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Representantes de diversos
municípios participaram do 5º En-
contro Estadual dos Municípios
de Interesse Turístico, realizado
em 27 de junho, em Sertãozinho.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Comissão Organizado-
ra dos Festejos de Aniversário, tra-
balha nos últimos preparativos
para a 32ª Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesanato. A
abertura da festa será na próxima
terça-feira (15), às 19h, na Estação
de Eventos Cora Coralina, com a
participação da Corporação Mu-
sical Gomes & Puccini  e  Coro Can-
tares.

“Será um dia de muita festa, ale-
gria, solidariedade e boa música.
O grupo Falamansa já está confir-
mado e será a atração principal da
noite de abertura. Eles sobem ao
palco às 23h, para o show da vira-
da”, pontua o prefeito Raul Girio.

Grupos locais como Banda Ca-
verna, Silviolino e Rafa Thor fa-
zem shows nos palcos 1 e 2.

Falamansa: Famoso por suces-
sos como o Xote da Alegria, Xote
dos Milagres e Rindo à toa, o gru-
po promete animação com o novo
show da turnê “Amigo Velho”,
com músicas inéditas em um novo
cenário.

O grupo surgiu em 1998, no úl-
timo dia de inscrição para o 3º Fes-
tival de Música do Mackenzie.
Formado por Tato, Dezinho, Val-
dir e Alemão, o primeiro CD que
projetou o grupo nacionalmente
foi lançando em janeiro de 2000.

Festa do Quitute começa na terça-feira (15)
Evento segue até dia 20, na Estação de Eventos Cora Coralina

Jaboticabal participa de 5º Encontro Estadual dos Municípios de Interesse Turístico
Encontro contou com a participação do Secretário Estadual de Turismo

Foram abordados temas como
as linhas de financiamento para
prefeituras e empresas, planeja-
mento estratégico e capacidade de
gestão turísticas, municípios de

interessa turístico, turismo e meio
ambiente e o desenvolvimento
municipal através do turismo.

“Os palestrantes esclareceram
muitas dúvidas dos municípios

que, como Jaboticabal, aguardam
a aprovação do projeto para tor-
nar-se um “Município de Interes-
se Turístico”.  Por meio de mudan-
ças possíveis, teremos melhores

condições para receber os nossos
visitantes”, afirma o Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo,
Valdemir Lutti.

A classificação como “Municí-

pio de Interesse Turístico”, junto à
Secretaria de Estado do Turismo,
permite que o município se benefi-
ciasse de recursos e projetos volta-
dos ao desenvolvimento do setor.

O prefeito Raul Girio e o se-
cretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, estiveram no
dia 07, na Fatec, para a aula
inaugural dos cursos de Au-

Pronatec: Prefeitura e Senai iniciam aulas de qualificação profissional
xiliar Administrativo e Assis-
tente de Planejamento e Con-
trole de Produção. As aulas
são oferecidas pela Prefeitura
em parceria com o Senai, atra-

vés do Pronatec.
“É sempre uma honra partici-

par de aulas inaugurais e poder
levar palavras de incentivo aos
jovens jaboticabalenses. Como

sempre frisamos, os cursos pro-
fissionalizantes são essenciais,
uma ótima oportunidade para
entrada ou recolocação no mer-
cado de trabalho”, declara o pre-

feito.
De acordo com o secretá-

rio,  Valdemir Lutti ,  “ainda
e s t a  s e m a n a  h a v e r á  a u l a
inaugura l  para  o  curso  de

Ass is ten te  de  Contro le  de
Qualidade”.

Ao todo, foram disponibiliza-
das 96 vagas. Os cursos têm de
160h a 180h de duração.

Afinidade se conquista com
perseverança

Fidelidade é uma postura
digna de poucos

Surpreenda-se com a
simplicidade e humildade

Diversos municípios participaram do encontro. Vários temas foram abordados, com o intuito de esclarecer pontos estratégicos da área turística. Benefícios serão inúmeros aos municípios

Prefeito Raul Girio acompanha de perto todas as ações dos cursos implantados na FATEC “É sempre uma honra participar das aulas inaugurais”  pontua o Prefeito Raul Girio
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

Apesar de todas as ilusões a respeito
de nossas dificuldades, cada um de nós
tem, em média, duas ou três grandes fra-
quezas. É fácil descobrir quais são. É só
analisar quais as reclamações que os ou-
tros mais fazem a nosso respeito:

Parabéns para esta cidade tão mara-
vilhosa, que tem sido uma grande ben-
ção para todos os seus moradores e visi-
tantes. E é com imenso prazer que ve-
nho em nome do Senhor Jesus Cristo,
desejar mais um ano de muitas vitórias
e conquistas para a nossa cidade de Ja-
boticabal, que a cada dia vem crescendo
em todas as áreas. É maravilhoso ver
que a nossa cidade tem sido uma fonte
de muitas bênçãos, na vida de todos os
seus moradores. Quem não gostaria de

Vivemos num mundo de provas e
expiações. As realidades são testemu-
nhas da vitória que alcançamos num
mundo de felicidade, iluminada pela fé,
esperança e caridade. Os sonhos são
atributos da vontade de alcançarmos a
luz, que depende única e exclusiva da
maneira de agirmos e vencermos as di-
ficuldades, que se apresentam em nos-
sos caminhos, alicerçados pela energia
da pureza de amar e ser amado, perdo-
ar e ser perdoado, porque é morrendo
que nascemos para a vida eterna do es-
pírito. Temos que trabalhar para obter
resultados positivos. Vamos criar opor-
tunidades para vencermos as trevas e
nascer à luz, adquirindo conhecimen-
tos, nos libertando da ignorância. A cul-
tura nos faz crescer espiritualmente.
Sonhamos com um mundo melhor,
onde os relacionamentos se tornam
mais humanos, repletos de amor e afi-
nidades, ligadas às atrações. Talvez do
passado, de vidas anteriores, dentro da
lei do KARMA, de causa e efeito. O
passado, e o presente se encontram,
para naturalmente se unire, dando uma
força que ilumina os caminhos traça-
dos na espiritualidade. É a caminhada
que se estende pela necessidade de cul-
tivarmos bens espirituais, para um re-
gistro maior, de evolução na senda do

Jesus foi experimentado no sofri-
mento e aguentou firme toda a dor. Foi
inaudito o que aconteceu com Ele, pois
aguentou tudo por amor a nós.

“Como aqueles diante dos quais se
cobrem os rostos”, por vezes, agimos
da mesma forma. Assim como disse o
profeta Isaías, negamos ajuda àqueles
que precisam. O profeta vem nos dizer
que o povo O amaldiçoou e não fazia
caso d'Ele, mesmo assim Ele carregou
os nossos sofrimentos, sendo castigado
pelos nossos crimes e esmagado por nos-
sas iniquidades.

“Foi graças às Suas Chagas que fo-
mos curados e salvos”, isso é motivo de
alegria, porque somente o Senhor tem
um amor pleno por cada membro da
humanidade, por isso só quem não qui-
ser ser salvo não o será. O Senhor foi
como uma ovelha ao matadouro e em
nenhum momento abriu a boca.

O Senhor tem um amor pleno

VAMOS SONHAR REALIDADES
progresso mútuo, de amar e ser amado,
de perdoar e ser perdoado.

