
A GAZETA
ANO XXXV - N.º 1.677 - Jaboticabal, 02 de agosto de 2.014 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

A Secretaria de Assistência
Social comunica às famílias candi-
datas aos futuros apartamentos
populares do programa Minha
Casa, Minha Vida – Entidades, a
comparecerem na sede da EMUR-
JA, até dia 05 de agosto, para o
cadastramento de filiação ao MO-
HAS (Movimento Habitacional e
Ação Social), entidade organiza-
dora do projeto.

Para cadastramento é preciso

Minha Casa, Minha Vida – Entidades:
famílias devem se cadastrar até dia 05
Cadastro é para que entidade organizadora conheça as famílias candidatas aos apartamentos

apresentar os seguintes documen-
tos:

· cópia do RG
· cópia do CPF
· comprovante de renda atu-

alizado
· comprovante de residência

atualizado
· carteira profissional (mes-

mo que não seja registrado)
Caso o munícipe seja casado, é

necessário apresentar a documen-

tação do cônjuge.
“É importante ressaltar que, só

será possível participar do progra-
ma aqueles, com renda familiar de
até R$ 1600”, esclarece a secretá-
ria da pasta, Eliete Travaini.

A EMURJA atenderá das 7h30
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, até
a próxima terça-feira (05). Mais in-
formações pelos telefones (16)
3202-8301 [Assistência Social] ou
(16) 3202-9993 [EMURJA].

As cozinheiras da rede munici-
pal de educação, passaram na úl-
tima quinta-feira (24) de um dia de
formação sobre os cuidados ne-
cessários em seu cotidiano de tra-
balho.

Manuseio de alimentos, no-
ções de segurança e utilização
dos equipamentos obrigatórios,
foram abordados no encontro.

Cozinheiras da Rede Municipal participam de manhã de formação
Encontro aconteceu no salão nobre da Prefeitura

“A correria do dia a dia faz com
que alguns cuidados necessári-
os sejam esquecidos. Essa for-
mação vem ressaltar a atenção
dessas profissionais, aumentan-
do a segurança no ambiente de
trabalho”, ressalta a Coordena-
dora do Departamento de Meren-
da Escolar, Carina Demani Ger-
mano.

A palestra foi ministrada pela
nutriocionista, Valéria Fernandes.
“Visito várias cidades de diferen-
tes estados, conversando com as
cozinheiras sobre esse assunto,
respondendo dúvidas mais fre-
quentes sobre o manuseio do
fogo, das panelas e também sobre
a uniformização necessária no tra-
balho da cozinha”, ressaltou.

A Secretaria de Assistência
Social promoveu, na última sema-
na, uma reunião para tratar sobre
o reordenamento dos serviços de
acolhimento da cidade. O objeti-
vo era expor sobre a necessidade
de parcerias e implantação de no-
vas modalidades de acolhimento,
atendendo às demandas e norma-

Assistência Social trata sobre serviços de acolhimento
Equipamentos envolvidos facilitam na elaboração do Plano de Acolhimento

tivas vigentes.
Estiveram presentes represen-

tantes da Proteção Social Básica e
Especial, gestores da Assistência
Social, presidentes dos Serviços de
Acolhimento, Conselho de Assis-
tência Social, Conselho da Criança
e do Adolescente, Conselho Tute-
lar e equipe técnica do Judiciário.

“Num primeiro momento, os di-
versos equipamentos envolvidos
na execução, acompanhamento e
monitoramento dos Serviços de
Acolhimento devem elaborar de
forma participativa o Plano de Aco-
lhimento do município”, explicou
a secretária de Assistência Social,
Eliete Travaini.

A presença do prefeito Raul Girio tem sido fundamental em todos os encontros a nível municipal

A reordenação dos serviços de acolhimento tem como objetivo parcerias e implantação de novas modalidades

  Trabalho e gratidão faz com

que sejamos dignos e honestos

Capacidade, talento e respeito

são preciosidades para um

futuro promissor

Quem constróe pela desonesti-

dade, desencadeia infidelidade
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Quem que não gostaria de ser aman-
do por todos? Tenho certeza que todo
mundo, porque todos precisam de amor.
Só o amor pode mudar qualquer situa-
ção. Mas quando este amor acaba, tudo
fica sem graça e sem esperança. Sabe
por quê? Porque este não é o verdadeiro

AMOR DE DEUS
amor de Deus. O amor de Deus é perfei-
to e Eterno, e esse amor não tem fim.
Todos deveriam conhecer e praticar esse
amor, que o Nosso Pai Celestial tem
por cada um de nós. O amor de Deus é
paciente, misericordioso, bondoso, não
julga, não suspeita mal, não arde em
ciúmes, está sempre pronto para per-
doar, desde que haja um verdadeiro ar-
rependimento. Só o amor de Deus pode
suporta qualquer coisa, seja ela qual for.
Como aconteceu com o nosso Senhor
Jesus Cristo, que por amor de nós, Ele
suportou naquela cruz todos os nossos
pecados e todos os nossos sofrimentos.
Esse amor não tem explicação. Como
pode um Deus tão maravilhoso e cheio
de amor, enviar seu único Filho, para
morrer em nosso lugar? Esse Deus é tre-
mendo, Ele merece ser exaltado e glori-
ficado, Eternamente. Hoje o amor de
Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Por isso devemos amor e andar em
amor uns para com os outros. Quem
anda em amor. vive uma vida melhor e

desfrutam de uma boa saúde, prosperi-
dade, alegria, paz e todas as coisas boas
que Deus fez. Caminhar em amor faz
bem e traz muitos outros benefícios para
a nossa vida. Agora a pessoa que não
consegue andar em amor, infelizmente
ela acaba experimentando do o tipo de
sofrimento e angustia, vivendo uma vida
cheia de amargura, depressão e etc. Tudo
isso por que a pessoa deixou a tristeza
entrar em seu coração, ao invés de per-
doar, ela preferiu carregar esta amargu-
ra na sua alma, sem saber que todas es-
sas coisas só produzem doenças e mui-
tos outros sofrimentos. O nosso cora-
ção não suporta tanta dor, seja ela qual
for. O rei Salomão escreveu em Provér-
bios 4.20, aos 23. (Filho meu, faça o
que o seu Pai Celestial diz e nunca es-
queça o que a sua mãe (Igreja) lhe ensi-
nou. Guarde sempre as suas palavras bem
gravadas no seu coração. Os seus ensi-
namentos o guiarão quando você viajar
e protegerá você de noite e te aconse-
lharão de dia. Então, sobre tudo o que se
deve guardar, guarda o teu coração, por-
que dele procedem as saídas da vida, ou
seja, as suas instruções são uma luz bri-
lhante, e a sua correção lhe ensina vi-

