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A centenária Corporação
Musical Gomes e Puccini, reali-
za no dia 28 de agosto, o con-
certo comemorativo de 102

Concerto comemora aniversário de 102 anos da Gomes e Puccini
Evento acontece na Escola de Arte

anos de fundação. O evento
acontece na Escola de Arte, às
20h.

C o m  s e u s  t r a d i c i o n a i s

d o b r a d o s ,  m a r c h i n h a s  e
músicas de coreto,  a  bandi-
nha preparou um repertório
para  contar,  a t ravés  da mú-

sica,   um pouco de sua h i s -
tór ia .

“Com a regência do Maestro
Charlon Luiz Leite Bueno, a his-

tória da Gomes e Puccini se con-
funde com a própria história de
Jaboticabal. Um símbolo de
nossa cultura, que teremos opor-

tunidade de celebrar no dia 28.
Todos estão convidados”, afir-
ma o Diretor de Cultura, Abel
Zeviani.

No começo desta sema-
na, o Fundo Social de Soli-
dariedade, deu início às au-
las para as novas turmas do
curso de qualificação em In-
formática Básica, com ênfa-
se no mercado de trabalho.
O prefeito Raul Girio esteve
com os alunos na terça-feira
(19), na EMEB Coronel Vaz,
para a aula inaugural.

Dia 21, os alunos do Distrito
de Córrego Rico iniciaram o
curso, na EMEB Tereza Noro-
nha de Carvalho. “Essa é a pri-
meira turma no distrito. Vamos
levar capacitação aos morado-

Fundo Social inicia curso de informática
100 jaboticabalenses serão capacitados para mercado de trabalho

res, investir em conhecimento,
para que possam disputar por
uma vaga no mercado de tra-
balho”, reforça a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio.

Ao todo, 100 jaboticaba-
lenses serão beneficiados com
o curso (cinco turmas de 20
alunos). As aulas prosseguem
até outubro.

De acordo com a presiden-
te, o Fundo Social estuda a
possibilidade de implantar o
curso também no Distrito de
Lusitânia. “Queremos que to-
dos tenham chance de se qua-
lificar”, finaliza.

Nos últimos meses, os alunos
das EMEB’s Coronel Vaz e Valter
Barioni, de Jaboticabal, participam
do projeto “Conecta Mundo”. Um
software específico é usado para
complementar o conteúdo apre-
sentado em sala de aula. Além dis-
so, o sistema oferece diferentes
atividades, e inclusive uma rede
social monitorada.

Entre as atividades propostas,
está a realização de competições
de matemática e português. As
olimpíadas começam nas escolas,
depois entre as duas escolas be-
neficiadas pelo Conecta Mundo,
e a última fase reúne usuários do
sistema na região.

“O Conecta Mundo” apresen-
ta ao aluno, um mundo diferente.
Por meio da interatividade, o

Conecta Mundo prepara Olimpíadas de Português e Matemática
Capacitação acontece na EMEB Coronel Vaz

aprender torna-se muito mais atra-
tivo. A utilização desse tipo de fer-
ramenta é indispensável, principal-
mente na formação dessa nova ge-
ração, tão habituada à tecnologia”,
afirma o prefeito Raul Girio.

A Diretora da EMEB Coronel
Vaz, Dénia Maria Ribeiro Platine-
te, ressalta a participação dos alu-
nos. “Todos estão motivados. Os
professores estão adaptados ao

novo sistema e os alunos partici-
pando das atividades propostas”.

“Os professores estão sendo
capacitados para auxiliar os alu-
nos durante as olimpíadas. O sis-
tema pontua, durante a realização
de exercícios, e no final apresenta
um ranking dos melhores coloca-
dos”, afirma o responsável pelo
“Conecta Mundo”, Paulo Rober-
to Mascarenhas.

O prefeito Raul Girio e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade Cidinha Girio participam da Aula Inaugural

Quem engana jamais se fortalece. É
um inútil perante a sociedade

Todo mentiroso tem desvio compor-
tamental de caráter e moral

Quem persegue é rígido, frio e
calculista, nos mínimos detalhes da

corrupção

O prefeito Raul Girio participou,
nesta semana, de uma reunião com
o Presidente do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo, José
Renato Nalini, com juízes de Jabo-
ticabal e representantes da Câma-
ra Municipal e da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil). Na pauta,
a instalação da 4ª vara do Fórum
de Jaboticabal. O encontro acon-
teceu em São Paulo.

Girio relembrou o empenho da
Prefeitura no projeto. “Apoiamos
desde o início, inclusive com a re-
forma de um prédio próximo ao
Fórum, desafogando a estrutura
atual. A expansão é importante para
‘abrir espaço’ aos novos projetos.

Raul Girio luta pela instalação da 4ª vara do Fórum em Jaboticabal
Projeto deve entrar em vigor em 2015

Os juízes terão mais tranquilidade
para trabalhar, acelerando os pro-
cessos que estão na justiça”, in-
forma.

A expectativa é que o pedido
seja atendido em 2015. “Estamos
trabalhando intensamente para o
projeto entrar em funcionamento
no ano que vem. Fiquei muito con-
tente com a recepção; fomos aco-
lhidos muito bem. Estamos confi-
antes”, diz o prefeito.

Participaram da reunião a secre-
tária de Negócios Jurídicos Mire-
la Ficher Senô, o presidente da
Câmara Municipal, Wilsinho Lo-
cutor, juízes de Jaboticabal e o pre-
sidente da OAB, Alício Cunha.

Prefeito Raul Girio ladeado por inúmeras autoridades, está otimista com a instalação da 4ª Vara da Comarca de Jaboticabal



Grandes times que já
caíram e voltaram

ATLÉTICO MINEIRO: 2.006.

BOTAFOGO: 1.987, 2.000 e 2003.

CORINTHIANS: 1.981, 1.988 e 2008.

FLAMENGO: 1.988.

FLUMINENSE: 1.997, 1.998, 1.999 (Série C), 2.000.

GRÊMIO: 1992 e 2005.

INTERNACIONAL: 1.988.

PALMEIRAS: 1.981, 1.982, .003 e 2013.

VASCO: 1.984, 1.987 e 2009.

SANTOS: 1.983 e 1.988.
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

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 aproximação
e passagem pelo Sistema Solar do Plane-
ta X ou Nibiru ou, ainda, Hercólubus, e
dando prosseguimento à nossa jornada
da Grande Cruzada de Esclarecimento
sobre os Eventos das Transformações
Globais, fomos transcrevendo nesta co-

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU - PARTE 9 – (última)
luna a carta enviada pelos nossos Irmãos
do Planeta Nibiru (Avatares daquele Pla-
neta), canalizada pelo Grupo Somos Luz
em Ação, em diversas partes, sendo que
esta é a última delas.

Rememorando o parágrafo final da
parte 8: (...) Aqueles que caminham
pela Luz não trazem armamentos de
destruição.

Aqueles que caminham pela Luz não
pregam soberania.

Aqueles que caminham pela Luz não
estendem as mãos apenas aos eleitos.

Todos são importantes, todos são
frutos da criação.

