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Quando falhar, não fique

entrincheirado na decepção. Erga

a capacidade e vença os

obstáculos com brilhantismo

Fracassos, decepções e frustrações

ensina-nos a exteriorizar nossas

capacidades

A agressão física e mental nos leva

diante ao precipício do descontrole

Campo Limpo: mais de 3500 crianças participam de atividades em Jaboticabal
Durante três dias, Cora Coralina recebe entidades e empresas que trabalham em prol do meio ambiente

Jaboticabal sedia, pela pri-
meira vez, as atividades em co-
memoração ao Dia Nacional do
Campo Limpo (18 de agosto).
Dos dias 26 a 28, a Estação de
Eventos Cora Coralina recebeu
mais de 3500 crianças, de oito
cidades, para participar das
atividades desenvolvidas pela
Coplana e Prefeitura Munici-
pal.

“Os alunos visitaram os stan-
des das empresas parceiras, as-
sistiram a uma peça de teatro
educativa e ainda participaram de
atividades recreativas. Um dia di-
ferente que envolveu ações de
conscientização sobre a preser-
vação do meio ambiente”, expli-
ca o secretário de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambien-
te, Sérgio Nakagi.

Para o diretor-presidente da
Coplana, José Antônio Rossato,
o Dia do Campo Limpo permitiu às
crianças se tornarem cidadãos
conscientes dentro do contexto da
sustentabilidade. “É a oportunida-
de de conhecerem mais sobre a

responsabilidade socioambiental
dos produtores rurais”, completa.

Além da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, o SAAEJ, CAT, Polí-

Cerca de 500 professores e ges-
tores da rede municipal de ensino
se reúnem para participar de ofici-
nas de capacitação do Sistema
UNO. Os encontros acontecem na
EMEB Coronel Vaz.

De acordo com o secretário de
Educação, César Esper, “o obje-

Apostilas UNO: Educação reúne professores
e gestores para capacitação

tivo é a formação continuada e
acompanhamento do material uti-
lizado pelos professores e alu-
nos”.

As oficinas são divididas por
temas específicos para cada ano/
série, relacionados às apostilas
usadas em sala de aula.

Cerca de 85 agentes comunitá-
rios de saúde e enfermeiros con-
cluíram, esta semana, as aulas de
capacitação do programa “Cami-
nhos do Cuidado”, oferecida pela
Secretaria de Saúde em parceria
com o Centro de Formação de Re-
cursos Humanos para o SUS (CE-
FORSUS/SP)

“Foram cinco encontros com
objetivo de obter melhor formação
para tratar de saúde mental, crack
e outras drogas”, explica a secre-
tária da pasta, Renata Assirati.

O “Caminhos do Cuidado” ofe-
rece estratégias que possibilitam
aos profissionais da Atenção Bá-
sica, trabalhar em conjunto com a
Saúde Mental, acolhendo e cui-
dando do usuário.

As aulas aconteceram na Facul-
dade São Luis e todos os alunos
receberam material didático neces-
sário.

“Caminhos do Cuidado”: profissionais
da saúde concluem capacitação

A Secretaria de Saúde, através
do Departamento de Controle de
Vetores e Zoonoses, iniciou uma
importante ação para controle da
população de animais e incenti-
vo à posse responsável. Os cães
bravios das raças pitbull, rottwei-
ler, fila e staffordshire terrier, es-
tão recebendo microchips de
identificação.

Os microchips contêm infor-
mações dos proprietários dos
cães. “É uma ação importante. Em
caso de abandono ou agressão a
uma pessoa, será fácil descobrir
quem é o dono do animal, e assim
tomar as devidas providências”,
explica o prefeito Raul Girio, que
completa: “Sou veterinário, e vejo
essa medida como um grande

Prefeitura implanta microchips para identificação de cães bravios
Animais do canil também foram beneficiados

avanço, traz segurança para po-
pulação”.

De acordo com levantamento
feito pelo departamento, existem
cerca de mil cães das raças em
questão (ou mestiços). “Estamos
indo, casa a casa, para implantar
os microchips. É um processo
simples, sem efeitos colaterais”,
esclarece a responsável pelo de-
partamento, Maria Angélica Dias.

O prefeito ainda lembra que os
cães bravios e os que são encami-
nhados à adoção do Canil Muni-
cipal, já estão com microchips.

O objetivo é estender a ação e
implantar os microchips em todos
os cães e gatos domiciliados da
cidade. Aqueles que vieram, recen-
temente, residir em Jaboticabal e

portanto não constam no cadas-
tro, devem entrar em contato com

o Departamento de Controle de
Vetores e Zoonoses.

A Prefeitura, em parceria com a
Secretaria Estadual de Emprego e
Relações do Trabalho, está com
inscrições para os cursos de ma-
nicure e pedicure e eletricista resi-
dencial.

Os interessados devem procu-
rar o PAT (Posto de Atendimento
ao Trabalhador) no Paço Munici-
pal. São oferecidas 30 vagas para
cada curso. O curso de eletricista
comercial é destinado para maio-
res de 18 anos e manicure e pedi-
cure para maiores de 16 anos.

 Novos cursos de
QUALIFICAÇÃO

Bolsa auxílio é de R$ 330; inscrições acontecem no

Posto de Atendimento ao Empreendedor

“Além do conhecimento adqui-
rido, os desempregados que op-
tarem pelos cursos, recebem uma
bolsa de R$ 330, lanche e todo ma-
terial didático. Mais uma oportu-
nidade para que a população par-
ticipe de um bom curso de qualifi-
cação”, convida o Prefeito, Raul
Girio.

As aulas acontecem no perío-
do noturno. Os interessados de-
vem apresentar fotocópias do RG,
CPF, Comprovante Escolar e Com-
provante de Residência.

cia Ambiental e Usina Santa
Adélia estiveram presentes nos
standes.

Campo Limpo: Um dia para
concentrar ações e iniciativas si-

multâneas pela educação ambien-
tal e pelo desenvolvimento sus-
tentável da agricultura. Com essa
ideia foi comemorado pela primei-
ra vez, em 2005, o Dia Nacional do

Campo Limpo, com a participação
de mais de 10 mil pessoas. No ano
seguinte, a adesão já saltou para
quase 40 mil, evidenciando o po-
tencial de mobilização dessa ação,
que celebra e valoriza o envolvi-
mento de agricultores, revendedo-
res, cooperativas, indústria e po-

der público no programa de logís-
tica reversa das embalagens de
defensivos agrícolas. O reconhe-
cimento da importância da inicia-
tiva veio em 2008, com a oficializa-
ção do dia 18 de agosto como Dia
Nacional do Campo Limpo pela Lei
Federal  11.657.

Oito cidades participaram do encontro em comemoração ao “DIA  DO  CAMPO  LIMPO”

O Prefeito Raul Girio  percorreu todos os standes, elogiando o

reconhecimento da importante iniciativa oficializada no ano de

2.008, pela Lei Federal Nº 11.657.

Raul Girio em destaque, ladeado por importantes personalidades do setor na Estação de Eventos “Cora Coralina”

Raul Girio observa contextos da sustentabilidade em stande

Mais um curso de qualificação oferecido pela administração

“Um grande avanço e segurança para a população”

Conclusão de curso do programa “Caminhos do Cuidado”, traz  benefícios à sociedade Oficinas de capacitação do Sistema UNO
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Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

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

Muitos se casam sem saber que o

casamento não é só a junção de duas

pessoas sob um mesmo teto, mas a cons-

trução de uma nova vida, a dois, e que

isso pode significar a necessidade de abrir

mão de hábitos e projetos individuais.

Tal demanda às vezes causa frustrações

e brigas. Quem não tem força para supe-

rá-las e evoluir, acaba  fugindo do jogo

antes de conhecer suas regras.
Nas últimas décadas, temos tes-

temunhado uma espécie de bana-
lização da experiência conjugal. É
cada vez maior o número de casa-
mentos que são rapidamente des-
feitos. Sem muito pensar, os par-

Como o suicídio é visto pela so-
ciedade?

O suicídio foi e continua sendo um
tabu entre a maioria das pessoas. É um
assunto proibido e que agride várias
Crenças Religiosas. O tabu também se
sustenta  porque muitos veem o suicida
como um fracassado. Por outro lado, o

Todos nós precisamos tomar uma
atitude na vida, ficar parado e esperan-
do alguma coisa acontecer é perder tem-
po e não sair do lugar. Quantas pessoas

Às  vezes é muito difícil compreen-
dermos que a morte não existe. Nossa
evolução tem limites para entendermos
que o ESPÍRITO, no ato se separa do
corpo, continuando sua trajetória, de
acordo com seu entendimento. O cor-
po se desfaz, com aproveitamento pe-
los encarregados especializados do pla-
no espiritual, num trabalho que requer
conhecimento, sabedoria e da cultura
espiritual, pois tudo é muito delicado. O
ESPÍRITO retorna ao plano da vida
espiritual, recebendo atendimentos dos
mentores ligados ao plano e familiares
ligados pela afinidade, passando a rece-
ber instruções, num estágio de recupe-
ração de forças, para dar continuidade à
sua vida, que está agora num plano dife-
rente de quando estava no corpo. Muita
coisa muda, tudo depende da evolução
de cada um, dos conhecimentos adquiri-
dos na passagem pelo plano material.
PLANETA TERRA, DE PROVAS E
EXPIAÇOES. E, em outros mundos,
para serem virtuais, lugares em fase de
evolução temporária. A vida é uma rea-
lidade e não de ilusões. Todo o UNI-
VERSO  está sujeito a leis comuns e

REFLEXÃO  —  FALANDO  SOBRE  O  SUICÍDIO  -  I I

Ser Humano, por natureza, não se sente
confortável para falar da morte, pois
isso expõe seus limites e suas fraquezas.
Esse tabu piora a situação de muitos.
Muitas vezes, mesmo aqueles que se-
guem religiões que condenam o suicí-
dio, não conseguem respeitar suas cren-
ças e acabam dado fim à própria Vida.