ver). Não perca mais tempo, vivendo
de passado, nem carregando o sofrimen-
to atrás de você. Tome uma decisão hoje,
de viver a vida abundante que Deus pre-
parou para você. Aprenda a guardar o
seu coração de toda a maldade deste
mundo, praticando a palavra de Deus,
todos os dias da sua vida, aqui na terra.
Faça como Salomão, que no seu tempo
desfrutou de uma vida abundante, sim-
plesmente porque ele guardou o seu co-
ração com a palavra de Deus. Ele não
ficou murmurando, nem reclamando da
vida ou das coisas, pelo contrário, ele
deixou o amor de Deus entrar em seu
coração. É por isso que ele foi um ho-
mem sábio. Deixe o amor de Deus en-
trar no seu coração. Você vai ficar ma-
ravilhado e surpreso com a mudança que
ele vai fazer na sua vida. Você nasceu
para ser um vencedor. Assim diz o Se-
nhor. Esta é a minha oração. Ouça o
nosso programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
05h30min às 06h30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com

facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Ao estimular e facilitar vínculos, as
redes socias também expõem os pom-
binhos a muitos dissabores. Promovem
casamentos, mas também causam se-
parações. Unem pessoas, mas são ca-
pazes de prejudicar outras. Existe espi-
onagem até mesmo entre os apaixona-
dos. É necessário estar bastante atento
aos riscos de se expor para poder apro-
veitar o que existe de positivo e não se
perder no reino da fantasia.

Quase nada na vida surge sem o seu
contrário, como ocorre em tudo nos

Redes sociais facilitam os encontros, mas podem até provocar separações...

seres humanos. E poderia  ser diferente
em relação às peripécias do amor nas
redes sóciais? Encontrar antiga paixão
do colégio ou quem encantou o coração
na ultima balada e estar em contato com
a cara-metade, ou trocando mensagens
com amigos, mesmo distantes, enfim,
são tantos os benefícios das mídias so-
ciais para facilitar amores e promover
amizades que seus riscos são quase es-
quecidos.

Porém, ao mesmo tempo em que
unem, as redes sócias atuam em sentido
contrário. Afinal, amor e ódio, vida e
morte são os dois grandes pólos, adver-
te-nos o psicanalista atônito diante da
exuberância dos paradoxos na internet.
A ponto de o jornal inglês The Guardi-
an notar que advogados e acadêmicos
indicam o Facebook como o principal
vilão atual dos divórcios.

São redes sociais e, simultâneamen-
te, “anti-sociais”, disso precisam se lem-
brar os pombinhos deslumbrados com
as facilidades do mundo moderno, po-
rém desavisados de seus riscos e banali-
dades. Estamos diante desse fantástico
paradoxo: enquanto há um incremento
da liberdade de comunicação, opera sub-
terraneamente um maior controle e ris-
cos inesperados. Quanto mais as redes
sócias facilitam os amores e os conta-

tos, mais fomentam a ameaça de desu-
nião, com a emergência de traições, ex-
plosões de ciúme e também de vingan-
ça.

Tal como ocorreu na esfera políti-
ca, com a revelação dos programas de
vigilância eletrônica feitas pelo ex-ana-
lista de inteligência americano Edward
Snowden, o feitiço do amor também
pode  virar contra o feiticeiro. A espio-
nagem anda à espreita também nas re-
des sociais que ensejam encontros. É
preciso estar consciente disso e filtrar o
uso das mídias sociais, caso deseje pre-
servar um amor.

Os clássicos “interrogativos” do tipo
“Onde você foi?” ou “Com quem você
estava?” agora são ocupados por apre-
ensões quanto às mensagens via celula-
res, whatsApp ou redes sociais. O ini-
migo mora na tecnologia e dentro de
casa. Os gadgets eletrônicos se conver-
teram para pombinhos enciumados em
pesadelos, aparelhos suspeitos. Não raro,
são “prova do crime” quando invadidos
pela cara-metade em busca de sinais de
traição. Aliás, segundo advogados, ima-
gens e relatos publicados na internet já
são usados como provas em um proces-
so de separação.

Até os solteiros, que não teriam nada
a temer, estão assombrados com as “ava-

liações” que o “ex-sexo frágil” pode
fazer deles: o aplicativo Lulu virou fe-
bre no Faceboock. Anônimas, as mu-
lheres dão nota e comentam sobre ho-
mens. O mais grave  porém, é quando a
vingança por ressentimento ou mesmo
por banalidade do mal, chega ao extre-
mo de transformar as redes sociais em
arma de destruição individual, com pos-
tagens de transas sexuais e de nudez.
Um crime!

Assim, fascinados com as novas mí-
dias, ele e ela podem ficar cegos para os
riscos, um deles, inclusive, quase imper-
ceptível: o de contentar com exibições
narcísicas. Em vez de usar a tecnologia
apenas como prelúdio de encontros re-
ais, as telas passam a substituir a vida,
ganhando existência própria e fantasi-
osa, trazendo à tona o “povo do espe-
lho”.  Cuidado  com  a ingenuidade,  com
a  carência  que  faz  com  que  você  se
exponha  a  uma  pessoa  que  não  co-
nhece  direito,  e  de repente esse  SER
pode  ser  o  FANTASMA  que  vai
assombrar  a  sua  vida...  Amigos  e
amigas,  cuidado  com  as  redes  sociais
e  suas  ciladas...  Muitíssimas  pessoas
boas  estão  por  aqui,  mas  o  inimigo
também  gosta  de morar  onde  o  Bem
reina... Preste  atenção  e mantenha  os
pés  no  chão!

O ano é de 1518. Carlos V é o impe-
rador de Espanha e Alemanha. Estamos
na Europa, Alemanha, Bohemia.

REFLEXÃO - A ORIGEM DO NOME: DÓLAR

Num dia qualquer daquele ano, uma
pessoa se abriga de uma tempestade re-
pentina numa gruta que encontra à bei-
ra da estrada onde viajava a pé. Para seu
espanto e alegria, esta gruta revelou ser
a entrada de uma extensa mina de prata
inexplorada. A história não diz como,
mas o felizardo comprou as terras e
começou a explorar a mina. Com o con-
sentimento de Carlos V, iniciou a cu-
nhagem  de moedas de prata que se tor-
naram conhecidas como “Joachims-
thaler” , (“Joachim” nome do vale
onde se encontrava a mina e “Tha-
ler” – de “Thal”= vale, em alemão).
Carlos V acabou retirando o privilégio
da cunhagem de moedas do dono da

mina, tornando a cunhagem um assun-
to oficial do Império; retirou do nome
da moeda o prefixo “Joachim” e ela
passou a chamar-se simplesmente “Tha-
ler” .

Com o reinado seguinte, o de Felipe
II – de Espanha – o Thaler reforçou a
sua posição de moeda oficial  e chegou à
América espanhola pelas mãos dos con-
quistadores espanhóis (Cortés, Pizarro...);
tornou-se então, junto com os Reales
(outra unidade monetária da Espanha de
então), moeda corrente nessas terras,
sendo cunhada com os metais obtidos
nas jazidas americanas. O nome Thaler
passou a se chamar Tálero, posterior-
mente Tóler e finalmente Dólar. A

América do Norte não se livrou do po-
der desta moeda que lá passou a chamar-
se “Spanish  Dollar”.

Em 1875, depois da Independência
Americana, o novo governo decidiu criar
a sua própria moeda que naturalmente
passou a se chamar Dollar.