O NASCIMENTO TRAZ UMA
VIDA COM  DIREITOS E DEVE-
RES

Somos filhos de DEUS, com proje-
tos e compromissos a desenvolver,
provas ou expiações a serem desenvol-
vidas, num processo de vitórias ou der-
rotas, para efeito de resgates de dívidas
contraídas, em vidas anteriores, num
passado que ficou para trás, onde as
dores aparecem, as influencias negati-
vas surgem, para trazerem conseqüên-
cias, mudando muitas vezes o percur-
so de nossa caminhada. O importante
é orar e vigiar, como recurso importan-
te. Seremos felizes ou infelizes, tudo
depende de nós, nas ações e reações,
no nosso comportamento perante a fa-
mília escolhida ou determinada, para
efeito de resgates. Tudo pode aconte-
cer, onde há necessidade de um apri-
moramento espiritual, para compreen-
dermos os fatos que estão acontecen-
do. O KARMA pode ser individual ou
coletivo. Vivemos em busca de um en-
tendimento e a humildade soma reali-
dades. Os acontecimentos se desenvol-
vem naturalmente, no decorrer do tem-
po. Muitos aparecem para realizações,
a curto e a longo prazo. Vivemos em
busca  da felicidade, da paz e da união.
As transformações acontecem com o
nosso trabalho, esforço e  força de von-
tade. Sabermos renunciar a muitas ati-
vidades que nos levam a estacionar e a
fugir dos conhecimentos e dos apren-
dizados das leis de DEUS. As diferen-
ças de evolução nos dificulta o cami-
nho do entendimento, da mesma opi-
nião e pensamento, sobre problemas
relacionados com o mundo profano e
familiar.

MUITOS SÃO OS CHAMADOS
E POUCOS OS ESCOLHIDOS.

A PORTA ESTREITA. Entrai pela
porta estreita, porque a  larga é a da
perdição.P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

REFLEXÃO  —  AS  DIFICULDADES  REPETEM-SE
“Você trabalha demais!”
“Você é muito crítico!”
“Você é muito fechado!”
“Você não escuta os outros.”
As pessoas trocam de terapeuta, bri-

gam com seus amigos, rompem com o
namorado, armam conflitos com os fi-
lhos sem perceber que todos eles recla-
mam das mesmas coisas. Quer fazer uma
experiência? Escreva num papel as quei-
xas mais comuns a seu respeito, não só
no plano profissional, mas também no
afetivo. Comece a perceber qual é a li-
ção que você precisa aprender e o desa-
fio que necessita enfrentar.

Não adianta reclamar do azar, da
falta de dinheiro e de amor, do gover-
no, da inflação – ou de sua ausência – da
fila do cinema, da antena quebrada da
televisão. Motivos  para  reclamações
não faltam, mas na verdade somos nós

que mudamos o quadro que queremos
para nossas vidas. Basta que aprenda-
mos com os erros anteriores  e mude-
mos nossas atitudes!

Todos os dias, na hora do almoço,
um sujeito abria a marmita e dizia, de-
cepcionado: “Sanduíche de atum? Eu
odeio sanduíche de atum!”, e jogava na
lata de lixo. Depois de algum tempo,
um colega de trabalho perguntou: “Por
que você não pede para sua esposa fazer
um sanduíche diferente, já que não gos-
ta de atum? Então ele respondeu: “Mas
quem disse que eu tenho esposa, quem
disse para você que outra prepara meu
almoço? Sou eu mesmo que preparo meu
lanche!”

É você quem faz seu sanduíche de
atum. Se você não gosta dele, faça ou-
tro! Seja maior do que seus problemas!
Use as lições que a vida lhe oferece! Da

próxima vez que aquele mesmo pro-
blema aparecer à sua frente, surpreen-
da-o com uma solução criativa, objeti-
va e eficaz. E divirta-se depois com a
antiga aflição que sentia quando se via
em situação semelhante. Passar a per-
na nos problemas não se aprende na
Escola, em cursos, seminários ou pa-
lestras. É algo que se aprende com co-
ração, consciência, sensibilidade e hu-
mildade. Não depende de bolsa de estu-
do, vestibular ou concurso. Depende
só de nós mesmos, da nossa disposição
de ser felizes.

Sabedoria não se compra nas bancas
de jornais. Tampouco dá para fazer as-
sinatura. Mas é algo para ser aprendido.
Só que não se aprende a ser sábio com o
cérebro, mas sim com o coração.

(Baseado no Livro “O sucesso é ser
feliz”) —

PARABÉNS JABOTICABAL!
morar numa cidade tão abençoada, como
esta? Tenho certeza que todos. Quando
o Senhor Jesus esteve fisicamente aqui
na terra, Ele visitou muitas cidades e
em cada uma delas, Ele operou muitos
milagres e muitas maravilhas. Hoje não
é diferente, o Senhor Jesus continua vi-
sitando todas as cidades que O recebem
de todo o coração. Ele deseja realizar
todos os tipos de milagres, na vida da-
queles que crê, que verdadeiramente o
Pai Celestial O enviou, para salvar. Por-
que todo aquele que Nele crê, não vai
perecer, mas terá a vida Eterna. A bíblia
fala de Jesus na Galiléia e dos seus pri-
meiros discípulos. Jesus, porém, ouvin-
do que João estava preso, isto é, saben-
do que o tempo dele havia terminado.
Porque João só veio preparar o cami-
nho para o Senhor. Jesus sabe todas as
coisas e também o futuro. Jesus voltou
para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi
habitar em Cafarnaum, cidade maríti-
ma, nos confins de Zebulom e Naftali,
para que se cumprisse o que foi dito pelo
profeta Isaías, que diz: A terra de Zebu-
lom e a terra de Naftali, junto ao cami-
nho do mar, além do Jordão, a Galiléia
das nações, o povo que vive na escuri-
dão verá a luz! E a luz brilhará sobre os
que vivem na região escura da morte. O
Senhor Jesus foi à cidade de Cafarnaum,

porque o povo que morava alí, não co-
nhecia a Palavra de Deus e eram todos
pagãos. Daí em diante, Jesus começou a
anunciar a sua mensagem. Ele dizia:
Arrependam-se dos seus pecados por-
que o Reino dos Céus está perto. Quan-
do as pessoas ouvem a Palavra de Deus,
tudo muda, na vida delas. Porque a Pa-
lavra de Deus não é mentira, mas é a
mais pura verdade. Jesus andou por toda
a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
anunciando a boa notícia do Reino, cu-
rando as enfermidades e as doenças gra-
ves do povo. As notícias a respeito de
Jesus se espalhavam por toda a região
da Síria. Por isso o povo levava a Jesus
pessoas que sofriam de várias doenças e
de todos os tipos de males, isto é, epilé-
ticos, paralíticos e pessoas dominadas
por demônios, e Jesus curava a todos.
Grandes multidões o seguiam. Era gente
da Galiléia, das Dez Cidades, de Jerusa-
lém, da Judéia e das regiões que ficam
no lado leste do rio Jordão. (Mateus
4.12 aos 25). Estas cidades receberam
Jesus de braços abertos e reconheceram
que Ele era o Filho do Deus Altíssimo.
Hoje não é diferente, podemos e deve-
mos recebê-lo na nossa cidade e princi-
palmente fazer um convite para que Jesus
possa entrar na nossa vida e no nosso
coração. Jesus está batendo na porta do

seu coração, deixe-o entrar e você vai
ver a transformação, que Ele vai reali-
zar na sua vida. Assim como Jesus cu-
rou, libertou, transformou vidas que
humanamente falando não tinha mais
jeito, Ele quer fazer o mesmo nesta
maravilhosa cidade de Jaboticabal. Por-
que, para os homens é impossível, mas
não para Deus, porque para Deus, todas
as coisas são possíveis (Marcos 10.27).
È isso que precisamos fazer, deixar o
Senhor Deus no controle de tudo. Ele
criou os céus e a terra e tudo que nela
há. Jesus é o mesmo ontem, hoje e Eter-
namente, Ele não mudou. Jesus conti-
nua o mesmo e quer derramar benções
nesta cidade e na sua vida também. Que
Deus abençoe esta cidade, em nome de
Jesus. Feliz é a cidade que tem o Senhor
como o seu Deus. Feliz é o povo que
Deus escolheu para ser Dele. Lembre-
se, que não foi você quem escolheu a
Deus, mas Ele te escolheu e te chamou
pelo teu nome, agora você é Dele (João
15.16). Que a Mão do Deus Todo Pode-
roso continue estendida sobre esta cida-
de e sobre a sua vida para sempre, em
Nome de Jesus. Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa: A Verdade da
Palavra. Diáriamente na GAZETA FM
107.90 das 5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
 catedraldopovodedeus@hotmail.com

