIBILIDADES DE
GANHO ENTRE R$ 4.000,00 E R$
7.000,00 + BENEFÍCIOS.

INTERESSADOS, ENTRAR EM
CONTATO PELO TELEFONE (11)
4397-6020 (FALAR COM RODRIGO)
OU ENVIAR CURRÍCULO PARA:

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

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

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

Conversa com Jesus
Todos os dias - Durante nove dias

Orar: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu Pai.
Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto
voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes minha angústia e
lágrimas, bem sabeis. Divino amigo, como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre,
tenho ânimo e alegria para viver.

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

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém. (Silvia Bassi Pereira)
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CERÂMICA STÉFANI S/A , torna público que requereu da CE-
TESB  a Renovação da Licença de Operação para beneficiamento
de argila, sito à Rua Antonio Perillo nº0,  Jaboticabal - SP.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda,
torna público que requereu da  CETESB a Renovação da  Licença de
Operação  para extração de óleo de sementes oleaginosas (exceto
milho), à Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km. 350, Zona Rural,  Da
Grama, Jaboticabal - SP.

TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA, torna público que reque-
reu  da CETESB a Licença Prévia e de Instalação para fabricação de
aparelhos para ginástica, sito à Av. Professor Vicente Quirino nº
817, Bairro Aparecida,  Jaboticabal - SP.

ABANDONO DE EMPREGO
CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA., CNPJ Nº 11.025.661/0001-

98, sito à Rua Valdemar Fonseca, 47 - Jaboticabal/SP. Comunica que o
funcionário, ALCEU DE CARVALHO JUNIOR, RG Nº 21.907.852 X,
CTPS  2545 SÉRIE 00087, não comparece ao serviço desde 1 de maio de
2014. Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do dispositivo do
artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3 dias a contar
com a data da publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA.



Foi realizado no último dia 27 de junho, a posse da nova
diretoria Ano Leonístico 2014/2015.

O casal CL Fábio Trevisoli e sua Domadora Sandra He-
lena Uneda Trevisoli assumiram os destinos do clube, sob
aplausos dos companheiros, prometendo muita dedicação.

O evento contou com a presença de Leões, Domadoras,
autoridades, imprensa e convidados. Desejamos que esta
jornada 2.014/2.015 seja regada a muitas realizações.

LIONS CLUBE DE JABOTICABAL
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10ª COPA FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS
Como uma forma de inte-

gração entre os sindicalis-
tas, o Presidente Benedito
Oclávio Frizzas, programou
para este ano de 2.014, mais
uma COPA FUTSAL. Diver-
sas equipes fizeram as ins-
crições, obedecendo todos os
critérios estabelecidos para
a participação neste evento,
inclusive, fazendo parte da
programação do aniversário
da cidade. Este evento es-
portivo teve início no dia 20
de junho, com a Primeira
Rodada, em que houve a
participação no Grupo -
“A”: SAVEGNAGO/CRUZ
AZUL, DESTAK, MECÂNI-
CA EDUARDO, SUPER-
MERCADO COJIBA E RE-
VOLTS. Já no BRUPO “B”,
as seguintes equipes: SA-
VEGNAGO/TABAJARA,
GELO MACRI, IMBOX,
SUPERMERCADO OLI-
VEIRA e STÉFANI. Na Pri-
meira Rodada, no dia 20 de
junho, se enfrentaram Gelo
Macri 04 x 03 Imbox; Me-
cânica Eduardo 07 x 04 Su-
permercado Cojiba; Saveg-
nago Cruz Azul 03 x 05 Des-
tak.

Na Segunda Rodada, no
dia 24 de junho: Imbox 06
x 05 Stéfani; Supermercado
Oliveira 04 x 07 Gelo Ma-
cri; Revolts 06 x 02 Saveg-
nago Cruz Azul. Na Tercei-
ra Rodada, no dia 25 de ju-
nho: Destak 01 x 05 Revolts;
Savegnago Cruz Azul 07 x
05 Cojiba; Savegnago/Taba-
jara 04 x 03 Stéfani. Quar-
ta Rodada, no dia 26 de ju-
nho: Mecânica Eduardo 05
x 05 Destak; Imbox 03 x 06
Supermercado Oliveira;
Gelo Macri 04 x 01 Saveg-
nago/Tabajara. Quinta Ro-
dada: Gelo  Macri 06 x 01
Stéfani; Revolts 06 x 02 Me-
cânica Edurado; Supermer-
cado Oliveira 09 x 04 Saveg-
nago/Tabajara. Sexta Roda-
da, no dia 30 de junho: Sté-
fani 06 x 08 Supermercado