Nibiru não é o fim.
Continuando:
A queda da forma de governar é uma

consequência, pois o despertar traz Luz
à mente, quando se está consciente não
se pode mais manipular. O uso da força
bruta não mais fará parte da Terra. Gran-
des nações cairão, pequenas e esqueci-
das nações ressurgirão, uma nova forma
de consciência está nascendo na Terra.

Chegará um tempo em que vocês
terão a total consciência de que manter
a paz não significa agir com a guerra, se
quereis, queridos, manter a paz, HA-
JAM COM AMOR MESMO PARA
COM AQUELES QUE AINDA SE
ENCONTRAM DISTANTES DESTE
SENTIMENTO. Todos os caminhos
quando semeando a paz e o amor, le-
vam ao Pai Celestial, porém saibam que
o Pai Celestial não quer nada em troca
de seu amor, a não ser o seu retorno à
nossa grande morada.

O que faz cada um de vocês especiais
é ser bom para com todos os seus seme-
lhantes. O grande desafio de estar na
Terra é fazer brotar sentimentos tão

sublimes em um mundo material.
Sabemos que ainda não foi co-

locado a vocês sobre a nossa exis-
tência por parte de seu governo. Não
há o que se preocupar, apenas passamos
estas informações a vocês para que cul-
tivem lindas flores em seus jardins.

Não percam tempo construindo
abrigos ou coisas assim, pensando
que isso os salvará, não meus queridos,
não se preocupem, tudo no Universo
obedece uma ordem. Aqueles que estão
partindo, estão na hora deles, não há
injustiça para Deus.

Sabemos que ainda sofrem com a perda
de seus entes queridos. Gostaríamos de
lhes dizer que não há perdas, pois a vida
continua. Na verdade, os Irmãos de Luz
estão a trabalhar muito nesta conscien-
tização, pois devido a mudança este é
um período de grandes desencarnes
em massa, muitos não aceitam que es-
tão do outro lado do véu e acabam fican-
do presos na ilusão na matéria.

Agradecemos a cada ser que veio
com a missão de ser um canal. Sa-
bemos que muitos acham esta missão
árdua demais, mas assim como no mun-
do são necessários lixeiros, médicos,
professores, policiais, também é neces-
sário aqueles que trazem as men-
sagens para a alma. Muitos que estão
a passar as mensagens, nunca nem mes-
mo estudaram neste mundo o processo
de canalização. Este foi um processo
necessário para que pudessem confiar
no teor das informações que receberi-
am na hora certa. O fato de serem men-
sageiros, não é o que faz de vocês espe-
ciais, lembrem-se disso, o que faz cada
um especial é a forma que vivenci-
am entre os seus semelhantes.

Não tenham medo quando a Luz
parecer distante de vossos pés. É nessas
horas que se descobre uma Luz mui-
to maior que é a interna.

Continuem queridos, mesmo não
sendo compreendidos, nem mesmo
entre vocês, entre tantas informações
totalmente estranhas a vocês, continu-
em, não se preocupem em provar nada,
por favor, apenas entreguem a Nossa
Carta. Muitos que falavam de coisas que
hoje se sabe que existe eram chama-
dos de loucos, eram esquecidos, foram
julgados e até condenados, mas eles não
se preocuparam, seguiram a missão.

Aqueles que buscam glórias entre os
atributos Divinos perante seus irmãos
nunca conseguirão descobrir os propó-
sitos da Luz. Não trazemos glórias
em troca de favores, não temos ar-
mas a oferecer às nações, não tra-
zemos nada mais do que o SINGE-
LO SENTIMENTO DO AMOR E DA
PAZ EM NOSSAS MÃOS.

Não desejamos ser aclamados nem
exaltados, apenas desejamos o desper-
tar individual e coletivo da Terra.

Saúdo a cada um de vocês, fiquem na
Luz dos Mestres de Luz que regem este
quadrante Universal.

Amor e Paz em todos os Corações
Terrestres.

Assinado: Irmãos Nibirianos a ser-
viço da Luz.

Canalização do Grupo Somos Luz em
Ação.

Namaste.
Difusão: www.aterceiravisao.com.br
Fonte:
 somosluzemacao.blogspot.com

j.Augusto - LUZ & PAZ

O ciúme doentio forma-se já nos
primeiros anos de vida da criança. Em
geral, no relacionamento com os pais.
Embora não haja estatísticas internaci-
onais, nem nacionais sobre o problema,
vê-se no consultório que é comum,
manifestando-se igualmente em homens
e mulheres. E vale a pena tratar-se,
porque o ciúme causa sofrimento, tan-
to para o próprio ciumento, quanto para
os seus parceiros e as respectivas famí-

Ciúme  doentio,  causa até morte, já  dispõe de  tratamento no  Brasil

lias.  Ciúme é o sentimento que muitos
experimentam quando sentem medo de
perder alguém ou alguma coisa que
amam. Um pouco de ciúme, é comum
ouvirmos dizer, faz bem, por exemplo,
para a relação amorosa, porque quem é
objeto do sentimento se sente valoriza-
do. Mas ciúme em demasia pode ter
conseqüências graves. Infelizmente, não
há estatísticas sobre a incidência do ci-
úme doentio. Vê-se, porém, no consul-
tório, que é freqüente  sobretudo nas
relações amorosas e no âmbito famili-
ar. Percebe-se que ocorre tanto em ho-
mens como mulheres. O ciúme excessi-
vo não caracteriza um distúrbio, trans-
torno ou doença. Ele pode ser apenas
uma característica pessoal e/ou um sin-
toma de problemas de personalidade,
como baixa auto-estima e insegurança.
Pode também resultar da ingestão de-
masiada de bebidas alcoólicas. Pode apa-
recer ainda em portadores de doenças
como a depressão e a ansiedade, e em
quem sofre de transtornos como o ob-
sessivo compulsivo (TOC). Hoje se sabe
que o ciúme doentio se forma já nos
primeiros anos de vida da criança, em
geral na relação com os pais. Ela e a

mãe estão numa “relação perfeita” e de
repente entra em cena um competidor
pelo amor da mãe, que normalmente é
o pai, mas também podem ser outras
pessoas. Há dois tipos de ciúme doen-
tio: o obsessivo e o delirante. Diz-se
que uma pessoa tem ciúme obsessivo
quando apresenta autocrítica, isto é, se
questionada reconhece que as suas rea-
ções foram exageradas e não havia mo-
tivo para isso. Mas, infelizmente, em-
bora seja capaz de reconhecer o exage-
ro, sempre repete o mesmo comporta-
mento. Diz-se, de outro lado, que alguém
tem ciúme delirante quando, questiona-
do pela vítima e/ou por terceiros, sua
capacidade de crítica se revela prejudica-
da e não é capaz de reconhecer que se
apóia apenas em delírios e fantasias, não
em fatos reais. As consequências do ciú-
me doentio são que a pessoa passa a vi-
ver em função do problema, mesmo no
trabalho está ligada no parceiro e seu
rendimento cai. Pode até perder o em-
prego. Em casa, acaba fazendo inimiza-
des. Não vai a eventos sociais com medo
de que outros se interessem pelo seu
amado ou sua amada. Brigas e xingamen-
tos na frente de todo mundo. Perda de