Um Spanish Dollar equivalia a
oito Reales e por isso era também co-
nhecido pelos americanos como “Pie-
ce of Eigh” (peça de oito reales) ou
P8. A superposição desta letra com este
número resultou no aparecimento do $
que é o símbolo da moeda. Outra teoria
é a de que este símbolo resulte da abre-
viação de Pesos (PS) e da superposi-
ção e fusão destas duas letras.

REFLEXÃO SOBRE TEXTO DO
AMIGO DR. WAGNER FERREIRA
DAMIÃO –

Os dias são sementes vivas de traba-
lho, para vivermos colhendo frutos da
grande árvore que é a vida. O tempo
marca entre os encarnados, o espaço
que traz sonhos, para serem realizados,
num mundo chamado esperança.

A eternidade é a vida que nasce hoje,
depois do ontem e segue com o amanhã,
na seqüência do continuar para não pa-
rar mais, seguindo sempre, porque o ago-
ra é a esperança, e o futuro é eterna von-
tade de sermos felizes e abraçados  no
amor.

Tudo vai seguindo as trilhas para a
evolução, na longa peregrinação, com ca-
minhos repletos de sonhos, que um dia
poderão se tornar realidades. A vida foi
criada por DEUS. Estamos num mundo
de provas e expiações. PLANETA TER-
RA  para um estagio evolutivo, no exercí-
cio  da paciência, tolerância e humildade,
para nascer o amor e o perdão.

A CHAMA DO AMOR  FAZ APA-
RECER A FELICIDADE.

 As conquistas são eternas, os cha-

TEMOS QUE  CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR

mados à evolução são postos em eviden-
cia para o trabalho, esforços e muita de-
dicação, na reforma íntima, visando a
lei do KARMA, de causa e efeito, onde
os conhecimentos adquiridos somam re-
alizações para que caminhos de luzes pos-
sam iluminar o mundo da esperança. A fé
é o alicerce para fortalecermos nossos
compromissos, planos e tratados, para
uma cultura avançada, espiritual e mate-
rial, uma completando a outra, na ajuda
para um mundo maior e melhor, de paz e
união, dentro da família e no relaciona-
mento com o mundo profano.

O espírito  sente a necessidade de pro-
curar um caminho seguro para vencer
quando encarnado. Suas dificuldades e
problemas que aparecem no decorrer das
encarnações. Queremos luzes, orienta-
ções e novas diretrizes, modos de viver-
mos, para encontrarmos a felicidade. A
ciência, a filosofia e religião são portas
para estudarmos e aprendermos  novas
questões, para um espiritualismo maior
e evoluído. O espiritismo como terceira
revelação, é uma luz no nosso caminho,
em busca de evolução.

Todos os espíritos estão sujeitos a
uma sucessão de existências ou multi-
plicidade de vidas corpóreas, onde de-
nominamos reencarnação, é a volta do
espírito ao corpo material, é uma lei
para o progresso, de todos nos, dentro
do UNIVERSO. São faróis que ilumi-
nam os nossos caminhos. Quem não
vem por amor, vem pela dor.

Os acontecimentos da vida estão li-
gados às provações e expiações, devido
a pagamentos de dividas contraídas, num
passado em vidas anteriores, num anda-
mento que trazem conseqüências no
modo de pensar e agir.O AMOR É
ETERNO.

Não quero minimizar seu problema,
mas vencer o desânimo é uma decisão pes-
soal. Talvez você pense que seu problema
seja impossível de ser resolvido, e aí está o

Como vencer o desânimo?
mais importante: para que Deus possa agir
em sua vida é preciso que você acredite
n'Ele, O acolha e decida-se a mudar.

Surgem tristezas durante a vida, trau-
mas e marcas, situações que não aceita-
mos, que ferem profundamente nosso
ânimo. Sofrimentos que chegam quan-
do menos esperamos, como o faleci-
mento de alguém, o diagnóstico de uma
doença, as dificuldades na família, com
o filho, a filha, o marido, a esposa, os
pais... Situações que, às vezes, nos de-
cepcionam. Por algum motivo qualquer
a tristeza pode aparecer, mas você não
pode se entregar a ela.

"Não entregues tua alma à tristeza,
não tormentes a ti mesmo em teus pen-
samentos." (Eclesiástico, 30-22)

A pessoa paga um alto preço quando
se entrega ao desânimo. A entrega de si
às doenças da alma desarticula tudo e se
transforma em preocupação. Assim, a
vida se transforma num inferno, e não
é assim que você merece viver.

Seu irmão,

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.

(...) É necessário criar o sol interior,
o grande sol brilha dentro de cada um. A
força interna será quadruplicada. Quan-
do ascenderem os cristais mestres inte-
riores, se criará o Grande Sol Central da
Humanidade.

Continuando:
Em cada parte do Universo existem

formas de vida, cada qual obedece a or-
dem à qual ela se encontra. Vocês estão
seguindo a ordem referente à matéria,
isso não é um erro. O que de fato é um
equívoco é a forma com que usam os
poderes do mundo físico para suas ne-
cessidades.

Existem muitos irmãos do seu siste-
ma solar que vêm ajudando há muito
tempo na mudança do padrão energéti-
co de vocês.

Vocês, assim como fizeram na Lua e
Marte, buscam em outros planetas a
comprovação de vida fora da Terra, um
lugar onde se possa habitar quando o
colapso se instalar em seu mundo.

Queridos, não devemos abandonar o
barco. A Terra é um grande e abençoado
ser vivo, que deve ser respeitada, e prin-
cipalmente amada, pois é uma maravi-
lhosa obra da Criação Divina. Todos,
mesmo aqueles que hoje se encontram
no escuro de seu ser, são Criação Divina
e devem receber uma nova chance. Foi
assim que ocorreu em nosso planeta.

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 6)
Todos recebemos nossa chance. Muitos
partiram para outras moradas, mas aos
poucos vão retornando e seguindo jun-
to conosco, voltando assim na função
de conduzir à Luz.

A Terra é um lugar que os abrigou
com carinho, dando-lhes todos os mei-
os de sobrevivência. Infelizmente a ga-
nância pelo poder foi o que mais uma
vez gerou o desequilíbrio no meio em
que vivem. Os sinais seguem a forma
parecida, mas diferente de antes. Hoje
há muito mais despertos, mesmo que
inconscientemente a viver na Terra.

O impulso cósmico faz tremer a es-
trutura da matéria devido a força inter-
na do Planeta. Esta é mais uma tentati-
va de relembrar velhos tempos, velhos
aprendizados.

Os animais, assim como foi antes, já
estão a dar os sinais que haverá a mu-
dança. Eles possuem os seus sensores
intuitivos mais elevados que vocês, já
sentem a mudança de energia pre-
sente por toda a Terra.

A forma como vocês vivem hoje não
dá tempo de sequer olhar para o lado.
Não prestam atenção aos sinais, mas a
vida os manda de acordo com a ceguei-
ra. Quanto mais cego, mais forte o si-
nal.