“Os brasileiros acham que o mundo
todo presta, menos o Brasil. Realmente
parece que é um vício falar mal do Bra-
sil. Todo lugar tem seus pontos positi-
vos e negativos, mas no exterior eles
maximizam os positivos, enquanto no
Brasil se maximizam os negativos. Aqui
na Holanda, os resultados das eleições
demoram horrores porque não há nada
automatizado. Só existe uma compa-
nhia telefônica e pasmem: Se você ligar
reclamando do serviço, corre o risco de
ter seu telefone temporariamente des-
conectado.

Nos Estados Unidos e na Europa,
ninguém tem o hábito de enrolar o san-
duíche em um guardanapo - ou de lavar
as mãos antes de comer. Nas padarias,
feiras e açougues europeus, os atenden-
tes recebem o dinheiro e com mesma
mão suja entregam o pão ou a carne.

Em Londres, existe um lugar famo-

Interessante: Escritora holandesa, falando sobre o Brasil. Texto bárbaro
síssimo que vende batatas fritas enrola-
das em folhas de jornal - e tem fila na
porta.

Na Europa, não-fumante é minoria.
Se pedir mesa de não-fumante, o gar-
çom ri na sua cara, porque não existe.
Fumam até em elevador.

Em Paris, os garçons são conheci-
dos por seu mau humor e grosseria; e
qualquer garçom de botequim no Brasil
podia ir prá lá dar aulas de ‘Como con-
quistar o Cliente’.

Você sabe como as grandes potênci-
as fazem para destruir um povo? Im-
põem suas crenças e cultura. Se você
parar para observar, em todo filme dos
EUA a bandeira nacional aparece, e ge-
ralmente na hora em que estamos emo-
tivos...

Vocês têm uma língua que, apesar de
não se parecer quase nada com a língua
portuguesa, é chamada de língua portu-
guesa, enquanto que as empresas de sof-
tware a chamam de português brasilei-
ro, porque não conseguem se comuni-
car com os seus usuários brasileiros atra-
vés da língua Portuguesa. Os brasileiros
são vítimas de vários crimes contra a
pátria, crenças, cultura, língua etc… Os
brasileiros mais esclarecidos sabem que
temos muitas razões para resgatar suas
raízes culturais.

Os dados são da Antropos Consul-
ting:

1. O Brasil é o país que tem tido
maior sucesso no combate à AIDS e de
outras doenças sexualmente transmis-
síveis, e vem sendo exemplo mundial.

2. O Brasil é o único país do hemis-
fério sul que está participando do Pro-

jeto Genoma.
3. Numa pesquisa envolvendo 50

cidades de diversos países, a cidade do
Rio de Janeiro foi considerada a mais
solidária.

4. Nas eleições de 2000, o sistema
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
estava informatizado em todas as regi-
ões do Brasil, com resultados em menos
de 24 horas depois do início das apura-
ções. O modelo chamou a atenção de
uma das maiores potências mundiais: os
Estados Unidos, onde a apuração dos
votos teve que ser refeita várias vezes,
atrasando o resultado e colocando em
xeque a credibilidade do processo.

5. Mesmo sendo um país em desen-
volvimento, os internautas brasileiros
representam uma fatia de 40% do mer-
cado na América Latina.

6. No Brasil, há 14 fábricas de veí-
culos instaladas e outras 4 se instalan-
do, enquanto alguns países vizinhos não
possuem nenhuma.

7. Das crianças e adolescentes entre
7 a 14 anos, 97,3% estão estudando.

8. O mercado de telefones celulares
do Brasil é o segundo do mundo, com
650 mil novas habilitações a cada mês.

9. Telefonia fixa, o país ocupa a quin-
ta posição em número de linhas instala-
das..

10. Das empresas brasileiras, 6.890
possuem certificado de qualidade ISO-
9000, maior número entre os países em
desenvolvimento. No México, são ape-
nas 300 empresas e 265 na Argentina.

11. O Brasil é o segundo maior mer-
cado de jatos e helicópteros executi-
vos.

Por que vocês têm esse vício de só
falar mal do Brasil?

1. Por que não se orgulham em dizer
que o mercado editorial de livros é mai-
or do que o da Itália, com mais de 50
mil títulos novos a cada ano?

2. Que têm o mais moderno sistema
bancário do planeta?

3. Que suas AGÊNCIAS DE PUBLI-
CIDADE ganham os melhores e maio-
res prêmios mundiais?

4. Por que não falam que é o país
mais empreendedor do mundo e que mais
de 70% dos brasileiros, pobres e ricos,
dedicam considerável parte de seu tem-
po em trabalhos voluntários?

5. Por que não dizem que são hoje a
terceira maior democracia do mundo?

6. Que apesar de todas as mazelas, o
Congresso está punindo seus próprios
membros, o que raramente ocorre em
outros países ditos civilizados?

7. Por que não se lembram que o
povo brasileiro é um povo hospitalei-
ro, que se esforça para falar a língua dos
turistas gesticula e não mede esforços
para atendê-los bem? Por que não se
orgulham de ser um povo que faz piada
da própria desgraça e que enfrenta os
desgostos sambando.

É! O Brasil é um país abençoado de
fato. Bendito este povo, que possui a
magia de unir todas as raças, de todos
os credos. Bendito este povo, que sabe
entender todos os sotaques. Bendito
este povo, que oferece todos os tipos
de climas para contentar toda gente.
Bendita seja querida pátria chamada
BRASIL!”

Escritora Aliefka Bijlsma

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

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

TRANSFORMERS: A ERA DA
EXTINÇÃO

Sessão: 21:00
Censura: 12 Anos
Sinopse: Alguns anos após o gran-

de confronto entre Autobots e De-
cepticons em Chicago, os gigantes-
cos robôs alienígenas desaparece-
ram. Eles são atualmente caçados
pelos humanos, que não desejam
passar por apuros novamente. Quan-
do Cade (Mark Wahlberg) encontra
um caminhão abandonado, ele ja-
mais poderia imaginar que o veículo
é na verdade Optimus Prime, o líder
dos Autobots. Muito menos que, ao
ajudar a trazê-lo de volta à vida, Cade
e sua filha Tessa (Nicola Peltz) en-
trariam na mira das autoridades ame-
ricanas.

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

A CULPA É DAS ESTRELAS
Sessão: 16:30

MALÉVOLA
Sessão: 19:00
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Ronaldo do Brasil é o segundo maior goleador da história da Copa do
Mundo: foram 15 gols ao todo. A sua melhor Copa foi a da Coréia-Japão em
2002, onde ele marcou 8 gols e ajudou o Brasil a ser pentacampeão. O
artilheiro fez outros quatro gols na Copa do Mundo de 1998 na França e
marcou outras três vezes na Alemanha, na Copa do Mundo de 2006.