O Mundo atual tem influência
no número de suicídios?

As estatísticas mostram que o suicí-
dio cresce, não somente por questões
demográficas e populacionais, mas tam-
bém por problemas sociais que preju-
dicam o bem-estar de cada um e que
estimulam a autodestruição. Nossa so-
ciedade vive com  diversas situações de
agressão, competição e insensibilidade.
Campo fértil  para que transtornos emo-
cionais se desenvolvam. O antídoto para
combater essa situação limita-se, no
momento, ao sentimento humanitário

que algumas pessoas têm.
Quais as estatísticas sobre o

suicídio no Brasil?
A média brasileira é de 6 a 7 mortes

por 100 mil habitantes, bem abaixo da
média mundial —  entre 13 e 14 mortes
por 100 mil pessoas. Mas o que preocu-
pa é que, enquanto a média mundial per-
manece estável, esse número tem cres-
cido no Brasil. E a maior porcentagem
de suicídios é registrada entre  jovens.

O suicídio pode ser prevenido?
Sim. Segundo a OMS – Organização

Mundial de Saúde, 90% dos casos de sui-
cídio podem ser prevenidos, desde que
existam condições mínimas para ofer-
ta de ajuda voluntária ou profissional.
No Brasil, o CVV  —  rede voluntária de
prevenção — atua nesse sentido há mais
de 52 anos. Recentemente, foi iniciado
um movimento de políticas públicas
para traçar planos integrados de pre-

venção.
Quem oferece ajuda para pes-

soas com intenção de se matar?
As pessoas que precisam de ajuda

podem recorrer ao CVV, grupo de vo-
luntários que oferecem Apoio Emocio-
nal Gratuito. E já existem programas de
Saúde Pública que oferecem esse servi-
ço em algumas regiões do País. Há, por-
tanto, uma ampla rede de Apoio Volun-
tário por meio de telefonia, internet e
atendimento presencial. O CVV aten-
de por telefone, chat, Skipe, e-mail
e pessoalmente, além de realizar aten-
dimentos especiais em casos de eventos
e catástrofes. Somos um grupo de 2.200
Voluntários treinados para Ouvir e Com-
preender pessoas que estão abaladas
emocionalmente e que correm sério ris-
co de Vida.

Centro de Valorização da Vida – Pro-
gramas de Prevenção do Suicídio e Saú-
de Mental -  www.cvv.org.br  - José Fer-
nando Stigliano - Voluntário

UMA ATITUDE DE FÉ
que já perderam grandes oportunidades
na vida, porque não fizerem a coisa cer-
ta. Ao invés de avançarem, ficaram pa-
rados, pensando na morte da bezerra e
dizendo: eu acho que não vou conse-
guir, porque é muito difícil, isso não é
para mim, porque se fosse, seria mais
fácil. As pessoas que pensam assim, ain-
da não tomaram uma atitude de um ven-
cedor. A bíblia fala que, saindo Jesus de
Jericó com os seus discípulos e uma gran-
de multidão, Bartime, o cego, filho de
Timeu, estava sentado na beira do ca-
minho, pedindo esmola. Quando ouviu
alguém dizer que era Jesus de Nazaré que
estava passando, o cego começou a gri-
tar: Jesus, Filho de Davi, tenha pena de
mim! Muitas pessoas o repreenderam e
mandaram que ele calasse a boca, mas
ele gritava cada vez mais alto. Filho de
Davi tenha pena de mim! Então Jesus,
parando, disse que o chamassem; e cha-
maram o cego, dizendo-lhe: Tem bom

ânimo. Levanta-te, que ele te chama.
Então Bartimeu jogou a sua capa para
um lado, levantou-se depressa e foi até
o lugar onde Jesus estava. Jesus disse: O
que é que você quer que Eu faça? Mes-
tre, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse:
Vai, a tua fé te curou. E logo viu, e se-
guiu a Jesus pelo caminho. (Marcos 10.
46 aos 52). Bartimeu estava sentado na
beira do caminho, pedindo esmola a
todos que passava, ele sempre ouvia fa-
lar dos milagres que Jesus fazia e como
as pessoas eram curadas quando procu-
ravam Jesus. Bartimeu colocou em seu
coração que um dia iria ser curado por
Jesus, quando ele ouviu falar que Jesus
estava passado alí, ele não perdeu tem-
po, mesmo sendo cego começou a gri-
tar, e todos se sentiram incomodados, e
mandaram-no calar a boca, mas ele gri-
ta mais e mais. Jesus mandou chamá-lo.
E disseram, tem bom ânimo, ele te cha-
ma. Bartimeu tomou uma atitude de fé,

lançou a sua capa que era a sua proteção
do sol, da chuva e do frio, para o lado,
não se preocupando, mas acreditando
que chegou a sua vez. Ele não questio-
nou porque Jesus não foi até ele. Ele
queria a sua visão de volta. Jesus sabia o
que ele queria, mas fez ele confessar.
Ele disse, eu quero ver. Jesus disse: A tua
fé te curou. Ele saiu curado, seguindo a
Jesus. E você, o que você quer que Jesus
faça por você? Se você quiser um mila-
gre na sua vida, tome uma atitude de fé.
Não fique na beira do caminho, espe-
rando alguma coisa. Faça como Barti-
meu, lance fora tudo o que está te impe-
dido de ser curado ou liberto, seja a dú-
vida, o medo, o desânimo, a tristeza,
enfim tudo o que for negativo. Entre
no caminho e tome posse da sua bên-
ção, em nome de Jesus. Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107.9 das 05h30mim às
06h30mim

  catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Não se precipite... Pense muito bem antes de falar em separação
ceiros dizem: “vamos nos separar”.
Na verdade, é como se estivessem
dizendo: “assim não brinco mais!”
E acabam se separando mesmo, sem
refletir sobre as causas da insatis-
fação. Acontece que um casamento
não é uma brincadeira e não se
pode simplesmente botar a bola
embaixo do braço e sair de campo.
Ou, pelo menos, não parece sensa-
to fazer isso de forma irrefletida,
uma vez que a união foi desejada.
Numa perspectiva sensata e adul-
ta, a questão que se coloca é: no
que está pensando um casal (ou
uma de suas partes) quando diz que
quer separar-se? O que se esconde
por trás desse “não brinco mais?”
Talvez a intenção seja preservar as
individualidades, engolidas pelos
papéis associados ao casamento.
Talvez a proposta radical só masca-
re um protesto, uma queixa, ou
expresse desejos pessoais, deman-
das que não requerem, de modo
algum, rompimento. Construir um
casamento não é tarefa fácil. Exige
a revisão de valores e a renúncia a
expectativas, hábitos, crenças, pro-
jetos, desejos e até esperanças. Isso
não significa que essas dimensões
serão levadas à extinção, tampou-
co que uma parte deva se anular
diante das necessidades e deman-
das da outra. Mas significa que a

união conjugal é um ponto zero a
partir do qual se estabelecem no-
vos costumes, intentos, planos e
ideais de felicidade. Para empre-
gar um jargão psicológico, o casa-
mento não é a soma de duas indivi-
dualidades, mas um terceiro fenô-
meno, que transcende, supera e se
diferencia da mera colagem dessas
individualidades, para alcançar um
feito novo: a vida a dois. Vida a dois
é diferente da vida de um mais um,
mas muitas pessoas entram no ca-
samento, movidas pela ingênua
crença de que apenas somarão duas
peculiaridades. Ou casam-se apoi-
adas na suposição de que o casa-
mento é a preservação de um – um
só -, acrescido de um apêndice, uma
espécie de upgrade. Adquire-se um
marido ou uma esposa como se
compra uma coisa utilitária qual-
quer, que deverá simplesmente se
ajustar àquilo que já está pronto,
ou seja: a própria individualidade,
o próprio modo de ser,  os próprios
hábitos e valores.

O tal “não brinco mais!”, mascara-
do de “quero me separar”, em geral ex-
pressa o ressentimento pela vivência
da perda de uma condição idealizada,
em que o parceiro é almejado como um
adereço, sem que se tenha de renunciar
a nada, sacrificar nada, aprender nada e,
não menos importante, sem que a pes-

soa se disponha a evoluir. A experiência
dessa perda é de fato  penosa. Poucas
pessoas se preparam para vivê-la, por
não compreenderem o significado do
casamento. Imaginam uma coisa e,
quando chegam lá, é outra.

No entanto, é bom advertir,  todos
os casais passam por frustrações e de-
cepções, além de experimentarem enor-
me demanda por transformações pes-
soais. Todos, não apenas aqueles que
chegam à separação. A frustração é ine-
rente à empreitada conjugal – e sem ela
não existem crescimento, evolução e
transformação. Bem sucedidos são os
casamentos que sobrevivem à perda da
imagem idealizada de que uma união é
feita somente de harmonia.

Sejamos otimistas, porém também
sensatos: basta que os pretendentes sai-
bam que a tão desejada harmonia é um
ponto ao qual se chega, que se constrói,
raramente se apresentando como um
ponto de partida. Mesmo quando pre-
sente desde o início, a harmonia há de
ser desconstruída em favor da edifica-
ção de uma configuração melhor e mais
madura. Na mitologia grega, Harmonia
é filha de Afrodite e de Ares, ou seja,
resulta do encontro do amor com a guer-
ra. Se quisermos ser dispensados da se-
gunda, dificilmente teremos conhecido
a fundo a primeira. Então amigos  lei-
tores, refletir, eis a questão. Quem tem
razão? Você? Preste atenção!