Oliveira; Destak 08 x 03 Co-
jiba; Mecânica Eduardo 10
x 08 Savegnago Cruz Azul.
Sétima Rodada, no dia 01 de
julho: Cojiba 03 x 13 Revolts;
Imbox 05 x 08 Svagnago/Ta-
bajara. Semi final,  no dia 03
de junho: Primeiro Grupo
“A”: Revolts  08 x 04 Super-
mercado Oliveira - Segundo
Grupo “B”; Primeiro Grupo
“B” - Gelo Macri 05 x 04 Des-
tak - Segundo Grupo “A”. A
final, aconteceu na última
quinta feira, dia 04 de julho:
Supermercado Oliveira X Des-
tak. Gelo Macri X Revolts.
Campeão: Revolts; Vice-Cam-
peão: Gelo Macri. Terceiro lu-
gar: Supermercado Oliveira; e,
Quarto lugar: Destak.

Destaques: Artilheiro:  Leo-
nardo da Equipe Revolts; Go-
leiro menos vazado: Cleber da
Equipe Revolts; e a Torcedo-
ra que se destacou: Francie-
ni.

Todos os Jogos foram rea-
lizados no Ginásio Municipal
de Esportes, gentilmente ce-
dido pela Administração Mu-
nicipal e o início dos jogos às
20 horas e término às 22 ho-
ras.

Não é tão simples realizar
um campeonato com essa en-
vergadura. Requer pulso fir-
me, organização, disposição,
contratação de árbitros e seus
auxiliares.

É uma grande equipe de
profissionais que geram cus-
tos. Mas acima de tudo está a
harmonia, integração, solida-
riedade, amizade, que geram
maior respeito. Tudo isso só é
possível com muito empenho
e dedicação do Presidente
Benedito Oclávio Frizzas, que
nunca mede esforços, pois o
dever está acima de tudo.

Frizzas, assim se manifes-
tou por ocasião do evento:
“Este projeto esportivo, esta-
belece união e cultura, fomen-
ta maior diálogo entre os par-
ticipantes, inserindo discipli-
na. Comerciário é uma cate-

goria forte e que cresce de for-
ma organizada. Com esse ob-
jetivo, estreitamos relações de
respeito, desta forma fortalece-

mos sobremaneira a classe, ofe-
recendo o amparo necessário
em diversas áreas, do jurídico
ao cumprimento do dever, com

integridade e moral. Todos es-
ses anseios geram garantias
na profissão, com trabalho e
confiança em nós depositada

pelos associados em nossas
gestões à frente deste Sindi-
cato”, concluiu o Presidente
Benedito Oclávio Frizzas.

Artilheiro:  LEONARDO da Equipe Revolts

Goleiro Menos Vazado: - CLEBER da Equipe Revolts

CAMPEÃO:  EQUIPE  REVOLTS  LADEADA  PELO  PRESIDENTE  BENEDITO  OCLÁVIO  FRIZZAS

VICE-CAMPEÃO: GELO MACRI

TERCEIRO LUGAR: MECÂNICA OLIVEIRA

QUARTO LUGAR: DESTAK
 Torcedoura Franciene se destacou em todos os jogos recebeu

troféu das mãos do Contabilista Donizete
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O terreno da antiga SANBRA vem
recebendo diversos investimentos. Após
o início das obras de pavimentação, a Pre-
feitura iniciou, nesta semana, a terrapla-
nagem de uma quadra poliesportiva.

O projeto prevê a construção com
cobertura, iluminação e vestiários. O in-
vestimento previsto é de R$ 623 mil.
“Os moradores da SANBRA e bairros

A Secretaria de Saúde, através do
departamento de Controle de Vetores
e Zoonoses, realiza, neste sábado (05),
uma feira de adoção de animais. Das
9h às 12h, a população pode se dirigir
à Praça 9 de Julho e conhecer os 10
cães que estarão disponíveis para ado-
ção.

“Serão disponibilizados para ado-
ção os cães mais dóceis. Há filhotes e
jovens adultos, todos vacinados e ver-
mifugados. Prontos para serem rein-
tegrados e receberem amor e cuidado
das famílias”,  pontua a veterinária res-
ponsável pelo Canil Municipal, Ma-
riana Rodrigues Mioto.

Começou no último final de sema-
na a abertura de um poço artesiano no
Distrito Industrial. Com vasão de 25
mil litros por hora, o novo poço será
responsável pelo abastecimento de
todas as indústrias instaladas no dis-
trito.

“O poço artesiano é funda-
mental para o abastecimento de
nossas empresas.  Com a vasão,
não  se rá  necessá r io  comple -
mentar com a rede municipal.
Serão invest idos aproximada-
mente R$ 150 mil no projeto”,
afirma o Secretário de Indús-
tria,  Comércio e Turismo, Val-
demir Lutti .