Existe a necessidade de mudança, ela
ocorrerá, mas de forma diferente,
será maior, pois o foco agora é a
mudança interna, mude-se e o mun-
do mudará. Preste atenção no simples
nascer do Sol, talvez seja o sinal que
você esperava para mudar, para ter co-
ragem de assumir as suas falhas, se per-
doar e perdoar o mundo.

A árvore divina dará sempre muitos
frutos, mas ela tem que ser tratada com
carinho e amor, para que os frutos de
seus frutos sigam o mesmo caminho.

A vida da forma que está na Terra
não é possível, só será possível criando
novos meios para esta utilidade. Cada
planeta no plano da hierarquia celeste
tem sua forma e modo de vida para per-
feita harmonia dos seres que nela vi-
vem. Nibiru segue esta lógica da cria-
ção. Nosso Planeta é gelado devido aos
cristais que se encontram em sua super-
fície, não sentimos a necessidade de ca-
lor, pois o grande sol interno ilumina a
todos nós.

Na Terra os irmãos do subterrâ-
neo também utilizam o poder dos cris-
tais para suas necessidades. A vida só é
possível nesta camada da Terra porque
eles se adaptaram e passaram a viver
em harmonia com os recursos que en-
contraram. São seres bem evoluídos que
vêm acompanhando o desenvolvimen-
to do povo da superfície: vocês. Eles,
mesmo vendo que os erros do passado

ainda causam grandes perdas na Terra
não podem interferir, pois sabem que
todos devem querer verdadeiramente
mudar. Sendo assim, eles irradiam Luz
para elevar a Luz de Gaia. Mantém con-
tato há muitos eons com os irmãos que
aqui chegaram e que permaneceram na
superfície.

Os atributos de poder daquela época
foram sendo esquecidos com o passar
dos milênios; aos poucos foi se vestin-
do o véu do esquecimento do passado
para se descobrir verdadeiramente a Luz
Interna.

Os irmãos do subterrâneo criaram
nas cidades uma nova forma de vida,
conseguiram com as mudanças de for-
ma de pensamento e atitude, ativar a
conexão com os irmãos de outras
moradas. Este é um fato interessante
para vocês, pois muitos dizem ver
naves, objetos não identificados sobre
o mar ou zonas de grandes monta-
nhas. Muitas dessas naves são irmãos
que mantém contato com o plano
subterrâneo.

Essas naves são necessárias devido a
forma de vida da Terra. Eles tiveram
que criá-las para poder entrar nas ca-
madas mais densas da Terra, assim como
em outros planos que seguem este meio
de vida. Existem passagens em cima
da Terra que permitem a entrada e
a conexão com os povos do subter-
râneo e há lugares que estão no
subterrâneo que também permi-
tem a conexão com outras dimen-
sões.

Em Marte existe vida no subter-
râneo, eles até vão à superfície, mas a
forma de vida não é possível lá devido a
mudança que se deu, formaram-se enor-
mes crateras, a água não existe mais na
superfície, este é um recurso que existe
cada vez menos, eles desenvolveram
novas formas de sobrevivência, inclusi-
ve muitas das que se desenvolveram fo-
ram por meio de substâncias trazidas da
Terra. Este foi o chamado “troca de
favores”. Em troca de conhecimen-
tos tecnológicos na década de 50 e
60, principalmente, o povo de Marte
estudou e utilizou-se lá de subs-
tâncias daqui, em troca ofereceram

tecnologia. Infelizmente esta troca de
favores reacendeu a chama da superio-
ridade e se iniciaram capítulos tristes de
egoísmo e vaidade na Terra, que deram
início às guerras de poder e superiorida-
de.

Como dissemos, tudo segue a ordem
perfeita da criação, ou seja, o que plan-
tais igualmente irás colher, assim vocês
ainda colhem o fruto da ganância pelo
poder e infelizmente quanto mais se tem
mais se quer; não há como não ver que
vocês evoluíram em termos de tecno-
logia, porém retrocederam pelos moti-
vos acima citados.

Não só os povos de Marte, como de
outros astros desse sistema solar man-
tém contato com vocês. Isso ocorre
desde a época das primeiras civilizações
aqui presentes. Há muito mais além
do véu da ilusão, mas o importante
aqui não é julgar, é apenas apresentar
essa história a vocês. Como já foi dito
por muitos, a verdade absoluta está den-
tro de cada um, por isso é necessário
buscar entender qual escolha você quer
seguir.

Às vezes nos perdemos em meio a
tantas histórias que encontramos ao
longo de nossa existência, não se sin-
tam mal com isso, este é um processo
natural, pois a luz liberta de velhos pa-
radigmas. Sendo assim, não viemos
impor ou aprisionar. Vocês são livres
para escolher, o que os prende são suas
atitudes. Libertem-se de seus egos,
acreditem que é possível viver fe-
liz e fazer o meio em que vivem
feliz, sem prejudicar a ti ou a ou-
tros.

De tempos em tempos passamos
por aqui e espalhamos a semente do
despertar com a esperança que todos
acordem do sono da ilusão. Esse é
um grande despertar coletivo onde mui-
tos estão a relembrar de uma outra épo-
ca, de antigas promessas de utilização
do poder dos cristais para o bem.

(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO A PARTE 7 DA CARTA DOS
IRMÃOS DE NIBIRU (ou Planeta X).

Fonte:
 somosluzemacao.blogspot.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Meu Deus, desejo ter fé, esperança
e caridade, somente para poder dizer
sinceramente, quando me sentir fraco,
que prefiro morrer a abandonar essas
virtudes!” (Santo Padre Pio de Pietrel-
cina)

.....................................................................................
Vamos descontrair kkkkk!
Quatro mães católicas estão toman-

do um chá. A primeira mãe, querendo
impressionar as outras diz:

- Meu filho é padre.
Quando ele entra em qualquer lugar

todos se levantam e dizem: “Boa tarde,

Padre!”
A segunda mãe não fica para trás e

comenta:
- Pois meu filho é bispo.
Quando ele entra em uma sala, com

aquela roupa, todos param o que estão
fazendo e dizem: “Sua bênção, Bispo!”

A terceira mãe, calmamente, acres-
centa:

- Pois o meu é cardeal.
Quando entra em uma sala todos se

levantam, beijam o seu anel e dizem:
“Sua bênção, Eminência!”

A quarta mãe permanece quieta...
Então, a mãe do cardeal, só para

provocar, pergunta:
- E o seu filho, não é religioso?
A quarta mãe responde:
- Meu filho tem 1,90 m , é bronzea-

do, com olhos verdes e pratica muscu-
lação. Quando entra numa sala, todo
mundo olha e diz :

MEEEEEU DEEEUUSSSS!!!!!!!
O SEU NOME É SAKI ROUVA, É

GREGO, CANTOR E FOI VOTADO
COMO O HOMEM MAIS BONITO DO
MUNDO!

OK... agora pode fechar a boca e
limpar a baba ..rsrsrs

Oração urgente de 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”.
Por uma graça alcançada.  ( L.I.S.)
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Time Trianão é o time mais velho em formação até hoje  no comando de Arnaldo Caravili
(Nardinho). Fundado em 6 de junho de 1946.