A MORTE É UMA FASE DE TRANSIÇÃO
naturais. Não podemos fazer mau uso
do livre arbítrio, porque contraria as leis
de DEUS. Temos que levar em conside-
ração que a desencarnação nos leva a
uma passagem para o  mundo espiritual.
Todos os atos da vida  diária precisam ser
estudados com critério, planificado para
entendermos que as desencarnações são
fases de transição, apoiados pelas leis que
nos levam ao que existe à volta do espí-
rito ao corpo. A desencarnação antes do
tempo, representa um  descuido na EVO-
LUÇÃO. Precisamos voltar a encarnar
o quanto antes, mas a volta depende de
uma série de razões, pedidos e oportuni-
dades imediatas, para efeito de resgates e
pagamentos de dividas, bem como a fal-
ta de respeito às atribuições, obrigações
e deveres a serem cumpridos.

A MORTE (DESENCARNE) TRAZ
MUITAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS
IGNORANTES. SÃO AQUELES QUE
DESCONHECEM OS ENSINAMEN-
TOS DITADOS PELA DOUTRINA
ESPÍRITA, QUE É´UMA CIÊNCIA,
FILOSOFIA E RELIGIÃO, DENTRO
DA CODIFICAÇÃO DE ALLAN KAR-
DEC, QUE VEIO TRAZER LUZ PARA
NOS ILUMINAR.    OS CAMINHOS
DA PORTA ESTREITA.

São compromissos assumidos que  pre-
cisam ser delineados e executados, basea-
dos nas LEIS DE DEUS, a serem cumpri-
das, mas que nós encontramos muitas di-
ficuldades, de realizarmos pelo nosso bai-
xo nível de intelectualidade e moral, den-
tro do mundo que rege a EVOLUÇÃO.

 SOMOS DEUSES DE NOSSAS
AÇÕES, ANJOS DE NOSSAS FALTAS
E JUÍZES DE NOSSOS ERROS. VIVE-
MOS HOJE, PORQUE ONTEM PAS-
SOU. DESENCARNAMOS, MAS NAS-
CEREMOS PARA O FUTURO, QUE
SERÁ A SALVAÇÃO DAQUELES QUE
ACREDITAM EM DEUS.

Se meus pais não tivessem vivido o
matrimônio, eu não seria padre. A vo-

A vocação ao matrimônio precisa ser bem vivida

cação ao matrimônio deve ser vivida
no dia a dia, sendo cada momento único
de fidelidade.

Os solteiros chamados ao matrimô-
nio serão pais e mães no futuro; porém,
é preciso que essa vocação seja constru-
ída no dia de hoje. Você será amanhã
tudo aquilo, e somente aquilo, que viver
hoje.

Você, que já é pai e mãe, consegue
perceber que, no dia a dia, a sua vocação
acontece. Muitos pais e mães se conso-
mem mais na entrega à vida pela famí-
lia do que uma pessoa consagrada.

Muitas vezes, nosso coração fica
apertado, as lágrimas rolam de nossos
olhos e vamos dormir com um peso no
coração. Mas se tivermos a certeza de
que vivemos a nossa vocação durante o
dia, poderemos dizer: "Hoje, eu sou fe-
liz assim, porque tenho a Ti, meu Deus".

Seu irmão,

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!

1-HOMEOPATIA x ALOPATIA
ADESÃO À SAÚDE E PAZ
SAIBA QUE O MÉTODO DE CURA

RACIONAL É A HOMEOPATIA
E O MÉTODO DE CURA ALTER-

NATIVO É A ALOPATIA
Embora o mais importante em nos-

sa vida é ter sempre em mente e con-
victamente aliás, de que devemos culti-
var a saúde, infelizmente a população
humana é acometida por inúmeras do-
enças que ela mesma atrai para si, ao ter
medo de “pegar” ou ter tal ou qual “do-
ença”, além do que, a indústria farma-
cêutica dentro da cultura irracional e
nefasta embasada na medicina ALOPÁ-
TICA, faz prevalecer ainda mais a so-
brevida das doenças em todo o indiví-
duo desprovido dos conhecimentos da
realidade do método racional, natural e
curador de todos os males que é o méto-
do da medicina HOMEOPÁTICA.

Para iniciar uma série de matérias
dentro da Grande Cruzada de Esclareci-
mento, no intuito de exaltar que é a
HOMEOPATIA o método da corrente

médica absolutamente correta e racio-
nal, ante o método ALOPÁTICO,
transcrevemos um artigo publicado na
Revista Terceiromilênio pelo editor da
Editora A FLOR DA VIDA na cidade de
Brasília/DF, que servirá como uma in-
trodução magnífica para nosso propó-
sito, cujo cenário está arraigado em pra-
ticamente todas as pessoas contempo-
râneas e vem de encontro ao estado de
perplexidade com que me deparo coti-
dianamente, pelos remédios alopáticos
que são ingeridos indiscriminadamente,
tanto por receituário, quanto por conta
própria, o que é lamentável do ponto
de vista de que as pessoas podem se cu-
rar homeopaticamente dos males que
lhes afligem.

UM CENÁRIO INTRODUTÓRIA DA
REALIDADE ATUAL E UM DOS MO-
TIVOS PARA VOCÊ SABER PORQUÊ
HOMEOPATIA E NÃO ALOPATIA.

MEU TIO TONICO
Meu tio Tonico, lá do interior, esta-

va bem de saúde, até que sua esposa,
minha tia Marocas, a pedido de sua fi-
lha, minha prima Totinha, disse:

-Tonico, você vai fazer 70 anos, está
na hora de fazer um check-up com o
médico.

- Para quê, estou me sentindo muito
bem! Retrucou Tonico.

-Porque a prevenção deve ser feita
agora, quando você ainda se sente jo-
vem, disse minha tia.

Então meu tio Tonico foi ver um
médico.

O médico, sabiamente, mandou-o
fazer testes e análises de tudo o que po-
deria ser feito e que o plano de saúde
cobrisse. Duas semanas mais tarde, o
médico disse que os resultados estavam
muito bons, mas tinha algumas coisas
que podiam melhorar.

Então receitou: Comprimidos Ator-
vastatina para o colesterol, Losartan
para o coração e hipertensão, Metfor-
mina para evitar diabetes, Polivita-
minas para aumentar as defesas. Nor-
vastatina para a pressão, Deslorata-
dina em alergia. Como eram muitos
medicamentos, tinha que proteger o
estômago, então ele indicou Omepra-
zol e um diurético para os inchaços.

Meu tio Tonico foi à farmácia e gas-
tou boa parte da sua aposentadoria em
várias caixas requintadas de cores sorti-
das. Nessas alturas, como ele não con-
seguia se lembrar se os comprimidos
verdes para a alergia deviam ser toma-
dos antes ou depois das cápsulas para o
estômago e se devia tomar as amarelas
para o coração antes ou depois das re-

feições, voltou ao médico. Este lhe deu
uma caixinha com várias divisões, mas
achou que titio estava tenso e algo con-
trariado. Receitou-lhe, então, Alprazo-
lam e Sucedal para dormir.

Naquela tarde, quando ele entrou na
farmácia com as receitas, o farmacêuti-
co e seus funcionários fizeram uma fila
dupla para ele passar através do meio,
enquanto eles aplaudiam.

Meu tio, em vez de melhorar, foi
piorando. Ele tinha todos os remédios
num armário da cozinha e quase já não
saia mais de casa, porque passava prati-
camente todo o dia a tomar as pílulas.

Dias depois, o laboratório fabrican-
te de vários dos remédios que ele usava,
deu-lhe um cartão de “Cliente Prefe-
rencial”, um termômetro, um frasco
estéril para análise de urina e lápis com
o logotipo da farmácia.

Meu tio deu azar e pegou um resfri-
ado.

Minha tia Marocas, como de costu-
me, fez ele ir para a cama, mas, desta
vez, além do chá com mel, chamou tam-
bém o médico. Ele disse que não era
nada, mas prescreveu Tapsin para to-
mar durante o dia e Sanigrip com Efe-
drina para tomar à noite. Como esta-
va com uma pequena taquicardia, recei-
tou Atenolol e um antibiótico, 1g de
Amoxicilina a cada 12 horas, durante
10 dias. Apareceram fungos e herpes, e
ele receitou Fluconazol com Zovirax.

Para piorar a situação, tio Tonico
começou a ler as bulas de todos os medi-
camentos que tomava, e ele ficou sa-
bendo todas as contraindicações,
advertências, precauções, reações
adversas, efeitos colaterais e inte-
rações médicas.

Leu coisas terríveis. Não só poderia
morrer, mas poderia ter também arrit-
mias ventriculares, sangramento anor-
mal, náuseas, hipertensão, insuficiên-
cia renal, paralisia, cólicas abdominais,

alterações do estado mental e um mon-
te de coisas terríveis.

Com medo de morrer, chamou o
médico, que disse para não se preocu-
par com essas coisas, porque os la-
boratórios só colocavam para se
isentar de culpa.

- Calma, seu Tonico, não fique afli-
to, disse o médico, enquanto prescrevia
uma nova receita com um antidepressi-
vo Sertralina com Rivotril 100 mg.
E como titio estava com dor nas articu-
lações deu Diclofenac. Nessa altura,
sempre que o meu tio recebia a aposen-
tadoria, ia direto para a farmácia, onde
já tinha sido eleito cliente VIP.