namorado ou de namorada e rompimen-
to de relações. Dificuldade para encon-
trar novos parceiros. Nas situações ex-
tremas, até assassinato do parceiro que
resolveu acabar com a relação. O ideal é
tentar evitar que a criança venha a apre-
sentar ciúme doentio. Isso pode ser fei-
to pelos pais tomando cuidado na rela-
ção com os filhos. É importante, por
exemplo, dar atenção e carinho a todos
os filhos igualmente. Pessoas com as
indicações do problema devem ser le-
vadas a um especialista. Hoje já há tra-
tamento, mesmo no serviço público de
saúde, como o Laboratório Integrado
dos Transtornos do Impulso (Pró-Ami-
ti), do Instituto de Psiquiatria do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo, na
capital paulista. Se  você caro leitor, é
vitima desse tipo de  ciúmes, ou vive
direto com a questão,  ajude, oriente,
apóie, pois a Dor é dupla,  sofre quem é
vitima e muito mais quem  vive na pele
de uma ciumento, é preciso  tratar, pois
estamos neste mundo prá ser  FELIZ e
ninguém pode ser feliz vivendo  nesse
calvário. Boa Sorte e cuide-se meus
amados. Abraços e Paz!

No Século XVI, Veneza era um im-
portante Posto Comercial que fazia a

REFLEXÃO  —  A ORIGEM DAS PALAVRAS: TCHAU  E XERIFE (SHERIFF)
ligação entre o Norte da Itália e as rotas
comerciais para a Índia e Ásia.

O afluxo de mercadorias, comprado-
res e vendedores que circulavam por lá a
tornaram uma cidade rica, com negoci-
antes espertíssimos e criativos que usa-
vam toda sua habilidade para seduzir os
potenciais fregueses. A frase que mais de-
monstra a subserviência da história, era:

-“lo sono un suoi schiavo, signore mio”
( Eu sou um seu escravo, senhor meu),
com a qual se recebia ou se despedia um
freguês, sempre, claro, declamada em tom
melífluo (suave, doce) e convicente.

-Com o passar do tempo, a frase foi
se encurtando e por preguiça ou para
acelerar o atendimento das pessoas se
passou para:

-”Suoi schiavo, signore”, logo tor-
nou-se:

-”Schiavo”, depois;
-”Chia’vo” e acabou virando só o

ultimo som forte da frase:
-”Ciao” ou, em bom Português,

“Tchau”  -  ( em italliano  ci¨ é pronun-
ciado tchi).

Na Inglaterra, a partir do Século XI,
quando as pessoas se agrupavam, for-
mando uma aldeia, a cada centena de
indivíduos, era escolhido um chefe, que
recebia o título de Reeve (chefe). Este
Reeve tinha autoridade total de mando
ou punição sobre os comandados de seu
grupo. As aldeias com o passar dos anos
iam aumentando sua população e pas-
savam a ser conhecidas como Shires,

onde vários grupos de centenas de pes-
soas habitavam; vale dizer que cada gru-
po de cem pessoas continuava a ter seu
Reeve; cada Shire elegia então um
chefe que coordenasse todos os Reeves
dos diversos grupos.

Este então se tornava o oficial mais
poderoso, que comandava todos os ou-
tros e era conhecido como Shire-Ree-
ve, cujo som se transformou em She-
riff. Esta é a origem do Xerife, que
introduzido posteriormente nos Esta-
dos Unidos se popularizou como o ho-
mem da lei, principalmente durante a
colonização do Oeste norte-americano.

REFLEXÃO SOBRE TEXTO  DO
AMIGO DR. WAGNER FERREIRA
DAMIÃO –

Jesus está chamando, a todos que
desejam ter uma vida melhor. Porque só
Ele tem o poder para transformar, aqui-
lo que humanamente falando, não tem
mais jeito. Devemos entregar toda a
nossa bagunça e miséria ao Senhor e
confiar Nele de todo o nosso coração.
Com certeza Ele vai nos devolver em

JESUS TE CHAMA
dupla honra, para envergonhar o nosso
inimigo que tenta todos os dias nos afas-
tar do caminho do Senhor. Ao invés de
você ficar tentando, resolver tudo com
as suas próprias forças, sem obter ne-
nhum resultado. Fale com o Senhor tudo
o que você esta sentindo e passando,
Ele sabe muito bem o que fazer. Como é
triste ver pessoas que sendo abusadas
sexualmente, outras violentadas, e mui-
tos outros tipos de sofrimento. Sem sa-
ber aquém pedir ajuda ou quem possa
ajudá-las, num momento como este de
muita dor, tanto física como emocio-
nal. Algumas até tentam resolver da sua
maneira, outros preferem ficar calados
e vivendo dia após dia remoendo e se
perguntando por que, por quê? Eu não
merecia isso. Eu não quero mais viver,
preciso fazer alguma coisa. A dor é imen-
sa para quem já passou, ou está passan-
do por tudo isso. Mas ficar sentado na
sarjeta se lamentado e murmurando,
você não vai chegar a nenhum lugar. É
por isso que Jesus te chama, para acabar
de uma vez por toda, com esse sofri-

mento. Jesus não quer apenas curar o
físico, mas principalmente a sua alma
que está muito ferida e machucada. Je-
sus disse: O Espírito do Senhor está so-
bre mim, porque o Senhor me ungiu para
pregar as boas-novas aos mansos; en-
viou-me a restaurar os contritos de co-
ração, (Lucas 4.18). Pessoas que foram
abusadas em todas as áreas da vida, Ele
quer restaurar. Chega de ficar se culpan-
do e se sentindo um zero à esquerda,
você tem muito valor para Deus, o ini-
migo está fazendo de tudo para você
desistir. Não fique preso nesse mundi-
nho de lamentação. Tudo que é enter-
rado vivo nunca morre. Você precisa
falar sério com Deus, se for preciso, até
gritar. Diga: Deus, muda a minha vida!
Deus vai te responder: Creia no Senhor
Jesus Cristo, Ele já carregou todo o seu
sofrimento. Leia (Isaías 53. 4-5). Para
você ter a cura emocional, é necessário
que você aceite o Senhor Jesus Cristo,
como seu salvador. Jesus, quer ajudar você
a se livrar de todo o seu passado, seja ele
qual for, confia Nele. Você tem duas

escolhas. Ficar pensando no seu sofri-
mento e o quanto você foi magoado,
ferido, machucado, rejeitado e etc. Ou
se levantar e seguir em frente, sabendo
que Deus já preparou um futuro de mui-
tas benções para você. Quando eu acei-
tei Jesus como o meu Salvador. Eu tive
que escolher entre ficar lá atrás, na mi-
nha festa de lamentação ou me levan-
tar e vencer. E graças a Deus que eu
escolhi vencer e é por isso que eu estou
aqui falando com você. Se eu consegui,
você também vai conseguir, em nome
de Jesus. Jesus disse: Venham a Mim,
todos vocês que estão cansados de car-
regar as suas pesadas cargas, e Eu lhes
darei descanso. Sejam meus seguidores e
aprendam comigo, porque Sou bondoso
e tenho um coração humilde; e vocês
encontraram descanso. (Mateus 11.28-
29). Jesus quer dar a paz, que você nun-
ca teve. Abra o seu coração e deixe-o
entrar. Esta é a minha oração. Ouça o
nosso programa: A Verdade da Palavra.
Diaáriamente na GAZETA FM 107.9
das 05h30mim às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

   catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Os acontecimentos dentro da lei de
causa e efeito. KARMA - nos abalam e
consideramos como tragédia. São fatos
coletivos ou individuais, abrangendo vi-
das e mais vidas, trazendo dores e sofri-
mentos. São incêndios, temporais, ter-
remotos e outros que nos levam a lem-
brar de DEUS e pedir ajuda material e
espiritual, com a força da fé, esperança
e caridade. Nascemos para sofrer, vive-
mos em busca de felicidade, na conquis-
ta do amor e perdão, resgatamos dívi-
das contraídas no passado, em outras
encarnações. DEUS É  JUSTO, nós é
que contraímos KARMAS que precisam
passar por provas ou expiações, de acor-
do com a gravidade do ato praticado. A
REENCARNAÇÃO é uma condição ne-
cessária para depuração do espírito, que
volta, para num corpo material, no en-
contro com seus afins e familiares, ou

A LEI DE CAUSA E EFEITO
outros, que passamos dentro de um re-
lacionamento, a curto ou a longo pra-
zo, possamos encontrar a paz, o amor e
a união de todos, em prol da fraterna
caridade. Ninguém sofre, sem uma cau-
sa, trazendo um efeito. Buscamos a cau-
sa em encarnações anteriores, onde acu-
mulamos ações e reações. A vida do es-
pírito é eterna e os caminhos são traça-
dos de acordo com as condições, os mei-
os criados no mundo da evolução, vin-
culadas nas provas e expiações, que pas-
samos, justificando os acontecimentos
que acontecem por força da necessida-
de, de acertos e reparos nas vidas suces-
sivas, para se tornarem realidades.

NA VIDA TUDO PASSA. Num tem-
po necessário, para  nascerem as reali-
dades, vividas e passadas pelo crivo da
razão, da inteligência, na pratica da ca-
ridade e da mediunidade, no exercício
do amor ao próximo.

A felicidade nasce dentro de nós quan-
do, a cada um será dado segundo a suas
obras, criadas com a humildade, o poder
da fé, acreditarmos em DEUS, sermos
os reais servidores das leis de DEUS.

Eu sou um ser de fogo violeta.
Eu sou a pureza que DEUS deseja.
Nos seremos felizes, nada no faltará.
Gozaremos de boa saúde e havemos

de realizar.
Viva  JESUS em nossos corações,

para sempre.
A BOA NOVA É A LUZ QUE ILU-

MINA OS CAMINHOS POR NÓS PER-
CORRIDOS.

ORAI E VIGIAI

A Prefeitura de Jaboticabal está dis-
ponibilizando instrutores nas três aca-
demias ao ar livre de Jaboticabal. O ob-
jetivo é orientar os frequentadores so-

Usuários da academia ao ar livre contam com a supervisão de instrutores
Academias do Lago Municipal e praças Duílio Poli e Sílvio Borsari foram beneficiadas pelo projeto

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N°
0001008-61.2013.8.26.0291

O(A) Doutor(a) Carmen Silvia Alves, MM. Juiz(a) de Direito da lª
Vara, do Foro Foro de Jaboticabal, da Comarca de  Jaboticabal, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Anderson Marco Gerônimo, Rua Carlos Buck,
278, Vila Santa Tereza - CEP 14883-292, Jaboticabal-SP, CPF
156.136.798-27, RG 24320593, que lhe foi proposta uma ação de Pro-
cedimento Ordinário por parte de Cem Empreendimentos Imobiliári-
os Eireli, alegando em síntese: “o requerido adquiriu, através de
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra cele-
brado em 25 de janeiro de 2008, o bem imóvel identificado como lote
n° 139 da quadra 06, no Loteamento denominado Residencial dos
Ipês, na cidade de Jaboticabal-SP, registrado no Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Jaboticabal sob a matrícula n° 33.046. Alega que o
requerido não cumpriu com o pactuado, encontrando-se inadim-
plente perante a requerente em relação aos meses de outubro/2011
a dezembro/2012.” Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu,
como verdadeiros. os fatos articulados pelo autor. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este
Fórum localizado na Praça do Café, s/n°, ., Aparecida - CEP 14870-
230, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-SP.

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2014.

Renuncie ao medo
Somos tomados pelo medo quando

nos deparamos com a missão que o Se-
nhor nos designa, seja em nossa própria
cidade, seja em nossa paróquia ou em
nosso bairro. Mas, pelo poder do Espí-
rito Santo, podemos vencer todos os
nossos medos.

Formamos um exército de consagra-
dos e profetas, e precisamos vencer qual-
quer tipo de medo. No vigor do Espírito
Santo, vivemos na segurança e na for-
taleza.

"Estendendo sua mão, o Senhor to-
cou minha boca e disse: 'Eis que ponho
minhas palavras na tua boca'" (cf. Jr
1,9).

Por isso, nada de medo!
Seu irmão,

bre a utilização dos aparelhos e ensinar
técnicas de alongamento.

“Atendemos um pedido do Prefeito
Raul Girio. Os professores estão dispo-

níveis no Lago Municipal e nas praças
Duílio Poli (Nova Jaboticabal) e Sílvio
Borsari (Cohab 1), em horários especí-
ficos”, afirma o Diretor do Departa-
mento de Esporte e Lazer, João Piffer.

O Educador Físico permanece na aca-
demia do Lago Municipal de segunda a

sexta-feira entre 7h e 9h e 17h30 e 19h30.
Na Praça Sílvio Borsari, o atendimento
acontece toda terça-feira entre 7h e 9h.
Na quinta-feira é a vez da Praça Duilio
Poli receber o projeto entre 7h e 9h.

Para mais informações, o telefone
de contato do DEL é (16) 3202-0587.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social abriu, na terça-feira (19),
30 vagas para o curso técnico de Ven-
das e Atendimento ao Cliente. As ins-
crições acontecem no CRAS I, das 08h
às 11h e das13h às 16h, ou no CRAS
II, das 08h às 11h30 e das 13h30 às
16h30. As aulas acontecem de 10 de
setembro a 26 de novembro.

O projeto é fruto de uma parce-
ria da Prefeitura e do Governo do
Estado de São Paulo, através do pro-
jeto Renda Mínima. Os cursos se-
rão ministrados uma vez por sema-
na (quarta-feira), das 13h30 às
16h30. Qualquer pessoa acima de 18
anos pode se inscrever – de ambos

Prefeitura abre novas vagas para curso
profissionalizante

Os interessados devem se inscrever até o dia 09 de setembro

os sexos.
“O único requisito é ser alfabeti-

zado e ter a disposição de aprender
uma nova profissão ou se qualificar
mais para o mercado de trabalho. Os
cursos são gratuitos e um diferencial
na busca por emprego com carteira
assinada”, informa a secretária da As-
sistência Social, Eliete Travaini Lo-
pes.