Neuer é eleito melhor goleiro da Copa do Mundo 2014
Goleiro campeão do mundo, o ale-

mão Manuel Neuer, que em muitos
jogos saiu da área para defender, e to-
car a bola para seus companheiros,
recebeu o Troféu Luva de Ouro, por
ter sido eleito o melhor goleiro da
Copa.

O argentino Leonel Messi, de ca-
beça baixa, recebeu o Troféu Bola de
Ouro, como o melhor jogador do Mun-
dial. Eleito várias vezes o melhor do
mundo, esse ultimo troféu não animou
o craque argentino.

Foi a quinta vez consecutiva que o
melhor jogador da Copa não é da sele-
ção campeã. Messi marcou quatro gols
durante o campeonato, mas não teve
uma boa atuação contra a Alemanha.

Além de Neuer e Messi, jogado-
res que não estavam presentes na
partida, receberam prêmios. O co-
lombiano James Rodríguez, a Chu-
teira de Ouro, por ser o artilheiro da

Copa, com seis gols, e o francês Po-
gba, eleito o melhor entre os jogado-
res mais jovens. A seleção da Co-

lômbia recebeu o Prêmio Fair Play,
apesar do incidente que tirou Ney-
mar da Copa.

Messi leva Bola de Ouro na Copa do Mundo 2014

O argentino Lionel Messi não bri-
lhou na decisão da Copa de 2014, mas
foi eleito pela Fifa o melhor jogador
do torneio. Com isso, o Mundial che-
gou a 20 anos sem premiar um jogador
que conquistou o título – o último a
conciliar a láurea individual e a taça foi
o brasileiro Romário, em 1994.

A eleição de melhor jogador da
Copa é feita por um júri técnico for-

mado pela Fifa. A entidade anunciou
depois das semifinais uma lista com
os dez finalistas do prêmio: Neymar
(Brasil), Messi (Argentina), Di María
(Argentina), Mascherano (Argentina),
Müller (Alemanha), Hummels (Ale-
manha), Lahm (Alemanha), Kroos
(Alemanha), Robben (Holanda) e Ja-
mes Rodríguez (Colômbia).

A partir do anúncio da lista, a Fifa

fez uma votação para definir o melhor
da Copa.  A eleição é fechada antes da
decisão, e isso justifica tantas vitórias
de jogadores que não brilham nas dis-
putas de título. O vencedor anterior,
Diego Forlán, sequer esteve na parti-
da final da África do Sul.

A bola de ouro ao melhor da Copa
é distribuída com esse nome desde
1982. A lista de vencedores tem, em
ordem cronológica, Paolo Rossi (Itá-
lia-1982), Diego Maradona (Argenti-
na-1986), Salvatore Schillaci (Itália-
1990), Romário (Brasil-1994), Ronal-
do (França-1998), Oliver Kahn (Ale-
manha-2002), Zinedine Zidane (Fran-
ça-2006) e Diego Forlán (Uruguai-
2010).

Além de Romário e Ronaldo, dois
brasileiros estiveram entre os três fi-
nalistas da  bola de ouro. Falcão foi o
segundo colocado na Copa de 1982,
na Espanha, e Ronaldo também ficou
com o vice em 2002, na Coréia do Sul
e no Japão.

Götze marca, e Copa de 2014 iguala recorde histórico de gols do torneio
O Mundial de 2014 ganhou no do-

mingo um argumento para ser consi-
derado a Copa das Copas. Com o gol
marcado por Götze aos 7min do se-
gundo tempo da prorrogação, o tor-
neio igualou o recorde histórico de
bolas nas redes da história da compe-
tição.

Até o domingo, a Copa com mais
gols havia sido a de 1998, disputada
na França, quando houve 171 bolas
nas redes em 64 partidas (média de
2,67 por jogo). O Mundial de 2002
(Coréia do Sul e Japão) teve 161 mo-
vimentações de placares, e o de 2006
(Alemanha) teve 147.

A Copa de 1998 teve 36 partidas
com três ou mais gols, três a menos do
que a edição deste ano. Houve 19 em-
pates, contra apenas 13 do Mundial

de 2014.
O gol que fez da Copa de 2014 a

recordista neste aspecto ainda confir-
mou a Alemanha como melhor ataque
da competição. O time europeu mar-

cou 18 vezes, dez a mais do que a
finalista Argentina. O segundo time
mais eficiente do Mundial é a Holan-
da (15 bolas nas redes), e a Colômbia
anotou

Colômbia ganha prêmio de fair play na Copa do Mundo

A imagem da falta cometida pelo
lateral direito Zuñiga no atacante Ney-
mar é uma das mais emblemáticas da
Copa de 2014. No entanto, a despeito
do lance em que o brasileiro sofreu
uma fratura em uma das vértebras, a
Colômbia ganhou da Fifa um prêmio
de "fair play" ("jogo limpo", em tra-
dução livre) no Mundial.

Segundo a Fifa, o prêmio é dado à
seleção que tem o melhor desempe-
nho na Copa em aspectos disciplina-

res. Eliminada pelo Brasil nas quartas
de final, a Colômbia se despediu do
torneio com 91 faltas cometidas, cin-
co cartões amarelos e nenhum verme-
lho.

O número de faltas da Colômbia
ainda seria bem menor se não fosse o
jogo contra o Brasil. A partida entre
os sul-americanos, válida pelas quar-
tas de final, foi a recordista de infra-
ções na Copa de 2014 (54). Os brasi-
leiros fizeram 31, e os visitantes, 23.

Memória do Esporte

A falta que chamou mais atenção
nesse jogo foi cometida no segundo
tempo. Neymar esperava uma bola
pelo alto, quando foi atingido pelas cos-
tas pelo lateral direito Zuñiga. O lance
causou uma fratura em uma vértebra
do brasileiro e o alijou da Copa.

Depois disso, Zuñiga foi ameaçado
e extremamente criticado em redes so-
ciais. O jogador chegou a pedir prote-
ção policial para circular na Colômbia,
onde passa férias, por temer reações
exacerbadas relacionadas ao lance.

Os jogadores colombianos defen-
deram Zuñiga, mas o lateral foi criti-
cado de forma contundente por atle-
tas e comissão técnica no Brasil. O
zagueiro Thiago Silva, capitão da se-
leção local, disse que o autor da falta
foi covarde.

Foi um pouco covarde. Aquele tipo
de marcação não existe. Não tem como
passar o joelho por dentro de um jo-
gador", disse Thiago Silva em entre-
vista coletiva.

Seleção da Alemanha - Campeã da Copa do Mundo 2014

Seleção da Argentina - Vice-Campeã da Copa do Mundo 2014

Seleção da Holanda - 3ª Colocada na Copa do Mundo 2014

Seleção  Brasileira - 4ª Colocada na Copa do Mundo 2014
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VENDE-SE OU TROCA-SE
Moto Suzuki 500cc GSE cor preta 2008 documentação em dia.

Tratar: (16) 99132172 ou 9972-3075
Marcelo

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

Ótima oportunidade
Franquia de Financeira

Loja em funcionamento, com grande potencial
de crescimento e excelente localização.