Chegou um momento em que o dia
do pobre do meu tio Tonico não tinha
horas suficientes para tomar todas as
pílulas, portanto, já não dormia, apesar
das cápsulas para a insônia que haviam
sido prescritas.

Ficou tão ruim que um dia, con-
forme já advertido nas bulas dos re-
médios, morreu. No funeral tinha mui-
ta gente, mas quem mais chorava era o
farmacêutico. Agora tia Marocas diz que
felizmente mandou titio para o médico
bem na hora, porque se não, com
certeza, ele teria morrido antes.

Este artigo é dedicado a todos os meus
amigos, sejam eles médicos, pacientes
ou leitores…!

Qualquer semelhança com fatos re-
ais será “pura coincidência”.

 - Fonte: Este artigo foi escrito por

Revista Terceiro Milênio em 11 de agos-

to de 2014 às 17:50, e está arquivado

no site:

www.terceiromilenionline.com.br – na
seção: Medicina Alternativa.

-Nas próximas edições vamos dar a
conhecer importantes revelações de
SAMUEL HAHNEMANN em seu OR-
GANON DA ARTE DE CURAR PELA
HOMEOPATIA.

j.Augusto - LUZ & PAZ

Vendo apartamento
Edifício Astúrias, centro, Jaboticabal,  sendo 01 suite com armários

embutidos, ar condicionado e persiana, 01 dormitório com persiana, arma-
rios embutidos e ventilador de teto, 01 dorm com persiana, sem armários,
01 escritório com persiana, com opção para 01 quarto dormitório, sala
dois ambientes, com sacada e ventilador de teto, cozinha com armários,
lavanderia, banheiro social com armário e box blindex, banheiro de empre-
gada e duas vagas na gararem R$ 350.000,00

Contato com Cristina (92) 9984 3023/ (92) 3347 3799

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA
GERAL  EXTRAORDINÁRIA

AANARB – Associação dos Amigos de Bairro Nova Aparecida e
Recreio dos Bandeirantes, através de sua presidente Izaltina dos
Santos Bottino, CPF.862.199.798-34, convoca aos senhores associ-
ados e diretores para a Assembleia Geral Extraordinária  que será
realizada no dia 08 de setembro de 2014, em sua sede provisória à
Rua Ariovaldo Sbaile, 541 – Jardim  Nova Aparecida. Jaboticabal/
SP., às 20.00hs; afim de decidir a seguinte Ordem do Dia:

a) Dissolução e Extinção da  AANARB.
Jaboticabal, 25 de agosto de 2014.

  Izaltina  dos  Santos  Bottino
  Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

 A ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO de
Jaboticabal, com sede nesta cidade, na Praça Maria Gaglianone , nº 120, bairro Jardim Indepen-
dência, através de seu Presidente, o senhor José Francisco Baratela, CONVOCA através do
presente edital, todos os associados e membros da diretoria executiva, fiscal e administrativa da
entidade, para Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da entidade sito à
Praça Maria Gaglianone, às 19:00 horas, do dia 11 de setembro de 2.014, cuja pauta da reunião
da assembléia será o a venda de um imóvel localizado na cidade de Ribeirão Preto, situado na
Av. Nove de Julho n.º 1.339, registrado sob matrícula de número 69005, do livro 2- RG, do
Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Ribeirão Preto e cadastrado na Prefeitura Muni-
cipal de Ribeirão Preto sob o n.º 3.443-6, bem como a venda de um veículo VW/VW Fusca 1.600,
ano de fabricação 1995/modelo 1996, cor prata, placas BKD 8591, Chassi
9BWZZZ113SP016192, e de um veículo Chevrolet/Classic LS, ano de fabricação 2010/ modelo
2011, cor branca, placas ETY 2045, Chassi 9BGSU19F0BB245181.

A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19:00 horas, com a presença da
maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não
exigindo a lei quorum especial.

Jaboticabal, 29 de agosto de 2014.
JOSÉ FRANCISCO BARATELA
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PALMEIRAS/100 ANOS DE HISTÓRIA

A História da Sociedade Esportiva
Palmeiras começa no dia 26 de agosto
de 1914, quando o clube foi fundado
por imigrantes italianos na cidade de
São Paulo com o nome de Palestra Ita-
lia. A primeira partida da equipe foi dis-
putada em 24 de janeiro de 1915 contra
o Savóia, do atual município de Voto-
rantim, à época distrito de Sorocaba,
no interior paulista, e contou com a
vitória palestrina por 2 a 0, com gols de
Bianco e Alegretti.

Depois de colecionar nas décadas de
20 e 30 do Século XX uma série de títu-
los paulistas e conquistar uma quantida-
de relevante de torcedores, o clube foi
obrigado a mudar seu nome para Socie-
dade Esportiva Palmeiras em 1942, por
ocasião da Segunda Guerra Mundial, já
que o Brasil, governado pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas, declarou guerra
aos países do “Eixo” (Alemanha, Itália
e Japão) e se alinhou aos países “Alia-
dos” (Estados Unidos, URSS, Grã-Bre-
tanha, França, e outros).

Na sua primeira partida com o novo
nome de Palmeiras, em 20 de setembro
de 1942, sagrou-se campeão paulista
com uma vitória sobre o São Paulo no
Estádio do Pacaembu, no episódio his-
tórico que ficou conhecido como “Ar-
rancada Heróica”. Nas décadas seguin-
tes, com grandes jogadores, como Ober-
dan Cattani, Waldemar Fiúme, Villado-
niga, Jair Rosa Pinto, Liminha e Rodri-
gues, ampliou seu acervo de títulos e se
consolidou como uma das equipes mais
importantes do Brasil.

Na virada da primeira para a segun-
da metade do século, o alviverde atingiu
um grande momento, conquistando seu
primeiro e um dos mais importantes tí-
tulos internacionais. O clube paulistano
venceu a Juventus, da Itália, no Estádio
do Maracanã, para um público de mais
de 100 mil pessoas, na final da Copa
Rio de 1951, competição que foi reco-

"Cruz de Savoia”, primeiro

distintivo utilizado pelo Pales-

tra Itália em 1915

nhecida posteriormente pela FIFA com
um Mundial de Clubes.

Entre 1958 e 1970, nos “anos de
ouro” do futebol brasileiro, quando o
País conquistou seus três primeiros tí-
tulos mundiais de futebol e encantou o
planeta, o Palmeiras era um dos poucos
times que conseguiam ser páreo para o
Santos de Pelé, considerado um dos
maiores times do mundo em todos os
tempos.

Em 1965, foi inaugurado o Estádio
Magalhães Pinto, o “Mineirão”, e, para
coroar os festejos da inauguração, orga-
nizou-se um amistoso entre a Seleção
Brasileira e a do Uruguai. Pela primeira
vez na história do futebol brasileiro, um
time, a Sociedade Esportiva Palmeiras,
foi convidado para compor toda a dele-
gação, do técnico ao massagista, do go-
leiro ao ponta-esquerda, incluindo os
reservas. A partida foi realizada no dia 7
de setembro (data da independência bra-
sileira), e o Palmeiras derrotou o Uru-
guai por 3 a 0.

Durante essas décadas de ouro do
futebol brasileiro, por conta da técnica
apurada e pelo toque de bola refinado de
seus jogadores, o Palmeiras foi compa-
rado durante anos a uma “Academia de
Futebol”, que teve entre os principais
protagonistas, em duas fases distintas e
consecutivas, grandes nomes do fute-
bol, como Ademir da Guia, Dudu, Juli-
nho Botelho, Djalma Santos, Servílio,
Tupãzinho, Luís Pereira, Leivinha, Cé-
sar e Leão.

Coincidentemente, após o maior íco-
ne da Academia, o meia Ademir da Guia,
encerra a carreira em 1977. O Palmei-
ras ficou durante um longo período sem
conquistar títulos. Conhecido como
“Divino” por conta da grande classe no
trato da bola e pela eficiência, Ademir é
considerado o maior jogador da história
do alviverde, com a impressionante
marca de 901 jogos disputados, 153 gols
marcados e dezenas de títulos conquis-
tados, entre campeonatos oficiais e tor-
neios amistosos nacionais e internacio-
nais.

O jejum de títulos entre 1976 e 1993
foi o mais longo da história do clube e
exigiu paciência da torcida, que viu seus
maiores rivais dominarem as conquis-
tas da década de 1980. O martírio alvi-
verde foi sepultado depois que a direto-
ria idealizou uma inédita parceria para a
gestão do futebol com a empresa multi-
nacional de origem italiana Parmalat.
Tal acordo, possibilitou a contratação
de grandes jogadores e técnicos compe-
tentes, que recolocaram o Palmeiras na
trilha das conquistas.

Marcos
Sob o comando de Vanderlei Luxem-

burgo, o time formado por craques,
como Evair, Edmundo, Roberto Car-

los, César Sampaio, Mazinho, Edílson e
Zinho, goleou o arquirrival Corinthians
por 4 a 0 na final do Campeonato Pau-
lista de 1993, encerrando o incômodo
tabu. O mesmo time conquistaria o Tor-
neio Rio-São Paulo daquele ano e o Cam-
peonato Brasileiro. No ano seguinte, o
alviverde obteve ainda os bicampeona-
tos paulista e brasileiro, com o meia
Rivaldo sendo o destaque na conquista
nacional.