Qualificação constante - A Pre-
feitura já ofereceu ou apoiou diversos
cursos profissionalizantes, como os
do Polo da Beleza, Via Rápido Em-
prego e cursos de almoxarife, vigia/
porteiro, atendente de lanchonete, ser-
viço de limpeza, técnicas de venda e
atendimento ao cliente, entres outros.

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 23 DE AGOSTO  DE 2.014



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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

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.

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Como você provavelmente já ouviu
falar, quase a metade dos casamentos
agora terminam em divórcio, deixando
cônjuges amargos e filhos confusos em
seu rastro. Não deixe que isso aconteça
com você. Se seu casamento está pas-
sando por momentos difíceis ou está
experimentando felicidade conjugal, ou
mesmo se você ainda não é casado, mas
considera a possibilidade, aqui estão al-
guns conselhos grátis, mas comprova-
dos, para ajudar em seu casamento. Eles
vêm diretamente de Deus. Aquele que
criou e ordenou o casamento. Se você
já tentou de tudo, porque não dar uma
chance a Deus? Siga as chaves neste guia,
e você pode proteger seu lar.

1. Estabeleça seu próprio lar”.
Portanto, o homem deixará seu pai e
sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão
ambos uma só carne” (Gênesis 2:24). A
ordem de Deus é específica. Um casal
deve deixar pai e mãe e estabelecer a
sua própria casa, mesmo se as finanças
exigem que esta seja um apartamento
de um quarto. Marido e esposa devem
decidir em conjunto sobre políticas
como esta. Então, ela deve informar
seus pais e ele, os dele. Eles devem per-
manecer firmes, não importando quem
se opuser. Milhares de divórcios seriam
evitados se esta regra fosse cuidadosa-
mente seguida.

2. Continue seu namoro”. Aci-
ma de tudo, porém, tende amor intenso
uns para com os outros, porque o amor
cobre multidão de pecados” (1 Pedro

DICAS PARA PRESERVAR SEU CASAMENTO. Parte 1
4:8). “Seu marido…ele a louva” (Prov
31:28). “a casada cuida …em como há
de agradar ao marido” (1 Cor 7:34).
“Amai-vos cordialmente uns aos outros
…, preferindo-vos em honra uns aos
outros” (Rom 12:10). Continue (ou tal-
vez reviva) as cortesias do namoro na
sua vida de casada (o). Casamentos bem-
sucedidos não acontecem simplesmen-
te, eles devem ser desenvolvidos. Não
tome um ao outro por certo, ou a mono-
tonia que resultará disso irá destruir seu
casamento. Mantenha o amor crescen-
do, expressando amor um pelo outro, ou
ele vai morrer, e você vai ficar à deriva.
O amor e a felicidade não são encontra-
dos buscando-os para si mesmo, mas sim,
dando-lhes a terceiros. Então, gastem
tanto tempo quanto possível, fazendo
coisas juntos, se vocês se dão bem. Apren-
dam a se cumprimentarem com entusi-
asmo. Relaxem, passeiem, façam com-
pras, visitas, comam juntos. Não negli-
genciem as pequenas cortesias, encora-
jamentos e atos afetuosos. Surpreendam-
se com pequenos presentes ou favores.
Não tome mais do casamento do que
você coloca nele. O divórcio em si não é
o maior destruidor do matrimônio, mas
sim, a falta de amor. Dada a oportunida-
de, o amor sempre vence.

3. Lembre-se que Deus uniu vocês
no casamento”Por esta causa deixará o
homem pai e mãe e se unirá à sua mulher.
… Assim não são mais dois, mas uma só
carne. Portanto o que Deus ajuntou não o
separe o homem” (Mateus 19:5, 6).

Tem o amor quase desaparecido da
sua casa? O diabo (que é um notório
destruidor de lares) é responsável por
isso. Não se esqueça que Deus os uniu no
casamento, e Ele quer que você fique
bem e seja feliz. Ele vai trazer felicida-
de e amor em suas vidas, se você obede-
cer à Sua divina regra (mandamentos).
“Com Deus tudo é possível” (Mateus
19:26). Não se desespere. Deus, que
coloca o amor no coração de um missi-
onário por um selvagem leproso, pode
facilmente dar o amor um pelo outro se
você deixá-Lo.

4. Guarde os seus pensamentos
– não deixe seus sentidos prendê-
lo”Porque, como imaginou no seu co-

ração, assim ele é” (Provérbios 23:7).
“Não cobiçarás a mulher do teu próxi-
mo” (Êxodo 20:17). “Guarde o teu co-
ração, com toda a diligência, pois dele
procedem as fontes da vida” (Provérbi-
os 4:23). “Tudo o que é verdadeiro …
honesto… justo… puro… amável… de
boa fama… pense nessas coisas” (Fili-
penses 4:8).

O tipo errado de pensar irá destruir
o seu casamento. O diabo vai prendê-lo
com pensamentos como estes: “Nosso
casamento foi um erro”. “Ela não me
entende”. “Eu não agüento mais isso”.
“Nós podemos sempre nos divorciar,
se necessário”. “Eu vou voltar para casa
da minha mãe”. “Ele sorriu para aquela
mulher”. Pare de pensar pensamentos
como este ou o seu casamento acabará,
porque seus pensamentos e sentidos re-
gem suas ações. Evite ver, dizer, ler ou
ouvir qualquer coisa que (ou se associar
com quem) sugere impureza ou infideli-
dade. Pensamentos descontrolados são
como um automóvel em ponto morto
em uma colina. Tudo pode acontecer, e
o resultado é sempre o desastre.

5. Nunca se recolham a noite
zangados um com o outro. “Não se
ponha o sol sobre a vossa ira” (Efés
4:26). “Confessai as vossas culpas uns
aos outros” (Tiago 5:16). “esquecen-
do-me das coisas que atrás ficam” (Filip
3:13). “Sede uns para com os outros
benignos, misericordiosos, perdoando-
vos uns aos outros, como também Deus
vos perdoou em Cristo” (Efés 4:32).
Permanecer com raiva e chateado com
mágoas e ressentimentos (grandes ou
pequenos), é extremamente perigoso.
Se não são rapidamente resolvidos, mes-
mo os pequenos problemas se defini-
nem em sua mente como convicções e
atitudes que afetam negativamente a sua
filosofia de vida. É por isso que Deus diz
para deixar arrefecer a raiva antes de se
recolher durante à noite. Seja suficien-
temente grande para perdoar e dizer
com sinceridade: “Eu sinto muito”. Afi-
nal, ninguém é perfeito e vocês estão
no mesmo time, assim seja suficiente-
mente desportivo e honesto para admi-
tir um erro quando você o comete. Além
disso, fazer isso é uma experiência mui-

to agradável com poderes incomuns para
fazer os cônjuges se aproximarem. Deus
sugere isso. Funciona.