Os 12 maiores goleadores da história das Copas do Mundo

Gerd Müller participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo em
1970 pela seleção da Alemanha Ocidental e já estreiou marcando 10 gols no
total. Ele também marcou outros quatro gols na Copa do Mundo de 1974 na
Alemanha Ocidental, incluindo o gol na final contra os Países Baixos que
garantiu a vitória ao seu país.

Miroslav Klose é o primeiro lugar na lista dos maiores artilheiros da
história da Copa do Mundo. Seus 16 gols foram feitos ao longo de quatro
Copas do Mundo: Klose marcou cinco vezes em sua primeira Copa em 2002
(todos os gols foram de cabeça), ele marcou outros cinco gols, quatro anos
depois na Copa do Mundo da Alemanha em 2006 e outros quatro em 2010 na
África do Sul. Na Copa do Mundo do Brasil o atacante fez dois gols e se
tornou o maior artilheiro de todas as Copas. Lembrando que Klose fará mais
um jogo, na final contra a Argentina.

Just Fontaine continua a ser um dos únicos dos jogadores que consegui-
ram marcar mais de 10 gols em uma única Copa do Mundo. O francês
marcou 13 gols na Copa do Mundo de 1958 que aconteceu na Suécia e
ajudou o seu time a terminar o campeonato em terceiro lugar. Como já era de
se esperar, ele ganhou a Chuteira de Ouro por ter sido o maior goleador
daquela Copa.

Pelé marcou o seu primeiro gol em uma Copa do Mundo em 1958, e com
isso se tornou o mais jovem jogador a marcar um gol em uma Copa do
Mundo. Ele marcou no total seis gols na Suécia em 1958, um gol na Copa de
1962 e mais um na Copa de 1966. O brasileiro brilhante marcou outros
quatro gols na Copa do Mundo de 1970 e com isso chegou à marca de 12 gols
marcados em Copas do Mundo.

O artilheiro alemão Jürgen Klinsmann marcou três gols na Copa do
Mundo de 1990 na Itália, outros cinco quatro anos depois nos EUA e mais
três gols na Copa do Mundo de 1998 que aconteceu na França.

Gabriel Batistuta da Argentina, que tinha o apelido de Batigol, estreiou
em uma Copa do Mundo em 1994 e já marcou quatro gols, incluindo três
contra a Grécia. Ele também foi convocado para as Copas de 1998 e 2002, e
marcou cinco gols, respectivamente. No total, conseguiu marcar 10 gols em
Copa do Mundo.

Helmut Rahn é um dos quatro jogadores que marcaram no total 10 gols
durante Copas do Mundo. O alemão marcou quatro gols na sua primeira
Copa em 1954, incluindo o terceiro gol que garantiu a vitória da Alemanha
sobre a Hungria na final do campeonato. Em 1958, na Copa do Mundo da
Suécia, Rahn marcou mais seis gols.

Teófilo Cubillas compartilha um recorde com o goleador alemão Miros-
lav Klose, já que eles são os únicos jogadores que já conseguiram marcar
cinco gols em duas Copas do Mundo. O peruano marcou seus gols nas Copas
de 1970 e 1978. O Peru não se classificou para a Copa do Mundo de 1974.

O polonês Grzegorz Lato marcou sete gols durante a Copa do Mundo da
Alemanha em 1974 e ajudou o seu time a ficar com o terceiro lugar do
torneio, marcando um gol na vitória contra o Brasil na disputa pelo terceiro
lugar. Na Copa do Mundo de 1978 na Argentina, Lato marcou dois gols e
ainda marcou mais um gol quatro anos depois em 1982.

Sandor Kocsis, o número 9 da Hungria marcou 11 gols na Copa do
Mundo de 1954, que aconteceu na Suíça. A Hungria chegou à final do
campeonato, mas perdeu por 3 a 2 para a Alemanha Ocidental.

Gary Lineker da Inglaterra marcou seis vezes em sua primeira Copa do
Mundo em 1986. Quatro anos depois, ele fez parte do time da Inglaterra que
chegou às semi-finais. Sua contribuição ficou por conta de quatro gols
marcados ao longo do campeonato. Desta forma, Lineker chegou aos 10 gols
em Copas do Mundo.

Neymar: 4 gols

 Lionel Messi: 4 gols

Thomas Müller: 5 gols

James Rodriguez, artilheiro da Copa do Mundo 2014, com 6 gols

ARTILHEIROS DA COPA 2014

Dados até o fechamento da Edição
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Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

A Prefeitura Municipal, através
da Secretaria de Planejamento,
convida toda população para a
audiência pública de apresentação
do diagnóstico do Plano Local de
Habitação de Interesse Social –
PLHIS. A reunião será na segun-
da-feira (14), às 15h, no Paço Mu-
nicipal.

De acordo com o secretário da

A Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer infor-
ma que as creches funcionam
normalmente no período de fé-
rias. A iniciativa atende as ne-
cessidade das mães que traba-
lham e não tem com quem dei-
xar os filhos.

“As mães vão poder trabalhar

Em Jaboticabal, creches municipais funcionam
normalmente em período de férias

com a certeza que seus filhos vão
receber toda atenção e carinho.
Gostaria de agradecer o empenho
e a dedicação de todos os funcio-
nários”, afirma o Secretário de Edu-
cação, César Esper.

As aulas para as demais séries
da rede municipal serão iniciadas
em 28 de julho

Planejamento realiza audiência do Plano
Local de Habitação de Interesse Social

pasta, André Nozaki, “é importan-
te frisar que, este encontro não é
para tratar de assuntos como ins-
crição para casas populares. Na
ocasião vamos apresentar um es-
tudo feito sobre moradias popula-
res. Os presentes poderão tirar dú-
vidas e dar sugestões ao Plano”.

Para mais informações o telefo-
ne de contato é (16) 3209-3303.

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

zendo: ‘Que vamos comer?’ ou ‘Que

Você se preocupa demais?
vamos beber?’ ou ‘Que vamos vestir?’

Pois os pagãos é que correm atrás des-

sas coisas; mas o Pai celestial sabe que

vocês precisam delas. Busquem, pois,

em primeiro lugar o Reino de Deus e a

sua justiça, e todas essas coisas serão

acrescentadas a vocês. Mateus 6:31-
33. Preocupação é  medo de ser incom-
petente, medo  de não ver algo que de-
veria evitar, medo de que alguma coisa
ruim está por acontecer e é preciso
muita atenção para que estas coisas não
aconteçam. Ou seja o preocupado sofre
por antecipação de coisas que talvez
nunca acontecerão ou nem sequer exis-
tem. Preocupação é a necessidade de
controle total sobre tudo o que aconte-
ce e que está por acontecer. Mas Jesus
disse: Quem de vocês, por mais que se

preocupe, pode acrescentar uma hora

que seja à sua vida? Visto que vocês

não podem sequer fazer uma coisa tão

pequena, por que se preocupar com o

restante? Lucas 12:25-26. Preocupação
é a sensação de que se estiver muito
atento a tudo o que de ruim pode acon-
tecer esta coisa será evitada.