Luiz Felipe Scolari, o Felipão
Na segunda metade do período de

parceria com a Parmalat e sob o co-
mando de Luiz Felipe Scolari, o Pal-
meiras chegou a três conquistas inédi-
tas: a Copa do Brasil e a Copa Merco-
sul, ambas de 1998, e a Copa Libertado-
res da América de 1999. Nestes três tí-
tulos, alguns dos destaques da equipe
foram os jogadores Arce, Alex, Cléber,
Oséas, Paulo Nunes, Júnior, Euller, além
dos já citados Zinho, Evair e César Sam-
paio, e dos goleiros Velloso e Marcos,
este último que se transformou num dos
maiores ídolos da história alviverde.

Depois do novo período de alegria,
que além de títulos, contou com duas
eliminações históricas do Corinthians
na Copa Libertadores da América, e já
com o término da parceira com a Par-
malat, a torcida alviverde conviveu com
a enorme tristeza do rebaixamento no
Campeonato Brasileiro de 2002. Numa
demonstração de paixão e fidelidade,
apoiou o Palmeiras na conquista da Sé-
rie B de 2003. A primeira década do
Século XXI foi um período de tentati-
vas de reestruturação política e admi-
nistrativa para o clube, que voltou a le-
vantar um título de primeira divisão
somente em 2008, quando conquistou
o Campeonato Paulista.

Em 2012, ano no qual o ídolo Mar-
cos encerrou a carreira, o Palmeiras vol-
tou a levantar um título nacional após
12 anos. Comandada novamente por
Luiz Felipe Scolari, a equipe alviverde
conquistou a Copa do Brasil de 2012, de
forma invicta, depois de levar a melhor
contra o Coritiba na final da competi-
ção. No mesmo ano que ratificou a mar-
ca de maior campeão nacional da histó-
ria, o alviverde amargou um novo rebai-
xamento para a Série B do Campeonato
Brasileiro, depois de uma campanha
marcada por uma série de contusões de
jogadores, mau planejamento, elenco li-
mitado e uma administração bastante
questionada de seu presidente Arnaldo
Tirone. No ano seguinte, já sob a admi-
nistração do presidente Paulo Nobre e
com uma campanha com clara superio-
ridade da equipe ante as demais, o Pal-
meiras subiu novamente à primeira divi-
são com 6 rodadas de antecedência, ga-
rantindo a participação na Série A de
2014, ano de seu centenário

Palmeiras de 1946: em pé, da esquerda para a direita, Og, Caieira, Waldemar Fiúme, Oberdan,

Gengo e Oswaldo. Agachados, da esquerda para a direita, Lula, Lima, Neno, Gonzales e Altevir.

Palmeiras campeão paulista de 1947, em foto do acervo do clube, publicada no site oficial. Em pé:

Zezé  Procópio, Túlio, Caieira, Oberdan, Waldemar Fiúme e Turcão. Agachados: Lula, Arthurzinho,

Oswaldinho, Lima e Canhotinho.

Formação histórica do Palmeiras. Em pé, da esquerda para a direita: o primeiro é Eurico, o quinto

Alfredo Mostarda, o sexto Zeca, o oitavo é César Maluco e o décimo é Leivinha. Agachados, da esquer-

da para a direita: o segundo é Leão, o quarto é Luís Pereira, seguido por Fedato, o sétimo é Mário Loiro,

o oitavo é Dudu, o nono Ademir da Guia e o penúltimo é Nei. Foto: Paulo Queiroz

Em pé, da esquerda para à direita: Eurico, Leão, Baldocchi, Nélson, Dé e Dudu. Agachados, da

esquerda para à direita: Edu, Jaime, César, Ademir da Guia e Pio. Foto: Revista Placar

Da esquerda para a direita, em pé: Carlos Alberto Parreira, Américo Faria, Gilberto Silva (o tercei-

ro), Renato (o sétimo), Emerson, Lúcio, Marcos, Ricardo Oliveira, Robinho, Roque Júnior, Kaká, Gil-

berto (o décimo sexto), um membro da comissão técnica e Luisão (o décimo oitavo) ao lado de um

torcedor. Agachados: Cicinho, Juninho Pernambucano, Edu Gaspar, Júlio Baptista, Adriano, Ronaldi-

nho Gaúcho, Maicon, Léo, um membro da comissão técnica, Zé Roberto e Gomes. Foto: UOL

PALMEIRAS 2014: Fábio; Weldinho, Lúcio, Victorino e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira,

Diogo, Mendieta, Mazinho e  Henrique. Time titular no jogo da última quarta-feira.

Seu mascote oficial é um peri-

quito verde, mas nos últimos anos

a torcida adotou o porco como o

mais efetivo. O "porco" surgiu,

na verdade, como provocação e

gozação das torcidas adversári-

as, já que o termo era uma forma

pejorativa, desde a Segunda

Guerra Mundial, como a elite

paulistana se referia aos italia-

nos e descendentes que moravam

em São Paulo. Depois de déca-

das, se sentindo ofendida com tal

apelido, a torcida alviverde ado-

tou o animal como mascote nos

anos 80 do século XX, eliminan-

do a gozação dos rivais. Hoje,

grita entusiasmada nos jogos:

"Olê, Porco! Olê, Porco!" Tal

grito é um dos mais tradicionais

do País e costuma inflamar os

palmeirenses durante as parti-

das.

De acordo com o site oficial, o

periquito foi escolhido desde a

fundação do time por causa da

comum coloração verde e, tam-

bém, por esse passarinho existir

em abundância onde o clube está

localizado, além de ser um pás-

saro de origem brasileira. Uma

curiosidade: o periquito, apesar

de alguns confundirem, nada tem

a ver com o personagem da Dis-

ney Zé Carioca, que é um papa-

gaio. Aliás, o palmeirense é bem

mais antigo e foi desenhado em

São Paulo.
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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
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Autor: Bala de Prata

Locução: Bala de Prata

Eu nasci pra ser locutor

Narrando em festa de peão

Eu tenho muito valor

No peito da loira eu já senti

o seu calor

Mas foi nos braços da more-

na

Que eu encontrei meu gran-

de amor!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Prof. Dr. Sérgio Valiengo Valeri e
Drª Alessandra Penariol

FCAV/UNESP Câmpus de Jabotica-
bal

É valido resaltar que muitas das ve-
zes por desconhecimento de causa ou
até mesmo ignorância, costuma-se di-
zer que o agricultor é o causador e parte
interessada na provocação do incêndio
na sua propriedade.

Infelizmente são pareceres errone-
os, o agricultor é a parte mais interessa-
da em mater sua produção e vegetação
preservada, tanto por que ele provém o
sustento da sua prole através do seu tra-
balho e da sua conservação do seu pro-
duto, que no caso é a sua lavoura.

O produtor da cana-de-açúcar, além
de perder em qualidade o seu produto,
está aplicando técnicas modernas de cul-
tivo sem adotar a prática da queimada.
Hoje a palha da cana traz benefícios ao
solo e ao próximo ciclo da cultura.

Sendo assim, o meio ambiente teve
grandes prejuízos em decorrência das
queimadas provocadas por criminosos,
por acidentes, ou formas de protestos.
Quando o fogo é criminoso, o agricul-
tor terá  que provar a sua inocência,
enquanto isso a cana-de-açúcar não será
cortada pela Usina até que seja explica-
do e comprovado o motivo. O proble-
ma se agrava quando o fogo atinge área
de preservação permanente (APP) ou
reserva legal (RL), pois o agricultor tam-
bém será autuado e responderá crimi-
nalmente por essa inflação sem ter sido
o causador do incêndio, ou seja, mais
uma vez temos uma inconstitucionali-
dade presente, sendo que a irresponsa-

INCÊNDIOS EM PROPRIEDADES
RURAIS: ASPECTOS LEGAIS

bilidade de quem fez fica impune e o
maior defensor e prejudicado torna-se
o culpado.

São inúmeras as consequências deri-
vadas das queimadas da cana-de-açucar,
mas toda vegetação nativa ou agrope-
cuária estão sujeitas às queimadas nas
épocas de seca e estiagem, onde o índi-
ce de perigo de incêncdio é muito alto.

Com a seca, o calor serve para dar
início a um incêndio e o vento multipli-
ca a velocidade de propagação do fogo.
As principais causas são decorrentes do
ambiente seco, velocidade do vento e
declividade do terreno.

Podemos classificar as principais
causas de incêndios em três módulos:

1º - Decorrentes de raios, objetos
metálicos e de vidro que concentram os
raios solares quando deixados nas flo-
restas e vegetação seca na forma de lixo,
faíscas provenientes dos trilhos de trem,
entre outros agentes naturais;

2º - Decorrentes da ação do homem,
voluntariamente ou involuntariamen-
te, como por exemplo: cigarros, eletri-
cidade, fogo para limpeza de terreno
que se transformam em incêndios, lem-
brando que fogo é controlável e incên-
dio é de difícil controle.

3º - Derivado da culpa do homem,
os incêndios criminosos causados pela
ação voluntária do agente e inúmeros
os motivos que podem induzir a ação
criminosa são: a inveja, desavença, vin-
gança, para resgate de seguro, insanida-
de mental, dentre tantos outros.

Fonte: Marcelo Pedroso Goulart,
Promotor de Justiça no Estado de São
Paulo, 11 de setembro de 2007

Muita Ale-

gria! Assim

transcorrerá o

dia da nossa

amiga Rosa P.

Mello, que

completa ida-

de nova neste

dia 30/08.

Parabéns e

muitos anos de

Vida!

Dona Tereza, as filhas, filhos, esposo, netos, noras e

bisneta, admiram sua força de vontade de viver. Deseja-

mos muitas felicidades nessa nova jornada. Todos te amam

muito, incondicionalmente. FELICIDADES!