6. Mantenha Cristo no centro de
seu lar.

“Se o Senhor não edificar a casa, em
vão trabalham os que a constroem” (Sal-
mos 127:1). “Reconhece-o em todos
os teus caminhos, e ele endireitará as
tuas veredas” (Provérbios 3:6). “E a paz
de Deus, que excede todo o entendimen-
to, guardará os vossos corações e men-
tes em Cristo Jesus” (Filipenses 4:7).

Esta é a maior regra. Ela realmente
cobre todas as outras. Coloque Cristo em
primeiro lugar. O real segredo da verda-
deira felicidade no lar não é a estratégia da
diplomacia, e o incansável esforço para
superar os problemas, mas sim, a união
com Cristo. Corações cheios do amor de
Cristo nunca podem estar muito distan-
tes. Com Cristo em casa, o casamento
será bem sucedido. O evangelho é a cura
para todos os casamentos que estão chei-
os de ódio, amargura e decepção. Isso
impede milhares de divórcios por mila-
grosamente restaurar o amor e a felicida-
de. Ele também vai salvar seu casamento,
se você estiver disposto.

7. Orem juntos. “Orai, para que
não entreis em tentação: o espírito está
pronto, mas a carne é fraca” (Mateus
26:41). “Orai uns pelos outros” (Tiago
5:16). “Se algum de vós tem falta de
sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente” (Tiago 1:5).

Orar em voz alta um pelo outro. Esta
é uma regra maravilhosa. Ajoelhe-se di-
ante de Deus e peça a Ele verdadeiro
amor um pelo outro, perdão, força, sa-
bedoria – para a solução dos problemas.
Deus tem dado uma garantia pessoal de
que Ele vai responder. A pessoa orando
não é automaticamente curada de todos
os seus defeitos, mas terá um coração
que quer fazer o que é certo. Nenhuma
família se desfazerá enquanto sincera-
mente orarem juntos pela ajuda de Deus.

Semana que vem mais algumas dicas
para seu casamento. Durante a semana
você pode ouvir mais dicas pela 107,9
das 8 às 9 e das 11 às 12 horas, ou a
qualquer momento pelo site:
www.programapalavraviva.com.br

Assistentes de cabeleireiro, depila-
doras, designer de sobrancelhas, mani-
cures, pedicures e maquiadores recebe-
ram, na última semana, o certificado de
conclusão de cursos do Polo Regional
Escola de Beleza, do Fundo Social de
Solidariedade. A presidente Cidinha Gi-
rio esteve na cerimônia e entregou os
certificados aos formandos.

“Nosso objetivo é torná-las aptas
para exercer a profissão, oferecendo

Fundo Social realiza formatura de
nova turma do Polo da Beleza

OS MERCENÁRIOS 3
Censura: 14 anos
Sinopse: Conrad Stonebanks (Mel

Gibson) foi um dos fundadores do
grupo Os Mercenários junto com
Barney Ross (Sylvester Stallone).
No passado, os dois tiveram uma
richa e Ross não viu alternativa: ti-
rou a vida de Conrad. O que ele não
esperava era que o algoz na verdade
havia forjado a própria morte e re-
torna, mais poderoso do que nunca,
querendo vingança. Para derrotar a
ameaça, Ross decide reunir novos
Mercenários para o grupo tentar
manter a hegemonia de uma vez por
todas.Empresários do ramo de alimen-

tação, proprietários de restaurantes,
lanchonetes, bares, padarias, salgade-
rias e petiscarias, estão convidados
para participar do Programa Receita
de Sucesso, desenvolvido pelo SE-
BRAE, em parceira com a Prefeitura
de Jaboticabal, ACIAJA e ITJ.

O programa consiste na promoção
de várias ações com o objetivo de me-
lhorar a qualidade do serviço prestado,

SEBRAE promove palestra “Controle
seu estoque e não perca dinheiro”
Evento acontece na ACIAJA

na preparação, manutenção dos ali-
mentos e no atendimento ao público.

No dia 26 de agosto acontece mais
uma palestra. “Controle seu estoque e
não perca dinheiro”. As inscrições es-
tão abertas. “Basta o interessado pro-
curar o Posto de Atendimento ao Em-
preendedor ao ligar para garantir sua
participação”, afirma a Agente de
Atendimento do SEBRAE, Vanessa
Gonçalves.

O Fundo Social de Solidariedade in-
forma aos casais inscritos para o Casa-
mento Comunitário, a necessidade de
entregar a documentação necessária no
Cartório do Registro Civil.

“Existem prazos que devem ser respei-
tados. A entrega da documentação é im-
portante para que os casais possam parti-

Casamento Comunitário: casais inscritos devem
entregar documentação com antecedência

Cerimônia acontece em 8 de novembro
cipar do Casamento Comunitário. Procu-
rar o Fundo Social e fazer a inscrição não
basta. A documentação precisa ser entre-
gue obrigatoriamente no cartório”, ressal-
ta a Primeira Dama, Cidinha Girio.

Para mais informações, o telefone
do Cartório do Registro Civil é (16)
3203-6412.

A Prefeitura informa que as inscri-
ções para os curso do Pronatec (Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego) foram abertas. Os
interessados devem procurar a Secreta-
ria de Indústria, Comércio e Turismo,
na Incubadora de Empresas.

É necessário apresentar RG, CPF,
comprovante de residência (constando
CEP – conta de força e luz, por exem-

Prefeitura abre inscrições
para cursos do Pronatec

Os interessados podem se inscrever para Auxiliar Administrativo, Assistente de
Controle de Qualidade, Assistente de Planejamento e controle de produção

qualificação e motivação”, declara Ci-
dinha.

O Polo de Beleza é um projeto de
qualificação profissional, em convênio
com o FUSSESP, que disponibiliza os
equipamentos, material didático, unifor-
me e bolsa auxílio (para pessoas desem-
pregadas) aos participantes. Além dis-
so, os professores são capacitados.

Mais informações pelo telefone (16)
3202-8994.

plo) e cartão do Bolsa Família. “Além
de todo conhecimento, os alunos rece-
bem bolsa de estudo e diploma expedido
pelo SENAI. Foram disponibilizas 80
vagas”, afirma o Secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Valdemir
Lutti.

Para mais informações, o telefone
de contato da Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo é (16) 3203-8014.

A Prefeitura de Jaboticabal, através
da Secretaria de Administração, comu-
nica a abertura de inscrição para o pro-
cesso seletivo de cadastro para estágio.
Os interessados devem se dirigir ao CIEE
(Centro de Integração Empresa – Es-
cola), no período de 25 de agosto a 05
de setembro) para efetivar a inscrição.

De acordo com o secretário da pas-
ta, César Renato Poletti, “não haverá
cobrança de taxa de inscrição, mas soli-
citamos a doação de 1 (um) litro de lei-
te longa vida que será destinado ao Fun-
do Social de nossa cidade.”

O estagiário contratado receberá
bolsa auxílio - os valores variam de R$
333 a R$ 600 conforme escolaridade e
carga horária – e auxílio-transporte.

Para participar é necessário ter ida-
de mínima de 16 anos (até o encerra-
mento das inscrições), não possuir an-
tecedentes criminais, estar matriculado
no nível superior, ensino técnico ou
ensino médio de instituições públicas ou
privadas.