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

focados no mundo exterior ou na tarefa
em mãos, estamos recorrentemente
olhando para os nossos próprios pensa-
mentos e esta atividade não nos faz sen-
tir felizes. Neste estudo, descobriram que
as pessoas estavam mais satisfeitas quan-
do faziam amor, quando se exercitavam,
ou se envolviam numa conversa. Eles
foram menos felizes quando descansa-
vam, trabalhavam, ou quando usavam
um computador em casa. As pessoas
relataram que mente vagueava pelo
menos 30% do tempo, durante quase
tudo, exceto quando faziam amor. O
apostolo Pedro nos ensina:  Portanto,

humilhem-se debaixo da poderosa mão

de Deus, para que ele os exalte no tem-

po devido.Lancem sobre ele toda a sua

ansiedade, porque ele tem cuidado de

vocês. Estejam alertas e vigiem. O Dia-

bo, o inimigo de vocês, anda ao redor

como leão, rugindo e procurando a

quem possa devorar. 1Pe 5.7-9.
3.Como vive o preocupado. O pre-

ocupado vive com medos que o impede
de realizar coisas importantes em sua
vida. A preocupação é um tipo de pen-
samento que definitivamente aumenta
a nossa ansiedade e torna as nossa vidas
mais difíceis.  Se estivermos preocupa-
dos sobre se algo de terrível pode acon-
tecer, provavelmente iremos evitar fa-
zer coisas que poderiam ser engraçadas
e recompensadoras. Por exemplo, po-
demos evitar um novo relacionamento
porque temos medo de vir a ser rejeita-
dos. O preocupado vive stressado, é uma
fonte direta de dores de cabeça, insónia,
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 dialogo, 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 mantem 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 for-
ma de parar os auto diálogos negati-
vos, e ter controle sobre a preocupa-
ção. E também dizer ao contrario do
que é negativo; Eu vou perder, por eu
vou ganhar. Você vai morrer por eu
vou viver. E assim por diante. Pode-
mos mudar a imagem negativa em nos-
sa mente por uma imagem positiva,
por exemplo, imagens de uma pessoa
que amamos mortos, doentes ou invá-
lidos, por imagens positivas destes
mesmos amados, em saúde perfeita.
Paulo nos ensina a procurar ter bons
pensamentos. Quanto ao mais, ir-

mãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o

que é honesto, tudo o que é justo, tudo

o que é puro, tudo o que é amável,

tudo o que é de boa fama, se há algu-

ma virtude, e se há algum louvor, nis-

so 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 faci-
lidade em deixar de nos preocuparmos,
por que nos preocupamos com o pre-
sente e não com o passado e nem com
o futuro.

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.

(...) Os Três Cristais Mestres que ain-
da 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.

Continuando:
Esses Cristais conectam toda a Ter-

ra, a sua grade de luz, com o Cosmo.
Essa força é o que vocês conhecem hoje
de força ou impulso magnético. Como
têm percebido, os impulsos magnéticos
da Terra estão mais fortes, isso é devido
à ativação dos cristais mestres.

Eles também são conhecidos como
o firmamento do espírito da luz, pois a
união dos três cria como uma enorme
cúpula acima da Terra, formando um
enorme templo, a união deles traz no-
vamente a divindade Universal em
contato com a Terra.

Esta ativação permite que vocês se
conectem com seres de esferas mais ele-
vadas. Percebam que até pouco tempo
atrás, não se tinha conhecimento de

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 4)
tantas canalizações, de mestres de luz
de planos elevados como se tem hoje. A
maioria só conseguia conectar-se com
os irmãos de luz do astral.

O processo de evolução traz à tona
a luz novamente. Tudo que por mais
que estava aos olhos de seu mundo des-
truído vem à tona, tudo que se refere à
luz volta, está sendo desperto.

Vejam, vocês estão a melhorar, a
acordar de um sono de ilusão e medo,
estão aos poucos se conectando com o
lado da luz novamente.

Os cristais mestres são fontes nata
de luz, cada um está ligado a um raio da
divindade.

O verde é a cura Planetária, o Azul a
proteção Planetária, o Rosa o Amor
Universal por todas as criaturas.

Há pedaços de cada um desses cristais
dentro de cada ser terrestre. Mesmo aque-
les que vieram de outras moradas para
ajudar no processo de evolução e que ain-
da estão por aqui, pois ainda se encon-
tram presos às escolhas que fizeram.

Esses pedacinhos de cristais devem
ser despertos, ou seja, o poder de se cu-
rar, a cura está dentro, está ligado ao
cristal da cura.

O poder de proteger a si mesmo,
vencendo o egocentrismo, o medo, está
ligado ao cristal da Proteção.

O Amor a você e a todos, o respeito
aos semelhantes e a toda forma de vida
está ligado ao cristal Rosa, que é Amor
Universal.

Por isso reafirmamos que o Maior
despertar e Mudança é Dentro e não
fora, nenhum mal poderá afetar aquele
que despertou cada pedacinho desses
cristais que falamos.

Vencer a si mesmo, se melhorar este
é o primeiro passo e fundamental para
que a luz reine em seu mundo.

Na época de Lemúria e Atlântida esse
despertar interno não foi possível, pois
a grande maioria achava que esses atri-
butos aos quais falamos, estavam des-
pertos dentro deles.

O excesso de confiança às vezes per-
mite que se cometa erros, pois não se
aceita aprender novas lições.

Os cristais mestres são alimentados
por sentimentos bons, portanto tudo
que se liga à eles têm que se referir à
atitudes boas.

Lemúria e Atlântida, eram constitu-
ídas por cristais, tudo que existia estava

conectado a eles, devido à energia do
campo magnético que eles emitiam. O
campo magnético que ainda hoje pro-
tege a Terra, é influência desses cristais.
Quanto mais sentimentos e atitudes
boas, mais forte eles brilhavam. Nesta
época ainda não conhecíamos a Terra,
chegamos aqui a serviço da luz, para
ajudar a resgatar a mesma.

Sabemos por outros irmãos que a
estrela deste sistema solar era radiante,
mas que pelos fatos que já colocamos,
acabaram por enfraquecer, e vocês e os
demais astros celestes passaram a vi-
brar em outra frequência, atraindo as-
sim outras energias que estavam na
mesma de vocês.

Esse processo foi enfraquecendo o
contato de vocês com o firmamento da
Pomba ou espírito de luz. Os cristais
mestres já não conseguiam vibrar na
mesma quantidade que antes. Eles foram
ficando fracos, pois o propósito já não
era necessidade e sim experimentos a
serviço da superioridade e da ganância.

Vocês tentaram ser Deuses uns dos
outros, confundiram-se em meio ao ca-
minho da evolução.

Irmãos, não somos Deuses de nin-
guém, a não ser de nós mesmos, pois a
presença de Deus, assim como as dos
cristais que está dentro de vocês, está
em todos nós.

Só conseguimos ativar a presença de
Deus dentro de cada um de nós, quando
agimos com amor, a tudo e a todos.

Quando o propósito é escravizar, ser
superior, não estamos agindo de acordo
com o Amor, Deus é o próprio Amor.

Esses sentimentos e atitudes contrári-
as à luz, foram enfraquecendo os cristais
que se encontravam despertos na Terra,
já não conseguiam como antes a comuni-
cação com as esferas mais elevadas.

O poder da intuição foi se perdendo,
criando-se assim uma nova forma de
poder, eu posso mais que você, eu sou
melhor que você, eu e mais eu....

Isso os afastaram de seu próprio des-
pertar.

Vocês devem estar se perguntando
como pode a Terra antes ser iluminada
e se perder assim?

Vejam que a Terra era, mas vocês
estavam nascendo nela, estavam ainda
nos primeiros passos, tinham e têm li-
berdade de escolha. Por mais que se ti-
vesse contato com esferas superiores,

necessitavam ainda descobri-las dentro,
isso só podemos permitir quando esta-
mos livres de nossas ilusões. Livres de
qualquer sentimento que nos prenda. O
Pai Celestial permite que sejamos livres
para escolher o que é que queremos. Para
seguir os caminhos da luz, se tem e sem-
pre terá liberdade, portanto, é necessá-
rio despertar o Amor dentro verdadei-
ramente para aí sim, seguir novos tre-
chos da evolução.

Lemúria e Atlântida tinham direito
de escolha, escolheram o caminho opos-
to à luz, mas não foram castigados pelo
Pai Celestial por isso.