Bem-vindo Heitor! O lindo bebezinho nasceu dia 20 e deixou a

família inteira babando. Fabiana Theodoro de Lima e Adiel Ber-

chieri estão  felizes com a chegada desse abençoado herdeiro na

família. Que o Heitor traga muitas felicidades ao casal. Parabéns!

Hoje é seu dia. Desejo a você, Beatriz Garcia, tudo de bom e que o

nosso amor continue crescendo a cada dia mais. Felicidades e mui-

tos anos de vida!  a). Alexandre.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

O mestre da Equipe Núcleo, Márcio Della Motta, apai-

xonado por Jiu-Jitsu, irá comemorar mais um aniversário

no dia 01 de setembro. Parabéns e muitos “Jiu-Jitsus” em

sua vida!

 REGIANE RAMIRO ROMBOLAR, completa idade nova dia 05

de setembro, ao lado de familiares e amigos. Desejamos que esta

nova fase seja de muitas conquistas em sua vida. Te admiramos mui-

to. Parabéns! a.) Alessandro, Estevão e Yago.

O proprietário da gráfica Santiago, Agnaldo Almeida,

comemorará mais um ano de vida dia 03 de setembro. Toda

a equipe Carecas Racing deseja saúde, paz e muito suces-

so! Parabéns!

Os olhos da águia observam o céu e a terra!

Noel, o Menssageiro da Paz

GUILHERME
BARBIERI

Dono de uma beleza in-
crível, com cara de ator
hollywoodiano, o garoto
jaboticabalense foi o esco-
lhido da nossa região para
disputar a semifinal do
concurso Pernambucanas
faces 2014. O estudante
tem 17 anos de idade, 1.82
de altura, é do signo de Ca-
pricórnio, está sendo acom-
panhado pela R. Office
Models e já se prepara para
vencer a próxima etapa
que se realizará entre 01/
09 a 30/11. O vencedor do
concurso fechará 1 ano de
contrato com uma das
maiores agências de mode-
lo do país, a Ford Models,
ela que é responsável pela
carreira de grandes mode-
los, revelando talentos
para as passarelas nacio-
nais/ internacionais.

Vamos ficar na torci-
da!

Agradecimento: Rose
alta costura.

IMEVE-INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
S.A., torna público que RECEBEU da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 52001510 para FABRICAÇÃO DE MEDI-
CAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO sito à Rua: Minervino
Campos Pedroso nº 311, na cidade de Jaboticabal/SP.



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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

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.

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 2.014

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
Procedimento Ordinário por parte de Cem Empreendimentos Imobi-
liários 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 res-
posta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo
réu, como verdadeiros. os fatos articulados pelo autor. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo
este Fórum localizado na Praça do Café, s/n° - Bairro Aparecida -
CEP .: 14.870-230 - Fone: (16) 3203-3211 -  Jaboticabal/SP.

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2014.

Semana passada apresentei sete di-
cas para preservar seu casamento. Nes-
ta edição, dicas finais.

As dicas da semana passada estão em
www.programapalavraviva.com.br.

8. Concorde que o divórcio não
é a resposta “Portanto, o que Deus
ajuntou não o separe o homem” (Ma-
teus 19:6). “Todo aquele que repudiar
sua mulher, a não ser por causa de for-
nicação, e casar com outra, comete adul-
tério. E aquele que casar com ela que é
repudiada, comete adultério” (Mateus
19:9). “Porque a mulher que está sujei-
ta ao marido, enquanto ele viver, está-
lhe ligada pela lei” (Romanos 7:2). A
Bíblia é clara. Os laços do matrimônio
são destinados a ser indissolúveis e in-
destrutíveis. O divórcio é permitido
apenas em caso de adultério. Mas mes-
mo assim, não é exigido, apenas permi-
tido. O perdão é sempre melhor do que
o divórcio, mesmo no caso de uma que-
da moral. O casamento é para a vida.
Deus assim ordenou quando Ele reali-
zou o primeiro casamento no Éden.
Pensamentos do divórcio como solu-
ção irão destruir qualquer casamento.
Esta é uma razão do porque Jesus des-
cartou essa possibilidade. O divórcio é
sempre destrutivo e quase nunca uma
solução para o problema. Em vez disso,
ele cria problemas muito maiores, por
isso nunca deve ser considerado. Frus-
tração, infelicidade, quase inevitavel-
mente se seguem ao divórcio, e até
mesmo o sucesso na vida em si é muitas
vezes frustrado. Deus instituiu o casa-
mento para guardar a pureza e a felici-

PUROPLAST – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- ME, torna
público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 52000325
e requereu a Licença de Operação para grânulos a partir da recupe-
ração de materiais plásticos descartados, sito à Av. Jaime Ribeiro, nº
319, Módulo A4 -  Prédio A – Vila Industrial - Jaboticabal/SP.

DICAS PARA PRESERVAR SEU CASAMENTO. Parte 2
dade das pessoas, para prover suas ne-
cessidades sociais, e para elevar a sua
natureza física, mental e moral. Seus
votos estão entre as obrigações mais
solenes que os seres humanos podem
assumir.

9. Mantenha o círculo familiar
bem fechado “Não adulterarás” (Ex
20:14). “O coração do seu marido está
nela confiado. Ela só lhe faz bem, e não
mal, todos os dias da sua vida” (Prov
31:11-12). “o SENHOR foi testemu-
nha entre ti e a mulher da tua mocidade,
com a qual tu foste desleal” (Mal 2:14).
“Guarda-te da mulher má… Não cobi-
ces no teu coração a sua formosura, nem
te prendas com os seus olhos… Tomará
alguém fogo no seu seio, sem que as suas
vestes se incendeiem?… Assim… o que
se chegar à mulher do seu próximo, não
ficará sem castigo” (Prov 6:24-29).
Intimidades da família nunca devem ser
compartilhadas com os outros – nem
mesmo com os pais. É um grande peca-
do e uma tragédia quebrar essa regra dada
por Deus. Uma terceira pessoa a simpa-
tizar ou ouvir reclamações é uma ferra-
menta do diabo para afastar os cora-
ções do marido e da mulher. Resolva os
problemas de sua casa privadamente.
Ninguém MAIS (exceto seu ministro ou
conselheiro matrimonial) devem estar
envolvidos. Sempre sejam verdadeiros
um com o outro, e nunca guardem se-
gredos um do outro. Não brinque à custa
dos sentimentos do seu cônjuge. Defen-
da vigorosamente um ao outro e exclua
estritamente todos os intrusos. Deus,
que conhece a nossa mente, corpo e
estrutura emocional (e sabe o que ajuda
ou prejudica a nós), diz: “não farás”. E
quando Ele diz: “Não”, é melhor não.
Aqueles que ignoram sua ordem vão
pagar a pena suprema. Portanto, se fler-
tes terem começado, acabe com eles de
uma vez, evite suas terríveis consequ-
ências.

10. Deus descreve o amor; tor-
ne-o sua meta diária “O amor é so-
fredor, é benigno; o amor não é invejo-
so; o amor não trata com leviandade,
não se ensoberbece. Não se porta com
indecência, não busca os seus interes-
ses, não se irrita, não suspeita mal. Não
folga com a injustiça, mas folga com a
verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo es-

pera, tudo suporta. O amor nunca fa-
lha” (1 Cor 13:4-7).

11. Lembre-se que a crítica e a
irritação destroem o amor “Vós,
maridos, amai a vossas mulheres, e não
vos irriteis contra elas” (Col 3:19). “É
melhor morar numa terra deserta do que
com a mulher rixosa e irritadiça” (Prov
21:19). “O gotejar contínuo em dia de
grande chuva, e a mulher contenciosa,
uma e outra são semelhantes” (Prov
27:15). “E por que reparas tu no ar-
gueiro que está no olho do teu irmão, e
não vês a trave que está no teu olho?”
(Mateus 7:3).

Pare de criticar, irritar, e procurar
falhas. Seu marido ou esposa pode fa-
lhar muito, mas irritação não vai aju-
dar. Não espere perfeição, ou isso resul-
tará em amarguras. Olhe para além das
faltas e procure pelas coisas boas. Não
tente mudar, controlar, ou obrigar o seu
parceiro – você destruirá o amor. So-
mente Deus pode mudar as pessoas. Um
senso de humor, um coração alegre,
bondade, paciência e carinho banirá dois
terços dos problemas de seu casamento.
Tente fazer o seu cônjuge feliz ao invés
de bom, e o bom cuidará de si mesmo. O
segredo de um casamento bem sucedido
não é ter o parceiro certo, mas sim em
ser o parceiro certo.

12. Não exagere em nada, seja
moderado “E todo aquele que luta,
exerce domínio próprio em todas as
coisas” (1 Cor 9:25). “o amor… não
busca os seus interesses” (1 Cor 13:5.
“Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo
à servidão” (1 Cor 9:27). “se alguém
não quiser trabalhar, não coma também”
(2 Tess 3:10). “Digno de honra entre
todos seja o matrimônio, bem como o
leito sem mácula” (Hebreus 13:4). “Não
reine, portanto, o pecado em vosso
corpo mortal, para lhe obedecerdes em
suas concupiscências. Nem tampouco
apresenteis os vossos membros ao pe-
cado por instrumentos de iniqüidade”
(Rom 6:12-13).