No ato da inscrição é preciso
apresentar os seguintes documen-
tos:

· Ficha de inscrição devidamen-

Administração abre inscrições para
processo seletivo de estagiários

Processo seletivo contempla várias áreas de atuação

te preenchida e assinada;
· RG;
· CPF/CIC;
· Comprovante de residência

(conta de água, luz);
· Declaração de próprio punho

do candidato que está regularmente
matriculado e frequentando aulas.

Áreas de atuação:
ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR: Administra-

ção, Agronomia, Arquitetura, Artes Plás-
ticas, Biblioteconomia, Ciências Biológi-
cas, Ciências Contábeis, Comunicação
Social, Direito, Educação Física, Enfer-
magem, Engenharia Civil, Farmácia, Fi-
losofia, Fisioterapia, Geografia, Historia,
Letras, Matemática, Musica, Nutrição,
Pedagogia, Psicologia, Secretariado, Ser-
viço Social, Sistema de Informação.

ENSINO TÉCNICO: Técnico em
Administração, Técnico Alimentos,
Técnico Jurídico, Técnico em Secreta-
riado, Técnico em Logística, Técnico
em Informática, Técnico em Radiolo-
gia, Técnico em Enfermagem e Técni-
co em Recursos Humanos.

Mais informações pelos telefones
(16) 3203 8176 ou 3202 8884.
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Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Autor: Nilson Alves Rigo
Locução: Bala de Prata
Estou apaixonado por você
Prepare o seu coração
A culpa é toda sua
Virou brasa a nossa tenta-

ção
Acho que vou ficar louco
Seu amor é minha pai-

xão!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Cada Missa que você assiste é uma
intercessão junto à justiça divina para
lhe obter o perdão.” (Santo Padre Pio
de Pietrelcina)

...........................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
Gênio da Tubaína
Um judeu caminhava pelo deserto,

quando encontrou uma garrafa de Tu-
baína sabor maçã. Ao abrir a tampa, sur-

presa! Apareceu um gênio: - Olá! Sou o
gênio da Tubaína, às suas ordens. Você
tem direito a apenas um desejo. Fala
logo que eu estou com calor... - Então,
eu quero a paz no Oriente Médio. Veja
esse mapa: Quero que esses países vi-
vam em paz! O gênio olhou bem para o
mapa e disse: - Cai na real amigo. Esses
países guerreiam há cinco mil anos! E,
para falar a verdade, sou bom, mas não
o suficiente para isso. Peça outra coisa.

- Bom... Eu nunca encontrei a mu-
lher ideal. Você sabe... Gostaria de uma
mulher que: tenha senso de humor, gos-
te de sexo selvagem e a qualquer hora,
que goste também de cozinhar e limpar
a casa, não seja ciumenta, mas seja fiel,
que goste de futebol, que aprecie uma
cervejinha, que seja gostosa, bonita, jo-
vem, carinhosa e não seja vidrada em
cartões de crédito e que envelheça sem
engordar, mantendo o corpinho violão
e o cuidado com o corpo.

O gênio suspirou fundo e disse: - Dei-
xa eu ver a merda desse mapa de novo!

Daniele Betiol, completará mais um ano de vida no dia 25 de
agosto. Receberá os cumprimentos de todos os amigos e  familiares.
Parabéns, felicidades e muito sucesso!

Tânia Rodrigues Milane, parabéns pelo NIVER a transcorrer no
dia 26 de agosto. Uma Mulher que se dedica por inteiro em pról do
próximo. Muitas felicidades amiga! a.) Roseli Pereira.

Dia 24 de agos-
to, será de festa na
residência do pro-
fessor Carlos
Eduardo Mangili,
aniversariante em
destaque da sema-
na. Vira a folhinha
e festeja mais um
aniversário, junto a
amigos e familiares.
O aniversariante é
professor, dedicado
à causa do ensino.

Ivone Santos, completou idade nova no último dia 19 de agosto,
ao lado de familiares e amigos. Ivone, quero que esta nova fase seja
de muitas conquistas em sua vida. Te admiro muito. Parabéns! a.)
Roseli

No último dia 21, o pequeno Lucas Frezarin Duarte completou 2
aninhos de vida. Que Deus te ilumine cada dia mais, com muita saúde.
É o que deseja a mamãe Franciele, o papai Osmar (Galo) e todos os
familiares.

THIAGO BENTO
DIAS - Santista
Fervoroso é  Fren-
tista do Posto Shell.
Thiago aniversa-
riou no último dia
13 de agosto. Rece-
beu cumprimentos
dos familiares, ami-
gos e principalmen-
te dos colegas de tra-
balho. Parabéns!

Mister
Com carisma e personalida-

de, ele já desbancou lindos brasi-
leiros dos quatro cantos do país
num concurso de beleza. Kelton
Vianna (29), é dono de uma bele-
za distribuída em 1.94 de pura
simpatia, e já conquistou a faixa
de Mister Rodeio Brasil, concur-
so que acontece todos os anos na
cidade de Barretos SP. Seu reina-
do foi em 2011. E para quem
não sabe, ele já foi 3º lugar no
mister São Paulo, e de quebra fez
diversos trabalhos, entre eles, co-
merciais e revistas. O leonino é
formado em Administração, já
passou por diversas cidades do es-
tado, mas sua cidade atual é Ri-
beirão Preto/SP. Agora o belo
pretende investir nas artes cêni-
cas.

Sucesso!!!
Agradecimentos:Bauhaus

Brasil.

BODAS DE SEDA
Parabéns ao casal Adão e Maria Inês G. Jacinto, que completou 41 anos

de casados no último dia 18 de agosto. A comemoração foi ao lado do Filho
Rodrigo (Fú), da nora Kátia e da netinha Ana Beatriz. Felicidades!

Rudy Pereira, parabéns pelo seu NIVER dia 28 de agosto. Felici-
dades de seus pais Pereira/Silvia, da irmã Andelita e amigos.

Ana Lúcia
Rossi comple-
tou idade nova
no último dia 22
de agosto ao
lado de famili-
ares e amigos.
Muitas Felici-
dades!

Maurílio Fábio Cappatto e o filho Pedro Cappatto fazem ani-
versário neste mês de agosto. Pedro completa hoje, 23 de agosto;  e
Maurílio no dia 26 de agosto.Felicidades!

Paulo Faccini, irá comemorar mais um aniversá-
rio no dia 28 de agosto. Parabéns e muitos anos de
vida!

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton
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COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel.
Quero R$ 27 mil, e transfiro o saldo devedor: 16-99737-0260

Nos dias 12 e 14 de agosto, a unida-
de do Senac Jaboticabal recebeu enfer-
meiros e funcionários do Hemocentro
de Ribeirão Preto para o cadastro de
doação de medula óssea. Todos os alu-
nos, funcionários e diretores da unidade
e a população em geral  foram convida-
dos a participar, no qual 90 doações de
sangue foram cadastradas para o banco
do hemocentro.

Antes do evento, os alunos do curso
de enfermagem ainda abordaram o tema
nas salas de aula da instituição para es-
clarecer dúvidas e orientar sobre como
funciona o cadastro de medula, quais os
requisitos e a importância dessa atitude.

