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A Secretaria de Assistência Soci-
al promoveu, na última semana, nova
reunião para tratar sobre o reordena-
mento dos serviços de acolhimento
da cidade (abrigos). Na ocasião, re-
presentante da Divisão Regional de
Desenvolvimento Social de Ribeirão
Preto tratou do assunto com repre-
sentantes das entidades locais.

Desde a última semana, equi-
pes da Secretaria de Obras estão
fazendo a pavimentação do Dis-
trito Industrial. Nesta etapa, serão

Distrito Industrial: mais 10 mil m² de vias públicas são pavimentados

Obra será entregue em 15 dias
10 mil metros². A expectativa é que
a obra seja entregue em 15 dias.

“Vamos pavimentar diversas
ruas. Para baratear a obra, utilizamos

funcionários da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, que estão em-
penhados na finalização do proje-
to”, afirma o prefeito Raul Girio.

O Departamento de Cultura re-
aliza neste sábado (11), a oficina
Preservação e Conservação de Fo-
tografias e Álbuns de Família, que
será ministrada por Ana Carla Van-
nucchi, historiadora, conservado-
ra e restauradora de suportes fo-
tográficos e documentos históri-
cos. A oficina acontece no Museu
Histórico Aloísio de Almeida com
seis horas de duração. A taxa de
inscrição de R$50,00, inclui certifi-
cado, material teórico e coffee bre-
ak. “Uma oportunidade para os
amantes da fotografia participarem
de um curso diferente, que apre-
senta técnicas de manuseio, orga-
nização e preservação desse ma-
terial”, afirma o Diretor de Cultura,
Abel Zeviani.

Para mais informações, telefo-
ne (16) 3202-1126, ou no email
museu@jaboticabal.sp.gov.br.

Cultura oferece oficina sobre preservação
e conservação de fotografias

Inscrições estão abertas no Museu Histórico

A Prefeitura Municipal e o Fun-
do Social de Solidariedade realiza-
ram, na noite do dia 07, o primeiro
ensaio para o Casamento Comu-
nitário. Cerca de 150 casais com-
pareceram à Estação de Eventos
Cora Coralina, para definir detalhes
da cerimônia, que acontecerá dia

Casais participam de ensaio para Casamento Comunitário
Cerimônia será dia 08 de novembro

08 de novembro.
“Estiveram presentes apenas os

casais efetivamente inscritos (que
já procuraram o cartório). Na oca-
sião foram definidos novos ensai-
os, fotografia, quantidade de con-
vidados por casal, entre outros
pontos importantes para a cerimô-

nia”, esclareceu a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio.

Os próximos ensaios serão dia
29 de outubro e 07 de novembro.
O casamento está previsto para
iniciar às 16h, na Estação de Even-
tos Cora Coralina.

Assistência Social reúne representantes de
abrigos para discutir plano de acolhimento

Além de tratar sobre a necessi-
dade de parcerias e implantação
de novas modalidades de acolhi-
mento para atender as demandas
e normativas vigentes, os presen-
tes conheceram mais sobre o Pla-
no de Acolhimento do município.

“As mudanças no serviço de
acolhimento de crianças e adoles-

centes estão previstas para vigo-
rar a partir de 2017, mas é indis-
pensável que os envolvidos – Se-
cretaria de Assistência Social,
Conselho de Assistência Social,
COMCRIAJA e entidades – traba-
lhem na elaboração do plano des-
de já”, esclarece a secretária da
pasta, Eliete Travaini.

Para comemorar o Dia das Cri-
anças, o NACA (Núcleo de Apoio
à Criança e ao Adolescente) pre-
parou um dia especial para a garo-
tada. Na terça-feira (07), eles parti-
ciparam de uma gincana esporti-
va, comandada pelo atleta Valdi-
vino Vinícius.

“Foi um dia de muita alegria.
Nossa semana sempre tem muitas
atividades, mas esse dia foi reser-
vado para brincadeiras. As crian-
ças adoraram”, afirmou a coorde-
nadora Renata de Paula Sugaha-
ra.

NACA comemora Dia das Crianças com gincana

Tapa buraco – O trabalho de
Tapa Buraco continua em Jaboti-

cabal. A Prefeitura comprou mas-
sa asfáltica para garantir a manu-

tenção das vias públicas até o fi-
nal de 2014.

Na próxima semana, as crianças,
especialmente as meninas, vão
desfrutar de um dia de beleza.