Trabalho, amor, descanso, exercíci-
os, culto, refeições, e as relações sociais
devem ser cuidadosamente equilibrados
em seu casamento, ou algo vai quebrar.
Excesso de trabalho e falta de sono, ali-
mentos adequados ou exercício tornam
uma pessoa crítica, intolerante e nega-

tiva. Comer em excesso constante é um
grande mal que reforça a natureza infe-
rior e entorpece a consciência. As agres-
sões sexuais destroem o amor pelas coi-
sas sagradas e enfraquece a vitalidade. O
casamento não dá licença para exces-
sos sexuais. Atos sexuais degradantes e
destemperados destroem o amor e o
respeito de um pelo outro. Uma vida
sexual temperada é recomendada pela
Bíblia (1 Coríntios 7:3-7). Contatos
sociais com os outros são absolutamen-
te essenciais. A verdadeira felicidade não
pode ser encontrada no isolamento.
Temos de aprender a rir e desfrutar sau-
davelmente os bons momentos. Ser ex-
cessivamente sério é perigoso. Fazer
coisas demais ou de menos, enfraquece
a mente, consciência, corpo, a capaci-
dade de amar e respeitar um ao outro.
Não deixe que a intemperança destrua
seu casamento.

13. Respeite os direitos pesso-
ais e a privacidade um do outro “O
amor é paciente… não arde em ciúmes…
não se conduz inconvenientemente, não
procura os seus interesses… não se ale-
gra com a injustiça, mas regozija-se com
a verdade “ (1 Coríntios 13:4-7).
“Amai-vos cordialmente uns aos outros
com amor fraternal, preferindo-vos em
honra uns aos outros (Romanos 12:10).
Cada cônjuge tem o direito dado por
Deus a determinadas intimidades pesso-
ais, sem explicação. Não mexa em car-
teira ou bolsa um do outro, e-mail pes-
soal, celular etc sem autorização dada.
O direito à privacidade e sossego quan-
do preocupados deve ser respeitado.
Cônjuges nunca devem tentar forçar
mudanças de personalidade um ao ou-
tro. Só Deus pode fazer essas altera-
ções, e todos nós responderemos pes-
soalmente a Ele sobre este assunto (Ro-
manos 14:12). Aperfeiçoe a confiança
um no outro, isso é essencial para a fe-
licidade. Gaste menos tempo tentando
“descobrir, desmascarar” o seu cônjuge
e mais tempo tentando agradar à ele ou
ela. Isto opera maravilhas.

Algumas dicas para seu casamento
ser abençoado, porém para que você seja
ainda mais abençoado, me ouça todos
os dias das 08 às 09 ou das 11 às 12
horas e agora mesmo pelo site;
www.programapalavraviva.com.br.

O Estacionamento do Lago da Pre-
feitura, em Jaboticabal (SP) terá uma
atração inusitada neste domingo (31/
08): a apresentação gratuita da peça
“Forasteiros”, às 17h. O espetáculo, que
faz parte do projeto cultural “Viagem
ao Improviso”, é apoiado pela Valtra –
referência nacional na fabricação de
tratores – e foi criado com o objetivo
de viajar o País, a fim de proporcionar
cultura e diversão aos moradores de
pequenas cidades brasileiras.

 Dirigido por Rhena de Faria, o es-
petáculo teatral serve-se de elementos
dados pelo público para compor recor-
dações e, consequentemente, criar um
elo entre o grupo e a comunidade. A
peça conta a história de um pequeno
bando que chega de ônibus em uma ci-
dade desconhecida. Cada personagem
traz consigo lembranças de sua cidade
natal, menos Campbell, que perdeu a
memória e precisa de ajuda para recons-
truir sua história.

 Encenada pela trupe Impronozes,
a peça, que mistura improvisação e a
história de um curioso faroeste brasilei-
ro. Vindo de Minas, o espetáculo já se
apresentou em Morro Agudo (23/08) e
neste final de semana se apresenta em
Casa Branca (30/08) e Jaboticabal (31/
08). Depois o espetáculo segue para Pa-
raguaçu Paulista (13/09) e Piracicaba

Valtra leva cultura e entretenimento
às cidades do interior de SP

Jaboticabal recebe o espetáculo “Forasteiros” – uma

apresentação gratuita de teatro de rua e improvisação

(27/09). Na sequência, será exibido em
cidades do Paraná e do Rio Grande do
Sul.

 As apresentações são gratuitas e
estão programadas para serem realiza-
das em praças públicas das cidades do
interior. Isto porque, a Valtra apoia
manifestações artísticas de qualidade que
alcancem regiões rurais com teatro,
música e educação. Por isso, pretende
com este projeto, realizado através da
Lei de Incentivo à Cultura (LIC), ex-
pandir o acesso à cultura para as zonas
rurais. A estimativa é que até o fim da
jornada cerca de 25 mil espectadores
tenham sido beneficiados pelo projeto.

 Paulo Beraldi, diretor comercial da
Valtra, ressalta que esta é uma das opor-
tunidades que a marca tem para se apro-
ximar de seu público. “Como lidamos
diretamente com pessoas que vivem no
campo, nada mais justo do que oferecer
à essa população uma programação cul-
tural de qualidade e gratuita, como as
que são encontradas nos grandes cen-
tros”.

 Além do teatro, de classificação li-
vre, o projeto também contará com um
jogo de sustentabilidade, voltado ao pú-
blico infantil. A partir de um tabuleiro,
estudantes de escolas públicas serão es-
timulados a conhecer na prática ações
sustentáveis no meio rural.

SADI MASSONI ME, torna público que Requereu junto à
CETESB de forma concomitante as Licenças Prévia e de Instala-
ção para a atividade de “Fabricação de Mandioca Descascada”,
sito à Avenida Rui Barbosa, 81, N.S.Aparecida - Taiúva/SP.

AGRO INDUSTRIAL UEKANE  LTDA-ME, torna público
que Requereu junto à CETESB a Licença de Operação para a
atividade de “Fabricação de Mandioca Descascada”, sito à Via
de Acesso Brigadeiro Faria Lima, Km 03, Zona Rural - Taiúva/SP.

POSTO  SÃO  JOSÉ  DE  TAIAÇÚ  LTDA, torna público que
Requereu junto à CETESB a Renovação da Licença de Operação
para a atividade de “Comércio Varejista de Combustíveis e Lubri-
ficantes”, Rua São Sebastião, 860, São Benedito - Taiaçú/SP.

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

E O MUNDO FICOU MAIS
TRISTE. ROBIN WILLIANS
MORREU.

Foi um choque. Navegando pela
internet, mais precisamente por um
grupo de cinema do facebook, acabei
por me deparar com uma notícia ter-
rível e que torci para que fosse um
‘hoax’ (que em tradução literal quer
dizer embuste ou noticia falsa). Ro-
bin Willians estava morto. Infeliz-
mente ao percorrer por outros sites
especializados, percebi que a noticia
era verdadeira. O que senti nessa hora
é mais ou menos como eu me sinto
quando perco um ente querido. Sim,
Willians era um dos meus atores pre-
feridos, tanto por seu talento nato
pela comédia, como por sua capaci-
dade de emocionar fazendo drama.
Ele era um dos poucos artistas que
transitavam por esses dois genêros,
com uma facilidade incrível, sempre
entregando performances memorá-
veis. Willians começou no cinema em
1980 interpretando um famoso per-
sonagem dos desenhos animados, o
‘Comedor de Espinafre’, ‘’Popeye’’.
Já em seu primeiro trabalho, ele de-
monstrava habilidade imitando com
perfeição os trejeitos do nosso queri-
do ‘camarão’, principalmente nas ce-
nas de briga. Depois de alguns proje-
tos menores, ele então entrou para o
primeiro time de Hollywood quando
estrelou ‘’Bom Dia, Vietnã’’ de 1988,
em que interpreta um locutor de rá-

dio convocado pelo exército. Ele en-
tão acaba com a caretice das ondas
pasteurizadas da rádio, com suas pi-
adas provocando a ira das altas pa-
tentes. Mas foi em 1989 que Willi-
ans emocionou o mundo com ‘’Soci-
edade Dos Poetas Mortos’’, um dos
melhores filmes dos anos 80. Com
“Gênio Indomável’’ ele se consagrou
definitivamente ao ganhar o oscar de
melhor ator coadjuvante. Infelizmente
Willians sofria de depressão profun-
da e se suicidou no último dia 11 de
agosto de 2014. Ficará guardado na
memória de todos os cinéfilos apai-
xonados por cinema. “Capitão, Oh,
Meu Capitão”; descanse em paz.

LANÇAMENTOS
AS TARTARUGAS NINJAS



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

Com um trabalho voltado à edu-
cação e à assistência social, a Legião
da Boa Vontade (LBV) vem transfor-
mando para melhor a vida de milha-
res de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos em todo o território
nacional. Para manter esse trabalho e
aprimorá-lo cada vez mais, a Institui-
ção sempre tem contado com a ajuda
de todos os que desejam viver em um
país mais justo e solidário.

Por esse motivo, a LBV deu início
à edição de 2014 da Campanha Eu

ajudo a mudar!, que visa mobilizar a
sociedade a ajudar na manutenção dos
programas e campanhas socioeduca-
cionais e, consequentemente, contri-
buir para que o Brasil vença seus gran-

Ajude a mudar

des desafios.
No ano passado, a Legião da Boa

Vontade prestou 11.053.113 atendi-
mentos e benefícios à população de
baixa renda. O intuito da mobilização
é ampliar e aprimorar as ações desen-
volvidas, a fim de que mais famílias
possam ter resgatadas sua cidadania e
felicidade.

Saiba mais em www.lbv.org. Infor-
mações: (11) 3225-4500. Siga a LBV
pelo Twitter (@LBVBrasil) e pelo Fa-
cebook (LBVBrasil).