Município de Monte Alto-SP. Interessados tratar
com Rodrigo (16) 9 9139-9005.

DETETIVE
Investigação Particular, Empresarial,Criminal,Conjugal.

(16) 9168-7011 – 9202-7932 – Hirata.

Pornografia é definida como qual-
quer expressão humana que desperta
pensamentos sexuais. Quase sempre a
pornografia assume caráter de ativida-
de comercial. As mídias mais comuns
para exibição de pornografia são o ci-
nema, as revistas (fotografias ou ilus-
trações), e, mais raramente, pinturas e
esculturas. Recentemente a Internet deu
novo fôlego à indústria pornográfica,
que fatura hoje pelo menos vinte vezes
mais do que nas décadas de 1980 e de
1990. Com o advento da Internet, a
disponibilidade da pornografia aumen-
tou dramaticamente. Alguns dentre os
empresários mais bem sucedidos na In-
ternet são os do ramo da pornografia.
Devido ao caráter internacional da In-
ternet, existe a possibilidade dos usuári-
os acessarem o conteúdo pornô a partir
de qualquer país até mesmo conteúdos
totalmente ilegais, conteúdo pornográ-
fico contendo menores de idade, ou que
não tenham idade comprovada, tendo
como base países em que a idade legal é
diferente. Parece droga. Cientistas da
Universidade de Cambridge estudaram
recentemente o cérebro de pessoas que
consomem muita pornografia e leva-
ram um susto: ele funciona exatamente
da mesma forma que o cérebro de vici-
ados em drogas. O lobo frontal foi a
área que mostrou muitas similaridades.

O VÍCIO DA PORNOGRAFIA
Esta é a região responsável, entre ou-
tras coisas, pela formação de nossos jul-
gamentos – nos ajuda a decidir o que é
certo ou errado, bom ou mau, seguro ou
perigoso. No entanto usemos a razão:
todo pedófilo, estuprador, os que co-
metem assédio sexual, são viciados em
pornografia. A seguir alguns motivos do
por que não devemos ver pornografia.
Causa dependência, depressão, aliena-
ção de Deus. Cegueira para as con-
sequências. Cria expectativas fora
da realidade que a parceira ou par-
ceiro possam retribuir.  .

Distorce sua visão do sexo. Cria
um desejo insaciável de ver mais
pornografia, é desenfreado. Rouba a
liberdade sobre o que se pensa e faz.

A culpa sempre está presente de-
pois que se vê pornografia. A porno-
grafia é uma forma de “adoração” ao
corpo e aos desejos carnais. Tudo aqui-
lo que é objeto de adoração é condena-
do por Deus, já que Ele é o único maior
que o ser humano, adorar outro “deus”,
(a pornografia) é diminuir-se frente à
imagem e semelhança de Deus, ou seja,
nós mesmos. A sexualidade saudá-
vel é obscurecida pela pornografia.
Ela isola o viciado de relaciona-
mentos reais. Ameaça o relaciona-
mento esposa ou futura esposa, pois
as mesmas não farão o que as atrizes
representam.

A pornografia mantém um ciclo
de autodestruição. Lascívia – dese-
jo desenfreado por sexo – leva a atos
sexuais pecaminosos, matem o ví-
cio do sexo. Ela é a causa de muitos
males e comportamentos, porém, se
mantém escondida. Nunca é uma
experiência neutra, ou seja, trará con-
sequências. Afetará a autoestima, influ-
enciará no trabalho desfocando e dimi-
nuindo a produtividade. Destrói o auto-
controle. No diálogo entre duas pessoas,
a concentração é dividida entre por-
nografia e a pessoa, desfocando os
diálogos por pensamentos de sexo.

E se achamos que a pornografia é for-

te apenas para o sexo masculino, engane-
se. Diversas pesquisas mostram que mu-
lheres são tão viciadas quanto os homens.

Abandonar a pornografia torna-
se a luta de uma vida, ou seja, ela
rouba o tempo, a qualidade de vida,
o foco e o objetivo de uma vida in-
teira. Ela permanece na mente in-
controlávelmente, com reflexos das
cenas nos pensamentos. É possível
ser liberto do vício da pornografia.
É necessário analisar o grau de
envolvimento. A necessidade de ver
a pornografia já demonstra depen-
dência e por sua vez o vício. E por
trás de qualquer vício existe o “es-
pírito do vício”. Espiritualmente te-
mos que lutar contra ele. Jesus dis-
se que certos espíritos apenas saem
com jejum e oração e o jejum da
internet e da televisão por algumas
semanas já nos fortalece para re-
sistir à pornografia. Acessar a in-
ternet em lugares públicos ou com
a presença da esposa e dos filhos
também é forte. Poder se abrir com
um líder espiritual e até mesmo
com a esposa pedindo paciência e
ajuda-nos, leva à posição de resis-
tência ao vício. Criar uma ativida-
de a mais diária e praticar exercí-
cios físicos diariamente também
combatem o vício da pornografia.
O ideal para quem quer vencer este
vício é de nunca ficar sozinho, e
entender que, masturbação e a por-
nografia existem paralelamente.
Vencer a pornografia ajuda a ven-
cer a masturbação e vice versa, já
que a masturbação fora da relação
sexual saudável também trás agra-
vos à qualidade de vida espiritual.
A palavra de Deus diz: Não estejais
inquietos por coisa alguma; antes as
vossas petições sejam em tudo conhe-
cidas diante de Deus pela oração e sú-
plica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos co-
rações e os vossos pensamentos em

Cristo Jesus. 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 amável, tudo o
que é de boa fama, se há alguma virtu-
de, e se há algum louvor, nisso pensai.
Filipenses 4:6-8 Ou seja, a inquietude
nos faz buscar situações e objetos para
tentar saciar nossas necessidades, e o
que a palavra nos transmite é não nos
afobar, querer demais, etc., e a busca à
pornografia nos trás isso, ou seja, ela é
a expressão da inquietude em nossas al-
mas. Muitas pessoas buscam na porno-
grafia não apenas o desejo sexual, mas
busca, como que em qualquer vício, pre-
encher necessidades de atenção, cari-
nho, afeto, compressão ou até mesmo
a usa para esquecer os problemas do dia
a dia. O que pode nos guardar da porno-
grafia é a paz de Deus, que vem através
da leitura e da reflexão à sua palavra.
Esta busca e dedicação nos faz fugir de
todo conteúdo sensual da televisão e da
internet. Quando buscamos viver a pa-
lavra de Deus, fugindo de tudo aquilo
que é malicioso, são guardados por que
nossa mente recusa a alimentar pensa-
mentos pornográficos e desta forma o
espírito do vício da pornografia não
consegue nos aprisionar, já que o vício
está ligado à dependência psíquica ou
seja, aos pensamentos. Em fim, seleci-
onando o que vemos e ouvimos, man-
tém nossa mente sã, sendo mais forte a
resistir à pornografia. Por isso meu que-
rido leitor, entenda a pornografia, é um
dos males da sociedade, é o motivo de
muitos divórcios pela frustração que ela
causa quando se descobre que o cônjuge
masturba-se frente à pornografia, já que
é pior que o vicio de comer, sendo que a
comida é real, mas a pornografia é ape-
nas imaginária. Jesus disse que: “se o
filho vos libertar verdadeiramente se-
reis livres”. Comece a mudar hoje, co-
mece com uma oração e o reconheci-
mento que a pornografia é um mal e
creia que o Senhor Jesus quer nos liber-
tar deste mal. Ouça-me agora pelo site,
www.programapalavraviva.com,br ou
pela 107,9 as 8 e as 11 da manhã.