Para a aluna Luciana Volpe Conegli-
an, que cursa enfermagem, a ação foi
um gesto simples, mas que pode salvar
vidas. “Nós que estudamos na área sa-
bemos das dificuldades em encontrar
doadores compatíveis e sentimos a ne-
cessidade de mobilização pela causa.
Aumentar o número de voluntários ca-
dastrados por meio da solidariedade do
próximo e orientação da comunidade
que, muitas vezes, desconhecem o pro-
cedimento”, afirma Luciana.

Como funciona

Ação incentiva cadastro de medula
óssea no Senac Jaboticabal

A doação é rápida. Podem se apre-
sentar pessoas de 18 a 54 anos e que
estejam bem de saúde. São colhidos 20
ml de sangue e o cadastro de dados pes-
soais do doador. O doador será solicitado
quando houver compatibilidade com o
paciente na fila do transplante. O pro-
cedimento é realizado em centro cirúr-
gico, é seguro e acontece em hospitais
especializados no qual é preciso, no mí-
nimo, 24 horas de internação. A coleta é
feita na região da bacia por uma agulha
específica. Após a retirada, a medula do
doador se regenera em 15 dias e não há
cicatrizes ou pontos no local.

Mais informações de como ser um
doador, entre em contato com o He-
mocentro de Ribeirão Preto pelo tele-
fone (16) 2101-9300 ou pelo portal
www.pegasus.fmrp.usp.br

Serviço
Hemocentro de Ribeirão Preto
Endereço: Rua Tenente Catão

Roxo, 2501
Telefone: (16) 2101-9300 e

www.pegasus.fmrp.usp.br
Acompanhe o Senac São Paulo

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

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.)

RESOLUÇÃO Nº 332, de 18 de agosto de 2014

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal
na Sessão Ordinária realizada dia 18 de agosto de 2014, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e
propor soluções para os problemas relativos às Moradias Popu-
lares e dá outras providências

Autoria: Carmo Jorge Marques Reino

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes
para estudar e propor soluções para os problemas relativos às
Moradias Populares em Jaboticabal.

Parágrafo Único - Os trabalhos da Comissão serão realizados
mediante a promoção de audiências públicas com especialistas,
autoridades e representantes dos diferentes seguimentos da so-
ciedade civil, bem como pela elaboração de estudos por seus
membros e colaboradores, os quais deverão contemplar um diag-
nóstico preciso dos problemas relativos às moradias populares,
bem como a apresentação de propostas concretas para serem
adotadas pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituí-
da por 03 (três) membros e terá o prazo de funcionamento de 90
(noventa) dias prorrogáveis por igual período.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Jaboticabal, 18 de agosto de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo
da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de agosto de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo nº 348/2014)
(Projeto de Resolução nº 08/2014)

Câmara Municipal de Jaboticabal

VAGAS URGENTES
Concessionária contrata: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, para

início imediato.
Salario Compatível, Convênio Médico, Odontológico, Farmá-

cia, Seguro de Vida, e Vale transporte.

Enviar CV, no e-mail: rh01@baltico.com.br

VENDE-SE
2 terrenos, um ao lado do outro medindo 200m² cada um. Valor é de

R$10.000 mil reais cada terreno.
Havendo interesse nos dois, valor sairá por R$ 19.000,00.
Localização: Rua Norival Tadeu P. Junior – Quadra E lotes 8 e 9 nºs 60 e

70 – Bairro Jardim São José (Perto da Lagoa do Peta).

Contatos (16) 3975-1664 e (16) 99113-2836 (Luiz)
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Foram sorteados 15 coolers “Dr. Cooler” cheios de
cerveja, que foram entregue aos felizardos: Mariza
Murakami, Gabriela Robato, Juliana Bombonato, Ana
Carolina Frascá, Maria Severina da Silva, Ana Lucia
F. Gonçalves, Vitor F. De Miranda, Marta P. Bassi, José
F. Rabelo, Rosa Maria F. Pires, Rosemeire Vantini,
Joceli Mayumi Simozako, Daniel A. Ramiro, Maria
Cristina Monteiro e Marcela Sampaio P. Costa.

GANHADORES DA PROMOÇÃO
DIA DOS PAIS DO

JABOTICABAL SHOPPING

Com   jantar festivo, coroado de êxi-
to, no último dia 14 de agosto, a AREA
recebeu associados, autoridades, convi-
dados, imprensa escrita e falada para a
comemoração de 38 anos de atividades
ininterruptas.

O presidente Pedro Alessandro
Iughetti, gestão 2012/2014, discur-
sou a seguinte mensagem: “Todos sa-
bem e eu não me canso de repetir e
reconhecer que, se ela chegou à res-
peitabilidade, se alcançou credibili-
dade, se uniu centenas de associa-
dos, é porque todas as outras diretori-
as construíram um pouco disso. Os
38 anos são fruto de todas as diretori-
as anteriores; do esforço, do traba-
lho, da estratégia, do planejamento
para torná-la real, acessível e verda-
deiramente um benefício para cada
um de seus associados. Mas o objetivo
de cada diretoria que chega, é torná-la
ainda melhor. É diferenciá-la, colocan-
do-a num patamar, além do que já está.
E é o que queremos. E é por isso que
estamos lutando com unhas e dentes:

AREA -  ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
E AGRONOMIA DE JABOTICABAL  COMPLETOU 38 ANOS

avançar colocando a AREA em des-
taque, em evidência junto a cada ór-
gão, a cada instituição, junto a cada
poder constituído, seja o Executivo, o
Legislativo ou o Judiciário.Como
fazer isso?

- Pontuando, com firmeza, o valor
da AREA como polo de conhecimen-

to das áreas profissionais que reúne,
tendo como foco os benefícios que es-
sas profissões trazem para a sociedade.

- Atuando junto aos segmentos
que possam trazer a ampliação do
mercado de trabalho para seus asso-
ciados.

- Estando presente e sendo atuan-

te dentro do Sistema Confea/CREA,
junto às associações regionais.

- Trazendo nossas famílias para
dentro da AREA para que a associa-
ção se transforme numa extensão da
rede de amigos e lazer que temos.

- Enfim, unindo-nos, porque,
quanto mais unidos, mais fortes so-

mos.
Para fazer o que é necessário, é

preciso coragem.
E isso não nos falta. Contem com

nossos conhecimentos, coragem e
com nossa vontade fortalecida para
realizar. Estejam conosco – e eu agra-
deço – e atingiremos o que queremos:

uma AREA cada vez mais forte, mais
presente, mais atuante, mais respei-
tada e mais ampla para oferecer o que
for melhor para nós e nossa atuação
profissional”, concluiu o Presidente
Pedro Alessandro Iughetti, agrade-
cendo a presença de todos que se fa-
ziam  presentes ao evento.

Diretores que compõem a AREA, posam para a posteridade, durante jantar comemorativo, aos olhos de convidadosPedro Alessandro Iughetti

Arquiteto Valdir Bergamini
Eng. Francisco Kurimori
Presidente do CREA
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