Desde maio, os alunos dos cursos
Técnico em Redes de Computadores e
Técnico em Informática do Senac Jabo-
ticabal estão envolvidos no projeto In-

formática na Comunidade, que objeti-
va a montagem de um laboratório de
informática para uso de toda a popula-
ção, gratuitamente. A ação, que se es-
tenderá até setembro deste ano, será
desenvolvida na União Espírita Nosso
Lar - Unenlar. Com essa iniciativa, os
estudantes executam o que aprendem
em sala de aula e também desenvolvem
um trabalho social junto à comunidade.

Serão quatro etapas distintas a se-
rem realizadas nesse projeto: coleta de
materiais que possam ser reaproveita-
dos para o laboratório; montagem do
laboratório, instalação e configuração
do ambiente com internet em todos os
computadores; capacitação dos agentes
locais para que possam dar seguimento
no projeto, oferecendo auxílio para a
população na navegação na internet e
uso do computador; e apresentação do

Alunos do Senac Jaboticabal desenvolvem
projeto Informática na Comunidade

Ação objetiva proporcionar auxílio a moradores sobre

utilização do computador, criando um modelo sustentável

para a difusão do conhecimento e da tecnologia

projeto no evento Café Tecnologia, para
diretores e responsáveis do Senac Jabo-
ticabal.

“Para que tais ações possam ter re-
flexo imediato é necessário o envolvi-
mento das áreas da Rede Social, meio
ambiente, empreendedorismo e tecno-
logia da instituição, e estamos vendo
isso se concretizar”, explica o coorde-
nador da área de TI, Danilo Leal.

Todo o projeto será realizado pelos
alunos, que terão o suporte de docentes
e coordenadores da instituição. “São
ações que resultam não só nos exercíci-
os práticos da profissão, mas também
no trabalho cidadão, com responsabili-
dade social, ética e sustentabilidade”,
conclui Leal.

Mais informações sobre o projeto
ou cursos nas áreas de TI do Senac po-
dem ser obtidas pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço:
Informática na Comunidade

Local: Unenlar

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

R$10.000,00 cada terreno.
Havendo interesse nos dois,  o valor sairá por R$ 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)

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

Gerência-Executiva em Araraquara/SP - Edi-
tal de Convocação - Considerando a devolução pelo
Correios dos oficios de convocação, encaminhado
pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sis-
tema Único de Beneficios, por motivos de mudança,
endereço incompleto, ausencia e, em cumprimento
ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03, facul-
tamos aos interessados abaixo relacionados o prazo
de 15 dias, a contar da data da publicação deste edi-
tal, para comparecer na Agência da Previdência
Social onde está mantido o beneficio, munidos dos
documentos: RG, CPF, carteira de Trabalho e Previ-
dencia Social, certidão de nascimento e compro-
vante de endereço, objetivando demonstrar a regu-
laridade dos beneficios abaixo: Paula Maria de Oli-
veira - B/88/126.383.745-7; Odette Pereira Gaudio-
so - B/88/135.838.476-Jaboticabal/SP., 26 de agosto
de 2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.

Edital de Recurso - Considerando a publicação
do Edital de Defesa em 09/08/2014 no jornal “A
Gazeta” e a não apresentação de defesa e, em cum-
primento ao disposto no art. 305 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048,
de 6/5/99, facultamos ao interessado abaixo relaci-
onado o prazo de 30 dias a contar da data da publi-
cação deste edital, para recorrer da decisão de de-
monstrar a regularidade do recebimento do benefi-
cio 88/120.650.010-4, no periodo de 03/2006 a 08/
2011, bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto
comunicado, na Agência da Previdência Social em
Jaboticabal, sito na Av. Tiradentes, 1053-Centro-
Jaboticabal/SP. onde estava mantido o benefício.

Lázaro Barbosa  – B/88/120.650.010-4 - Jabo-
ticabal/SP., 26 de agosto  de 2014

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

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

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

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

ALUGA-SE
Apartamento em Praia

Grande, de frente para o
mar.

Diárias e Feriados. Tratar
com Reginaldo

(16) 99708 -
7292

FRANCISCO  VICENTE  DE  BELLO  JABOTICABAL – ME,
torna público que requereu da CETESB a Licença Prévia Amplia-
ção  para Fundição de Metais não Ferrosos, serviço de, sito à Rua
Antonio Guerreiro, 111 – Dist. Industrial, Jaboticabal/SP.

FILTROS CRISTAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, tor-
na público que requereu da CETESB a Renovação da Licença de
Operação para fabricação de Filtros de Cerâmica ou barro cozido
na Av. Paulino Braga nº 1000, Bairro Aparecida -  Jaboticabal- SP

CONVOCAÇÃO
CENAIC CONCLUIRÁ OS CURSOS E

ENTREGARÁ CERTIFICADOS.
CENAIC – Centro Nacional Integrado de Cursos, franqueadora

das Escolas de Cursos Livres, vem esclarecer que a unidade franqueada da
cidade de Jaboticabal, encerrou suas atividades sem mesmo comunicar
esta franquia.

Entretanto, a franqueadora informa que tomou todas as medidas pos-
síveis para solucionar as pendências dessa escola e que, concluirá os
cursos que estavam em andamento além de entregar os certificados dos
períodos cursados.

Será entregue os certificados por meio da Escola PREPARA da cidade.
Assim, através desse comunicado, CONVOCA TODOS OS ALU-

NOS, que cursavam na escola CENAIC, para comparecerem à Escola
PREPARA, munidos dos seguintes documentos: Contrato, recibos de
pagamento de mensalidades e documentos pessoais (RG e CPF), para
tratarem sobre o término dos cursos em andamento e da entrega de Cer-
tificados.

Serão oferecidas aulas com professores altamente qualificados.
O prazo para o comparecimento na Escola PREPARA a fim de esta-

belecer o horário dessas aulas é até o dia 12 de Setembro de 2014, por
isso, vá hoje mesmo.

A rede CENAIC agradece sua compreensão e aproveita para se colo-
car à disposição para tratar desses ou outros assuntos, pelo e-mail:
franquia@cenaic.com.br e também por intermédio da Escola PREPARA.

MACCHERONI E FILHO ME, torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia para fabricação de produtos de Marmora-
ria, sito à Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, 2655 – Parque
Industrial - Jaboticabal/SP.
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COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
R & R ALEXANDRE INFORMÁTICA LTDA-ME, estabeleci-

da a Avenida Pintos  n. 1.900 - Bairro Sorocabano, nesta Cidade de
Jaboticabal/SP, Portadora da CNPJ n 11.845.239/0001-89 e da Ins-
crição .Municipal sob n. 116.969, DECLARA para os devidos fins
de direitos que foram  extraviadas as Notas Fiscais da Serie “A”
de n(s). 001 à 050.

Jaboticabal/SP, 29 de agosto de 2.014.
Socio: RENATO ALEXANDRE FERREIRA



Foi realizado em Jaboticabal no dia
17 de agosto, mais um campeonato de
Litchuó Pa Kung-Fu e o Mestre Valcir
Albieri junto aos seus alunos, conquis-
taram mais um troféu de 3º lugar em
equipe,  com 12 medalhas de ouro, 6 de
prata e 3 de bronze.

Sendo elas as seguintes classificações:
1ºLugar em Combate: Daiane

Fernandes Godói – Categoria Infantil;
Guilherme Garzon Ferreira – Categoria
Infantil; João Pedro Gomes Reino – Ca-
tegoria Infantil; Letícia Ferreira da Sil-
va – Categoria Infantil; Michele Abra-
no – Categoria Juvenil; Ygor Texeira
Albieri – Categoria Juvenil; Augusto
Breno de O. Silva Fraga – Categoria
Infantil; Nicolas R. Aguiar Mendes –
Categoria Infantil; e Pedro Henrique

VIII COPA HUANG HU PIAO DO LITCHUÓ PA KUNG-FU
Munóz - Categoria Infanto Juvenil.

2º Lugar em Combate: Mateus
Alejandro Munóz – Categoria Infantil;
Andriel Teixeira de Souza – Categoria
Infanto Juvenil; Ricardo Rocha Vieira –
Categoria Adulto; e Lilian Mariane Au-
gusto Fonseca – Categoria Infanto Ju-
venil.

3º Lugar em Combate: Angelo
Roberto da Rocha – Categoria Infantil;
Octávio Henrique Gomes Reino – Ca-
tegoria Infantil.

Colocação em Formas: Paula Fer-
nanda de Jesus – Categoria Juvenil –
Ouro e Bronze; Eriadne Beatriz Alves
de Amorim – Categoria Adulto – Prata;
Maria Eduarda Vierira Rocha – Catego-
ria Infantil – Prata.

Colocação em Palos: Michele

Abrano – Categoria Juvenil – Ouro; Gui-
lherme Garzon - Categoria Infantil –
Ouro.

O Mestre Valcir Albieri agradece ao
Mestre Aguinaldo Aparecido Voltarel
por mais um campeonato realizado com
sucesso. Agradecimentos aos pais e alu-
nos por estarem juntos, sempre con-
quistando ótimas colocações na cidade,
e à família Li Tchuó Pá Kung-Fu.

Patrocinadores: Refrigerantes Jabo-
ti, FAE (Fundação de Amparo ao Es-
porte), Farmácia Homeoderme, Socie-
dade Servidores da UNESP, ONG “Amor
Solidário”, Prof. Joaquim Machado, San-
tana da Oxiquímica, Cic Parceria Con-
sórcio Inter Municipal e Cultural.

Interessados, entrar em contato com
Mestre Valcir: 92713632/97328806.

Equipe Núcleo de Lutas (Jaboticabal e RIb Preto)
conquista oito medalhas no SP International Open
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