O Programa Educação para o Tra-

balho - trampolim tem como objetivo
contribuir para a inclusão de pessoas com
deficiência intelectual e em vulnerabili-
dade social, ampliando sua capacidade
de gerir a própria vida e de se relacio-
nar. O Senac Jaboticabal oferta o curso
desde 2011 e está com inscrições aber-
tas para a quarta turma, que inicia em
setembro.

Para Fernanda Onório Fernandes,
docente do programa, o curso é essen-
cial para a formação pessoal e de habi-
lidades dos participantes. “Os alunos
adquirem experiências e capacidades
para agir de maneira responsável, ética
e cidadã, com maior autonomia na to-
mada de decisões e gestão da própria
vida, superando os desafios inerentes ao
cotidiano e adquirindo confiança para
se expressar, o que contribui para a au-
toestima”, explica.

O Programa Educação para o Tra-

balho – trampolim já formou 47 alu-
nos no Senac Jaboticabal e 25% deles
estão trabalhando em empresas da cida-
de, inclusive na própria unidade. Maria
Célia Vicente Barbosa, encarregada de
recursos humanos do Hospital São Mar-
cos, contratou uma das alunas do pro-
grama e reconhece sua importância para

Senac Jaboticabal abre inscrições para o Programa
Educação para o Trabalho – trampolim

Curso oferece vagas gratuitas e tem início em setembro

o amadurecimento das pessoas com de-
ficiência.

“Nossa funcionária está na empresa
há mais de um ano e se adaptou muito
bem ao setor e a seus companheiros.
Percebemos que o curso do Senac influ-
enciou na postura, pontualidade e de-
senvolvimento das responsabilidades
dentro da empresa. Aqui ela é como
qualquer funcionário, cumpre escalas e
horários, não tem diferenciação”, ex-
plica Maria Célia.

O curso possui 550 horas e o inte-
ressado precisa ter, no mínimo, 16 anos,
além de possuir vínculo com institui-
ções especializadas em deficiência inte-
lectual. Mais informações pelo telefo-
ne (16) 3209-2800 ou direto na unida-
de do Senac Jaboticabal.

Serviço
Programa Educação para o Tra-

balho – trampolim

Data: 29 de setembro
Horário: de segunda a sexta-feira,

das 14 às 17 horas
Local: Senac Jaboticabal
Telefone: (16) 3209-2800 e

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

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

Sementes Esperança - Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
torna público que recebeu da  CETESB a Licença de Operação nº
52001495, válida até 29/07/2016 , para  extração de óleo de sementes
oleaginosas (exceto milho), à Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km.
348, Zona Rural,  Da Grama, Jaboticabal - SP.

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

O Jaboticabal Shopping, em come-
moração ao Dia dos Pais, realiza de 1º
a 18 de agosto, uma Exposição que
levará os visitantes a uma viagem no
tempo. São 60 cartazes que remetem
aos anos 60, 70 e 80.

Além dos cartazes, a exposição
conta ainda com aparelhos eletroele-
trônicos, brinquedos, gravadores, te-
lefones, notas de dinheiro e muito mais.
Um exemplar do Pasquim e revistas
nacionais e uma internacional retratam
manchetes que construíram e modifi-
caram a nossa história. E o visitante
poderá ainda sentar numa “sala de es-
tar” com TV montada exclusivamente
para a ocasião, para relembrar e tam-
bém rir de propagandas e comerciais
da época.

“Vale a pena visitar o Jaboticabal
Shopping e fazer uma viagem no tem-
po, entre sua infância e a modernidade
do século XXl.  A exposição está bem
atrativa e os pais poderão mostrar para
seus filhos e netos toda esta transfor-
mação e matar a saudade de muitas

Exposição Jaboticabal Shopping
Uma viagem no tempo entre sua infância e a modernidade do século XXl

coisas”, destaca Eliane Turco, respon-
sável pelo departamento de marketing
do Jaboticabal Shopping.

Para completar o ambiente, no dia
08 de agosto, sexta-feira, a partir das
20h, o Shopping receberá os Seresteiros

dos Sonhos, grupo musical de MPB, da
cidade de Monte Alto, durante Jantar
em comemoração ao Dia dos Pais.

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

fixo + comissão, ajuda de custo e premia-
ção. Interessados enviar currículo para Rua
Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

GUARDIÕES DA GALAXIA
Sessão: 19:00¹ e 21:30² // Sábado

e Domingo também às 16:00¹ (¹ -
Dublado / ² - Legendado)

Censura: 12 anos
Sinopse: Em uma Terra alternati-

va do século XXXI, o aventureiro
Peter Quill (Chris Pratt) rouba uma
esfera pertencente ao poderoso vi-
lão Ronan, e passa a ser procurado
por vários caçadores de recompen-
sas. Para escapar ao perigo, ele une
forças com quatro personagens fora
do sistema: Groot, uma árvore hu-
manóide (Vin Diesel), a sombria e
perigosa Gamora (Zoe Saldana), o
texugo rápido no gatilho Rocket Ra-
coon (Bradley Cooper) e o vingativo
Drax, o Destruidor (Dave Bautista).
Mas Quill descobre que a esfera rou-
bada possui um poder capaz de mudar
os rumos do universo, e logo o grupo

deverá proteger o objeto para sal-
var o futuro da galáxia.
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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

Autora: Rosana V. P.
Rigo

Locução: Bala de Pra-
ta

Quero passar o inverno
coladinho em você.

Venha logo meu amor,
quero me aquecer.

Esse teu calor é demais
e me faz enlouquecer!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!

CRISTIANE DA COSTA, A MENINA QUE TODO MUNDO GOSTA...
Dia 30 de julho veio ao mundo, um anjinho com destino de fazer parte de uma

família, cuja a matriarca é uma benção de Deus, Gislene Maria Castro Martins
Duarte, o destino quis e aconteceu. Com muito amor, carinho, respeito e dedica-
ção, a garotinha foi acolhida, começando assim a fazer parte da família Martins
Duarte. Completando seu trigésimo quarto ano de vida, a jovem é doçura, bondade,
exemplo de superação e amor. Ela não vê com os olhos físicos, mais sim, com os
olhos da alma! Parabéns e muitas felicidades!

FOI NO ÚLTIMO SÁBADO (26/07/14), QUE AR-
THUR MARIOTO E ÉRICA GONZALEZ MARIOTO
SE UNIRAM PELO MATRIMÔNIO. EM SEGUIDA,
OS CONVIDADOS FORAM RECEPCIONADOS
NUM DELICIOSO ALMOÇO, LOGO APÓS PARTI-
RAM PARA A LUA DE MEL.