Tudo que ocorreu neste tempo, foi
necessário para que despertasse cada
pedacinho do cristal que estava ador-
mecido dentro de cada um deles.

Infelizmente, poucos estiveram dis-
postos ao despertar verdadeiro, porém,
como dissemos, o Pai não desiste de
seus filhos e deu a cada um, como vem
dando, novas oportunidades de voltar a
regressar nos trilhos da luz. Esse pro-
cesso sabemos que não podemos preci-
sar quanto tempo durará, pois cada qual
tem o seu momento, mas aqui estamos
e estaremos sempre que necessitarem
de uma ajuda.

Os Três Cristais mestres necessita-
vam de bons pensamentos, elevação do
ser, para a sua perfeita sintonia entre
ambos. Este processo gerava a conexão
com os demais cristais. Com o enfra-
quecimento deles, consequentemente o
restante foi se enfraquecendo. Tanto Le-
múria quanto Atlântida já não conse-
guiam repor a energia dos seus cristais,
gerando grande desequilíbrio no meio
em que viviam. Aos poucos a grade cris-
talina foi se enfraquecendo, dando ori-
gem a novas energias que até então a
Terra não tinha, energias que causavam
desequilíbrio. A cegueira foi tanta que
não restou outro meio se não a queda
dessas duas fantásticas civilizações que
já estiveram na Terra.

(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO A PARTE 5 DA CARTA DOS
IRMÃOS DE NIBIRU (ou Planeta X).

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

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

ARCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que requereu  da
CETESB a  Licença Prévia e de Instalação   para fabricação de artefa-
tos diversos de borracha,  sito à  Avenida Caetano Boarini nº 71,
Distrito Industrial Bruno Verardino – 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.

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

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

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

VENDE-SE OU TROCA-SE
Moto Suzuki 500cc GSE cor preta 2008 documentação em dia.

Tratar: (16) 99132172 ou 9972-3075
Marcelo



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 12 DE JULHO  DE 2.014

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

Igor Stigliano aniversariou no último dia 03 de julho. “Papai,
mamãe, a irmã Rafaella e os avós Fernando e Cecília parabenizam
pelo 1º Aninho de Vida”.

Verso de Rodeio:
Autor: Rubens Fumince-

lli
Locução: Bala de Prata

Ciúmes é coisa de quem
ama

Não é falta de confiança
Eu nunca vi ninguém
Ter ciúmes de quem não

ama!!!
Ooo Vichiii, Vichiii, Vi-

chee

Neste dia 14/07/2014, quero desejar um Feliz Ani-
versário para o meu amigo Minari. Que o Senhor Deus
possa realizar todos os desejos do seu coração. Esse
homem que começou a cortar cabelo com apenas 12
anos de idade, e já se passaram 54 anos, que vem
trabalhando nesta mesma profissão. Fazendo parte da
história de Jaboticabal. Assim diz o Senhor: Todas as
benções virão e te alcançarão. (Deuteronômio 28.2).
De seu amigo: Pastor Anastácio. De sua Esposa Izilda.
De seus filhos Emerson e esposa; Elaine e esposo;
Elisangela e esposo. E todos os seus netos. Parabéns.

Os irmãos Pedro Otávio e Lívia Cunha Jordão, comemorarão os
aniversários numa mega festa, que será organizada pelos pais Ta-
deu e Paula. Pedro completará seu 3º aninho de vida no próximo dia
14 de julho e Lívia seu oitavo aninho de vida, que será no próximo
dia 20 de julho. Carinhos de familiares e amigos. Parabéns!

Popularmente conhecido como Zé Zelli, dotado de grande
capacidade de organização, é amante dos esportes e apóia vári-
as iniciativas de caráter social e profissional. No dia 20 de julho,
estará recebendo de funcionários e amigos, as congratulações
por mais um ano de feliz existência, ao lado da esposa Eneida
Therezinha Palazzo, da filha Karina Palazzo Zelli, da netinha e
genro. Parabéns e muitas felicidades!

NILZA  FELIPELLI  REVOREDO comemorando com destaque
mais um NIVER, no próximo dia 16 de julho. Receberá as felicita-
ções de familiares e amigos, e em especial do esposo Luiz Carlos
Revoredo e filhos. PARABÉNS!

Parabéns para
Shofia Maria
Dunes Mafra
Araújo por mais
um aniversário a
transcorrer no
próximo dia 14
de julho. A gati-
nha é filha de
Ana Paula e Gil-
son e desejam
muitos vivas, saú-
de e felicidades
ao lado dos fami-
liares.

INVERNO 2014
Olá meninas!
E esse frio que está vindo com

tudo!
É a hora de arrasar nesta tempo-

rada. Começaremos então pela ma-
quiagem.

A pele precisa estar com aspecto
de bem cuidada, portanto menos ma-
quiagem, não pesem nos produtos.
Coloquem vida na boca. Invistam em
vermelhos. E o blush? Sabem quando
vocês dão uma corridinha ou pegam
um sol caminhando na rua? Então,
essa é a idéia. O olho negro é lei, ou
tudo, ou nada!

Abracem os truques para se esquen-
tar na estação, o aconchego do super
útil lenço envolvendo o pescoço, e
lógico, a chiquérrima meia calça. As
sobreposições são as grandes rainhas
da noite. Os brincos, colares, pingen-
tes e pulseiras são grandes e podero-
sos. Alô, Alô franjas, o inverno 2014
te ama. E para finalizar com muito
estilo, a fofura e o glamour das peles
fakes, sempre muito bem vindas na

estação. Embaixo destas glamouro-
sas, usem o básico do básico, nada de
colocar peças que briguem com a lin-
da.

Boa estação!
Agradecimentos: modelo: Ana

Asseli. Foto: Lambão. Atelie: Rose
Alta Costura. Acessórios: Roseli Pe-
reira, Graziela Beraldo e Marcela
Sampaio.

A Família Nos-
ralla está em festa.
Joyce Nosralla
completará mais
uma primavera
dia 17. Parabéns e
que você possa ter
muitos anos de
vida, abençoados e
felizes, e que os
dias futuros sejam
todos de harmo-
nia, paz e desejos
realizados.

Felicidades!

José Roberto
Oliveira, conhe-
cido como “My
Life”, festejará
mais um ano de
vida no dia 16.
Parabéns e que
este aniversário
te traga muita
paz e saúde. Fe-
licidades para
você, por este
dia tão especial.

O trilheiro, Luiz Antonio Othechar, completa mais uma etapa na
vida, dia 16. Que a trilha da sua vida seja repleta de muitas alegrias.
Felicidades!

Chegou mais um aniversário seu, Daniela Pupin. Que
o dia 15 seja muito especial. Parabéns pela DATA e muitas
felicidades. De sua mãe Maria de Lourdes, sua filha Ma-
ria Eduarda e seu namorado Luis Gustavo.

Feliz aniversário, Ricardo Carvalho! Que este dia 12 seja muito
feliz e especial. Que todos os seus sonhos sejam realizados e todos
os seus desejos alcançados. Felicidades Sempre!

Mais um
ano, muitas
conquistas e
realizações, é
o que deseja-
mos para você
Poliana  Bar-
bosa Taliberti.
Dia 18 de ju-
lho, a come-
moração vai
ser maravilho-
sa, ao lado da
filhinha, fami-
liares e ami-
gos. Muitas
Felicidades!

“Filha... que o seu aniversário seja repleto de felicida-
des, ao lado das pessoas mais queridas. E que Deus te con-
serve sempre assim, tão especial e importante na vida de
tantas pessoas! Que seja abençoada hoje e sempre!” Te
amamos: Papai e Mamãe.