Na próxima semana começa
mais uma etapa da pavimenta-
ção do distrito. “Vamos inves-
tir mais R$ 500 mil na pavimen-
tação das ruas do distrito com o
auxílio das equipes da Secreta-
ria de Obras e Serviços Públi-
cos”, finaliza Lutti.

Saúde promove Feira de Adoção de cães neste sábado
Canil faz campanha permanente para adoção de animais

Adote! - O Canil Municipal está
de portas abertas para população que
deseja adotar um animal. De segunda
a sexta-feira, das 7h às 16h, é possível
visitar o local e escolher um dos ani-
maizinhos.

Atualmente, cerca de 40 cães estão
abrigados no local, a maioria vítimas
de abandono ou maus-tratos.

“Quando a família se dispõe a ado-
tar, ela precisa estar consciente que
deve cuidar daquele animal. É o que
chamamos de posse responsável”,
conclui a coordenadora do Controle
de Vetores e Zoonoses, Maria Angéli-
ca Dias.

Distrito Industrial: começa abertura de poço artesiano
Equipes trabalham na abertura do poço responsável pelo abastecimento do Distrito Industrial

A SAAMA (Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambien-
te) promoveu a recuperação de vários
trechos de estradas rurais durante o
mês de junho. As benfeitorias aconte-
ceram em estradas próximas a Lusitâ-

Estradas rurais são recuperadas
Obras garantem melhoras significativas no tráfego de veículos

nia e divisa dos municípios de Jaboti-
cabal e Sertãozinho.

As equipes realizaram obras para
melhorar o escoamento de águas plu-
viais, promovendo o abaulamento e o
levante das estradas. “As obras me-

lhoram a qualidade das estradas, esco-
ando a água para dentro das proprie-
dades. Para que as obras aconteçam, é
necessário o apoio dos proprietários
que permitem a realização das benfei-
torias”, afirma o Secretário de Agri-

cultura,  Abastecimento e Meio Am-
biente, Sérgio Nakagi.

Desde o início do ano, a Prefeitura
vem investindo na recuperação de es-
tradas rurais e na construção e substi-
tuição de pontes.

A Prefeitura Municipal realiza
em 2014 mais uma edição do Casa-
mento Comunitário. Os casais te-
rão a oportunidade de regularizar
a sua situação perante a lei, gra-
tuitamente.

Para isso, basta procurar o Car-
tório de Registro Civil (Rua São João,
673, Aparecida) ou no Fundo Social
de Solidariedade (Avenida General
Glicério, 341, Centro). Os interessa-
dos serão informados no ato da ins-
crição sobre os documentos neces-
sários.

A Primeira Dama do Município,
Cidinha Girio, informa que a cerimô-
nia acontecerá em 08 de novembro.
“Estamos oferecendo a oportunida-
de dos casais realizarem o sonho do
matrimônio. Vamos realizar o casa-
mento no civil, totalmente gratuito.
Basta procurar um dos locais de ins-
crição para ser informado dos do-
cumentos necessários”.

Inscrições vão até 08 de outubro
Os casais interessados devem procurar o Cartório de Registro Civil ou Fundo Social de Solidariedade até 08 de outubro

Começa construção de quadra
poliesportiva da SANBRA

Equipes trabalham na terraplanagem do terreno
próximos vão contar com um local es-
pecífico para a prática esportiva. São
mais de 980 metros² de construção”,
afirma o Prefeito, Raul Girio.

A Cohab 2 também vai receber um
quadra poliesportiva. O terreno fica ao
lado de onde está sendo construída a
Academia da Saúde, nas proximidades
do Ciaf IV.
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PREFEITO RAUL GIRIO É
HOMENAGEADO NA DATA NATALÍCIA

Desejamos muitas
Felicidades por ter
comemorado mais
um ano de VIDA! A
ocasião foi calorosa
na sala de reuniões
da Prefeitura Muni-
cipal, com a partici-
pação da esposa CI-
DINHA, a  filha
THAÍS e a neta ANA
LUÍSA, funcionários
e convidados, pro-
porcionando uma
calorosa comemora-
ção. Em discurso
emocionado, tradu-
zindo muita alegria e

felicidade, enalteceu,
como ponto principal,
sua MÃE, que,  de
manhãzinha (nestas
datas), lhe dava os pa-
rabéns com muita ter-
nura e afeição. Agra-
deceu familiares, fun-
cionários administra-
tivos, a amizade, con-
sideração e união de
todos que naquela
data o parabeniza-
vam. Sob aplausos,
cortou o bolo e parti-
cipou fantásticamen-
te desta festiva nata-
lícia.