Rafaella Stigliano fará aniversário dia 06 de agosto. Parabéns
pelos seus 10 anos de vida! “Um grande abraço do papai, da ma-
mãe, do irmãozinho Igor e dos avós Fernando e Cecília”.

PARA
TUDO!
Há 2 meses

atrás, este pedaci-
nho de Ribeirão
Preto se mudou
para acontecer em
São Paulo. O belo
é agenciado pela
OCA Models. Seu
booker se chama
Anderson Meyer e
sua beleza foi des-
coberta pelos
olhos críticos do
scouter Robes Brit-
to. O nome do
modelo é Vinícius
Marques, ex-joga-
dor, 22 anos de ida-
de, 1.86 de altura,
tem descendência
portuguesa  e um
futuro promissor.

Seu primeiro
trabalho já foi fei-
to e será lançado
em breve. Em ape-
nas dois meses, ele
já estreia em gran-
de estilo, com uma
campanha para
nada mais nada
menos que, O Bo-
ticário.

Vamos ficar de
olho nele!

Roberto da Silva Vieira, completou  idade nova  no dia  30 de
julho. Vieira, como é conhecido, um adorador e entendedor de fil-
mes, escreve com perfeição e riqueza de detalhes seus artigos, nos
informando tudo. Que esta data seja de muita saúde, paz e felicida-
des. Parabéns!

Aniversaria neste dia
02 agosto, Helder Fran-
cisco Simurro, proprietá-
rio da Auto Escola “São
Luiz”, que festejará  junto
dos amigos e familiares. O
aniversariante é casado
com  Wilma Dias, a quem
estendemos nossas felici-
tações. Desejamos  muitas
felicidades e que esta ale-
gria se repita por muitos e
muitos anos. Parabéns!

Wagner Constant, mais conhecido como “Toquinho”, co-
memorará mais um aniversário no dia 08/08. Parabéns, su-
cesso e muitos anos de vida!

Fábio Eduardo Oliveira, completará, no dia  05 de agosto, mais
um aniversário, com os cumprimentos de toda Equipe Carecas Ra-
cing, familiares e  amigos. Parabéns!

Cumprimentos ao Toni Angelo Zeviani, que com-
pletará idade nova no dia 03/08. Desejos de muitas
conquistas e sabedoria!

Parabéns Luciana Laurindo Bergo, pelo aniversário
transcorrido no último dia 01 de agosto. Recebeu os cum-
primentos de familiares e amigos. Parabéns!

Luis Carlos Campos, mais conhecido por Luizinho, completará
mais um ano de vida no dia 07/08. Receberá cumprimentos de todos
amigos e familiares. Parabéns!

Muitos Vivas para a princesinha Beatriz Mazaro Fermino, que
completará, no próximo dia 06 de agosto, seu primeiro aninho de
vida. Os pais Silvia e Maurício estão na preparação da mega festi-
nha para amiguinhos e familiares. Parabéns!

Elza Tezzei Scandelai, damos graças a Deus por ter você em nos-
sas vidas, e por aprender tanto com seu amor. Nesse dia 03, quere-
mos comemorar com a pessoa mais importante de nossas vidas. Pa-
rabéns! Gustavo, Ana Catarina e José Roberto.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

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

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

COMPLEXO  FUNERÁRIO  TERRA  NOSSA  LTDA- EPP, torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
Nº 52001492, válida até 29/07/2016, para Cremação de cadáveres huma-
nos; à  Via de Acesso João Honório Cardoso, 1920, Vila Santo Antonio,
Jaboticabal/SP.

O Departamento Regional de São Paulo do Serviço Social da Indústria (SESI)
comunica a abertura da licitação:

CONCORRÊNCIA Nº 054/2014
– Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação

de serviço de nutrição e alimentação escolar aos alunos regularmen-
te matriculados na unidade SESI de Monte Alto.

Retirada do edital: a partir de 01 de agosto de 2014
Entrega dos envelopes: até as 09:00h do dia 18 de agosto de 2014
Abertura dos envelopes: às 09:30h do dia 18 de agosto de 2014

Retirada de edital:
No Centro de Atividades “Prof. Azor Silveira Leite”, localizado na Avenida

Marlene David dos Santos, nº 940 – Jardim Paraíso III.
Matão - SP

O ESPELHO ***
Passado e presente se confundem

nesse bom suspense dirigido pelo, pra-
ticamente desconhecido, diretor
Mike Flanagan. Em meio a uma ba-
telada de produções do gênero lança-
das durante todo o ano eis que “O
Espelho’’ se destaca pelo bom enre-
do e pelas destacadas interpretações.
Assim como seus antecessores “In-
vocação Do Mal’’ e “Mama’’, “O Es-
pelho’’ segue uma fórmula que, se não
surpreende tolalmente, pelo menos
mantém o espectador preso no sofá
durante pouco mais de uma hora e
meia. O longa conta a história dos
irmãos Tim (Brenton Thwaites) e
Kaylie Russell (Karen Gillan, ótima).
Após ser liberado de uma clínica onde
estava internado, o primeiro volta a
encontrar com a irmã, que lhe apre-
senta um plano que ele não queria
ouvir. Ela deseja acertar as contas com
uma entidade sobrenatural que atin-
giu sua família anos atrás, estando
manifestada em um antigo espelho.
A garota convence o irmão a voltar à
casa, onde, onze anos atrás, seu pai
assassinou a própria esposa, aparen-
temente seguindo as “ordens’’ do es-
pelho amaldiçoado. No desespero,
Tim acaba por matar o seu pai, moti-
vo pelo qual ele fôra internado. Para
isso, ela pesquisou durante todo o
tempo em que seu irmão esteve no
sanatório. Todas as famílias que, de
um modo ou de outro, estiveram em
contato com o objeto, e em todas
elas houve misteriosas mortes e as-
sassinatos. Uma vez dentro do local,
ela resolve então registrar todos os

movimentos através de câmeras, de-
senvolve uma armadilha para destruir
a ‘coisa’ e pede para seu namorado
ligar a cada meia hora para verificar
como ela e o irmão se encontram. É
claro que todos esses cuidados vão ca-
indo por terra, a partir do momento
em que o espelho resolve ‘’agir’’. O
diretor Flanagam conduz a história
de um jeito engenhoso e astuto. A
forma como ele realiza transições
entre o que está acontecendo e flash-
backs do que aconteceu com a família
é fabulosa e elegante, mas pode con-
fundir um pouco o espectador, já que
passado e presente praticamente se
encontram no caminho.

Lançamentos
PLANETA DOS MACACOS - O

CONFRONTO
SEM EVIDÊNCIAS

PARÓQUIA DE SÃO BENEDITO
As Capelas Jesus Crucificado e Santa Rosa de Lima da Paró-

quia de São Benedito, realizarão uma quermesse nos dias 23 e 30
de agosto, 06 e 13 de setembro de 2014, às 19h30min, nas depen-
dências da Escola Valter Barione, localizada à Rua José Ferreira
com a Rua Clélia Gomes Jardim Kennedy. Compareçam!
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