***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba
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O Senac Jaboticabal está com ins-
crições abertas para o curso Recep-

cionista de Eventos, oportunidade de
qualificação rápida para profissio-
nais e interessados em atenderem,
direcionarem, recepcionarem e darem
suporte organizacional a participan-
tes de eventos, por meio de técnicas
de conduta e dinamismo. As aulas
iniciam no dia 28 de julho e aconte-
cem três vezes por semana, no perí-
odo noturno. Há vagas contempla-
das pela Política Senac de Gratui-

dade.
Para participar, é necessário ter no

mínimo 16 anos, ensino fundamental
completo e renda familiar per capita
de até dois salários mínimos federais

A Escola de Arte informa que estão
abertas inscrições para sete cursos -
Amarrilho, Hardanger (Bordado), De-
senho Artístico, Desenho e Ilustração,
Desenho e Pintura, Dança de Salão e
Ballet (a partir de 05 anos).

Escola de Arte
inscreve para cursos

Os interessados podem se dirigir ao
local, à Rua Mizael de Campos, n° 202,
de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações o telefone
de contato (16) 3202-8561 ou 3202-
9161.

PORTARIA Nº 23/2014

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confe-
re 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 08 de julho
de 2014, que se estenderá e se encerrará às 13 horas.

Registra-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 07 de julho de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

Senac Jaboticabal oferta curso livre
gratuito de Recepcionista de Eventos

(R$ 1.448). Mais informações podem
ser obtidas no www.sp.senac.br/jabo-
ticabal, pessoalmente na unidade ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Recepcionista de Eventos

Data: de 28 de julho a 15 de de-
zembro de 2014

Horário: às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 19 horas às 22h30

Local: Lar Santo André
Endereço: Av. General Glicério,

711 - Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

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

Câmara Municipal de Jaboticabal

A Usina Santa Adélia S/A, torna público que recebeu da Ce-
tesb a Licença de Operação Nº 52001437 para Fabricação de Açú-
car e Álcool, sito à Rodovia SP 326, Km 332 na Zona Rural de
Jaboticabal/SP.

Contrata-se Professor na área Administrativa
com disponibilidade de segunda/quarta/sexta-
feira a tarde. Enviar currículo para o e-mail:
 serviços.treinamentos@yahoo.com.br

COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel
Quero R$ 27 mil, e transfiro o saldo devedor 16-99737-0260

RESOLUÇÃO Nº 331, DE 07 DE JULHO DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na
Sessão Ordinária realizada dia 07 de julho de 2014, aprovou e
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de
Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Fixa cota mensal de selos para expedição de correspondência
parlamentar de qualquer natureza e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora – Biênio 2013/2014
Artigo 1º Fica fixada a cota mensal de 500 (quinhentos) selos

por gabinete de Vereador, para expedição de correspondência par-
lamentar de qualquer natureza.

Artigo 2º Os selos de que trata o artigo 1º serão entregues, sob
recibo, no gabinete de cada Vereador, até o dia 10 de cada mês.

Artigo 3º Esta Resolução entra vigo na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2014.

Jaboticabal, 07 de julho de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da
Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 07 de julho de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo nº 337/2014)
(Projeto de Resolução nº 07/2014)

Câmara Municipal de Jaboticabal

3 DIAS PARA MATAR **
Apesar de ser francês de nasci-

mento, Luc Besson (diretor de ''O
Quinto Elemento''), está em evidên-
cia nos dias atuais como roteirista e
produtor de filmes lançados em in-
glês e protagonizados por estrelas de
Hollywood. Em seu novo filme, diri-
gido por McG (de ''As Panteras'' e
''O Exterminador do Futuro: A Salva-
ção) ''3 Dias Para Matar'' segue a li-
nha de produções como ''Busca Im-
placável'' e ''Dupla Implacável'' com
muitas cenas de aventura e tiroteios
pelas ruas de Paris. Mas aqui, carre-
gado no drama de um ex-agente da
CIA, Ethan Runner (qualquer seme-
lhança com o Ethan Hunt de ''Missão
Impossível'', possivelmente não é mera
coincidência), que é diagnosticado com
um câncer terminal e deseja assim ter-
minar seus últimos dias de vida ao lado
da familia, da qual raramente esteve
presente. A esposa Christine Renner
(a sumida Connie Nielsen de ''Gladia-
dor'') e sua filha Zoey Renner (a talen-
tosa e bela Hailee Steinfeld indicada
ao Oscar por ''Bravura Indômita'').
Mas claro que ele não ficará muito
tempo parado e é aí que entra uma
das atrizes mais belas do momento,
Amber Heard (que fisgou o coração
de Johnny Depp), que interpreta Vivi
Delay, também agente que recruta
Ethan para uma última missão e em
troca ela lhe dará uma droga experi-
mental que poderá prolongar sua vida.
Ele terá que matar um bandido co-

nhecido como ''Lobo'' que, segundo
ela, está fazendo negócios na cidade.
Muita correria, tiros, ação e o que
poderia ser uma boa sessão da tarde,
se torna um tanto quanto cansativo,
já que são duas horas de duração.
Claro que nem tudo se perde e exis-
tem bons momentos, principalmen-
te envolvendo sua difícil readapta-
ção com sua filha e, mais uma vez,
Hailee Steinfeld dá um show, inter-
pretando uma adolescente problemá-
tica e indecisa no seus relacionamen-
tos. Mas fica aquela sensação de que
faltou talvez uma enxugada no rotei-
ro e uma direção um pouco menos
pesada. Quem sabe na próxima McG.

Lançamentos
A MARCA DO MEDO
TEOREMA ZERO

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

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

Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIA Nº 24/20014

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

Nomeia as Vereadoras Maria Carlota Niero Rocha e Andrea
Cristiane Fogaça de Souza Nogueira e o Vereador Luiz Augus-
to do Amaral,  Sérgio Aparecido Ramos e Rubens Caiuby da
Gama Junior, sob a presidência da primeira, para comporem a
Comissão de Assuntos Relevantes criada pela Resolução nº
320, de 19 de maio de 2014 e modificada pela Resolução nº 330,
de 16 de junho de 20014, com o objetivo de estudar e propor
soluções para os problemas relativos a  Chácara Dr. Locke e
Bosque Municipal Francisco Buck.

Registra-se e Cumpra-se

Jaboticabal, 11 de julho de 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
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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

No período de 18 a 28/06, a ci-
dade de Jaboticabal esteve parti-
cipando dos 58º Jogos Regionais
de Araraquara, conquistando o ex-
pressivo 7º lugar na classificação
geral, mantendo-se na elite do es-
porte da região entre as seguintes
cidades, pela classificação geral:
Ribeirão Preto - 303 pontos; Fran-
ca - 271 pontos; Araraquara - 248
pontos; Sertãozinho - 163 pontos;
Barretos - 151.5 pontos; Matão -
148.5 pontos; Jaboticabal - 137
pontos; Batatais - 71 pontos; Be-
bedouro - 70 pontos; Patrocínio
Paulista - 66 pontos. Lembrando
que Bebedouro e Patrocínio Pau-
lista, que foi a CAMPEÃ da 2ª di-
visão em 2013, caem novamente
para a 2ª Divisão dos Jogos Regi-
onais de 2015, que será na cidade
de Barretos. Na 2ª Divisão, neste
ano de 2014, subiram as cidades
de Serrana - CAMPEÃ com 112
pontos e Monte Alto - VICE-
CAMPEÃ, com 106 pontos. A ci-
dade de Jaboticabal, que foi a
VICE-CAMPEÃ da 2ª Divisão em
2013 e subiu para a 1ª Divisão em
2014, se manteve na elite dos Jo-
gos Regionais com o 7º lugar, fei-
to este que demonstra o incenti-
vo, a organização, o planejamen-
to, no que diz respeito ao trabalho
realizado por toda a diretoria da
F.A.E. - Fundação de Amparo ao
Esporte de Jaboticabal, juntamen-
te com a Prefeitura Municipal, o
D.E.L. - Departamento de Esporte
e Lazer e a Secretaria da Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, re-
sultando na excelente participação
das modalidades esportivas que
estiveram representando o muni-
cípio de Jaboticabal nos 58º Jogos
Regionais de Araraquara. Entre as
modalidades que estiveram parti-
cipando dos Jogos Regionais, a
modalidade de basquetebol mas-
culino e feminino da F.A.E./JABO-
TICABAL, representaram muito
bem a cidade e conquistaram títu-
los entre as 04 melhores equipes
da região.

Na modalidade de basquetebol
masculino, a equipe da F.A.E./JA-
BOTICABAL esteve participando
na chave A com Barretos e Fran-
ca. No total, participaram na mo-
dalidade de basquetebol masculi-
no 12 cidades: Franca, Jabotica-
bal, Barretos, Matão, Ribeirão Pre-
to, Itápolis, Araraquara, Batatais,
Cravinhos, Sertãozinho, Patrocínio
Paulista e Bebedouro.

Resultados da equipe de Jabo-
ticabal:

1º JOGO/CHAVE
F.A.E.-JABOTICABAL 83 X 66

BARRETOS.
2º JOGO/CHAVE
ASPA  FRANCA 74 X 69 F.A.E./

JABOTICABAL.
3º JOGO/QUARTAS DE FI-

NAL:
F.A.E./JABOTICABAL 72 X 70

S.M.E./SERTÃOZINHO
4º JOGO/SEMI-FINAL:
ASPA FRANCA 86 X 56 F.A.E./

JABOTICABAL.
5º JOGO / 3º / 4º -LUGAR:
F.A.E./JABOTICABAL 78 X 54

CRAVINHOS.
Classificação Geral da modali-

dade de basquetebol masculino:
CAMPEÃO - ASPA/FRANCA.
VICE-CAMPEÃO - FUNDES-

PORT/ARARAQUARA
3º LUGAR - F.A.E./JABOTICA-

BAL
4º LUGAR - CRAVINHOS.
Equipe de basquetebol mascu-

lino da F.A.E./JABOTICABAL:
José Augusto Bertanha, Davilson
Augusto, Diego Augusto, Diogo
Augusto, Moacyr Curtarelli, Nor-
berto Eloi, Paulo Nery, Lucas Pi-
fer, Jhonatan Santos, Selso Koop,
Matheus Paulillo e Henrique Ber-
toni. Técnico - João Pifer. Assis-
tente: Lucimara Silva.

Na modalidade de basquete fe-
minino, Jaboticabal também foi
muito bem representada. A equipe
da F.A.E./Jaboticabal caiu na cha-
ve A com Ribeirão Preto e Cravi-
nhos. No total participaram 09 ci-
dades: Cravinhos, Jaboticabal, Ri-
beirão Preto, Barretos, Matão,
Franca, Araraquara, Patrocínio
Paulista e Sertãozinho.

Resultados da equipe de Jabo-
ticabal:

1ºJOGO/CHAVE:
F.A.E./JABOTICABAL 73 X 47

CRAVINHOS.
2º JOGO / CHAVE:
RIBEIRÃO PRETO 74 X 41

EQUIPES  DE  BASQUETEBOL  MASCULINO  E  FEMININO  DA  F.A.E./JA-
BOTICABAL , CONQUISTAM  TÍTULOS  ENTRE  AS  QUATRO  MELHORES

EQUIPES  NOS  58º  JOGOS  REGIONAIS  DE  ARARAQUARA/2014

F.A.E./JABOTICABAL
QUARTAS DE FINAL:
F.A.E./JABOTICABAL 50 X 37

ARARAQUARA.
SEMI-FINAL:
F.A.E./JABOTICABAL 41 X 84

BARRETOS
DISPUTA DE 3º / 4º LUGAR:
SERTÃOZINHO 52 X 43 F.A.E./

JABOTICABAL.
Equipe de basquetebol femini-

no da F.A.E./JABOTICABAL: Lu-

cimara Silva, Julia Rogério, Kenia
Fernandes, Cynthia Ribeiro, Luiza
Lemos, Nayhara Servidone, Mi-
chele Franco, Elisangela Silva, Iara
Santos, Tammy Pimenta, Keila
Cruz e Monah Pegorari. Técnico -
João Pifer e Assistente Técnica -
Érika Pifer.

Com estes resultados, a equipe
de basquetebol masculino da
F.A.E./JABOTICABAL está clas-
sificada para os Jogos Abertos do

Interior, na cidade de Baurú em no-
vembro de 2014. Já a equipe de
basquetebol feminino, aguarda
uma vaga ou convite para a parti-
cipação do mesmo. Parabéns aos
atletas de basquetebol masculino
e feminino, como também toda a
comissão técnica pelos excelentes
resultados nos 58º Jogos Regio-
nais de Araraquara, demonstran-
do força e tradição desta modali-
dade em Jaboticabal.

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Abandone-se nas mãos de Nosso
Senhor.” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

...............................................................................

Aniversário de Jaboticabal chegan-
do... Festa do Quitute!

........................................................................................

Vamos descontrair kkkkk!

TEXTO BOM DEMAIS!!! TODAS
MULHERES e homens DEVEM LER

CARTA DE UM EX:
Querida, escrevo para dizer que vou

te deixar. Fui bom marido por 7 anos.
As duas últimas semanas foram um in-
ferno. O seu chefe me chamou para di-
zer que você tinha pedido demissão e
isto foi a gota. Na semana passada, nem
notou que não assisti ao futebol. Te le-
vei na churrascaria que mais gosta. Che-
gou em casa, nem comeu e foi dormir
depois da novela. Não diz que me ama.
Está me enganando ou não me ama mais.

P.S.: Se quiser me encontrar, desista. A
Júlia, aquela sua “melhor amiga” da aca-
demia e eu vamos viajar para o nordes-
te e vamos nos casar! Ass.: Seu ex-ma-
rido.”

RESPOSTA:
“Querido ex-marido, nada me fez

mais feliz do que ler sua carta. É verda-
de, ficamos casados por 7 anos, mas
dizer que você foi um bom marido é
exagero. Vejo a novela para não lhe
ouvir resmungar a toda hora. Reparei
que não assistiu futebol, mas com certe-
za, era porque seu time já vinha perden-
do todos os jogos e você já estava de
mau humor. A churrascaria deve ser a
preferida da amiga Júlia, pois você sabe,
não como carne há um ano. Fui dormir
porque vi que a cueca estava manchada
de batom. Rezei para que a empregada
não visse. Mas, com tudo isto, eu ainda
o amava e senti que poderíamos resol-
ver os nossos problemas. Assim quando
descobri que eu tinha ganhado na Lote-
ria, deixei o meu emprego e comprei
dois bilhetes de avião para o Havaí, mas
quando cheguei em casa você já tinha
ido. Fazer o quê? Tudo acontece por
alguma razão. Espero que você tenha a
vida que sempre sonhou. O meu advo-
gado me disse que devido à sua carta
confessa, você não terá direito a nada.
Portanto, se cuida! P.S.: Não sei se lhe
disse, mas a Júlia, minha “melhor ami-
ga”, está grávida do Jorginho, nosso per-
sonal. Espero que isto não seja um pro-
blema…

Ass.: Sua ex, e agora milionária, lin-
da e supersolteira feliz”.
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