Atividades: O NACA atende
120 alunos, de 6 a 17 anos, ofere-
cendo aulas de atletismo, basque-
te, futebol, dama, xadrez, pingue
pongue, canto coral, percussão,
artesanato e auxílio escolar.

Para obter mais informações
sobre os trabalhos realizados o
telefone para contato é (16) 3202-
8551.

Sabedoria e felicidade se encontra na

honestidade, perseverança e

humildade

Flexibilidade gera segurança e

equilíbrio

Para que a felicidade seja

duradoura, necessário disciplina

e exemplos dignificantes

Como é do conhecimento geral, o prefeito Raul Girio não mede esforços para fiscalizar  obras Aplicação da massa asfática efetuada por funcionários municipais sendo supervisionda pelo prefei-
to Raul Girio

Dia da Criança sendo comemorado com gincana, brincadeiras diversas, além de inúmeras atividades para valorizar ainda mais a data especial das crianças

Muita emoção fêz parte dos casais inscritos na preparação dos ensaios para o CASAMENTO COMUNITÁRIO
CRIANÇAS se contagiam na celebração e posam para a posteridade nas comemorações

Reunião do reordenamento dos serviços de acolhimento alcança objetivos satisfatórios
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P/ HELDER F. SIMURRO

Todas as crianças querem a paz no
Mundo, mas nem todas são educadas li-
vres da ótica da discriminação, do pre-
conceito, em condições de encarar,
como dotados de igual dignidade, bran-
cos, negros, amarelos e indígenas.

Todas as crianças gostam de falar
com Deus, mas nem todas aprendem
que Deus ama, sem distinção, muçulma-
nos, judeus, cristãos, adeptos do can-

REFLEXÃO - TODAS AS CRIANÇAS
domblé, do Santo Daime, e até mesmo
quem não crê.

Todas as crianças adoram perder tem-
po com seus amigos e amigas, mas algu-
mas se tornam adultas antes do tempo,
devido à agenda sobrecarregada impos-
ta pela família, com aulas de balé e na-
tação, de idiomas e de música, sem nun-
ca terem se sujado no barro. Ou, em-
pobrecidas, são obrigadas a lutar
desde cedo pela sobrevivência.

Todas as crianças são dotadas de in-
comensurável fantasia, mas muitas não
têm sonhos próprios, porque delegaram
à televisão o direito de imaginar por
elas. Assim, crescem saturadas de desin-
formações que não processam, vulne-
ráveis em seu código de valores e con-
fusas quanto aos princípios éticos a se-
rem abraçados.

Todas as crianças são generosas, mas
nem sempre há quem lhes ensine parti-
lhar o que acumulam nos armários, na
lancheira e no coração.

Todas as crianças precisam de muito
amor, mas nem todas conhecem quem
preste atenção no que falam e fazem e
evite barganhar o carinho sonegado por
presentes e promessas.

Todas as crianças gostam de doces,
mas nem todas são educadas para apre-
ciar frutas e verduras, evitando desde
cedo preencher com a boca o que lhes
falta no coração.

Todas as crianças adoram ouvir his-
tórias, mas nem todas conhecem quem
se disponha a contar-lhes o mundo da
carochinha ou a ler para elas os textos
sagrados.

Todas as crianças imitam adultos que
admiram, mas nem todas aprendem a
conhecer Jesus e Francisco de Assis,
Gandhi e Che Guevara, e crescem em-
polgadas com o exterminador do Pas-
sado, do Presente e do Futuro.

Todas as crianças são sedentas de
alegria, mas como esperar que sorriam
se os adultos discutem na frente delas

ou expressam seu racismo, seu ódio e
sua ganância por dinheiro e bens?

Todas as crianças ignoram a morte
como ameaça real, e nenhuma delas se
propõe a matar o semelhante, a fabri-
car ou comercializar armas, a bombar-
dear populações civís. Se uma criança
rouba, droga-se ou mata é porque o
mundo dos adultos condenou-a a ser o
reverso de si mesma.

Todas as crianças adoram sonhar,
mas, se não encontram pelo caminho
quem infle, encha, os seus  sonhos, como
um balão que voa rumo à Utopia, cor-
rem o risco de buscar na química das
drogas o que lhes falta em auto-estima.

Todas as crianças são convencidas
de que, entregue nas mãos delas, o Mun-
do seria bem melhor, pois nenhuma de-
las suporta ver o semelhante com fome,
na miséria ou vítima de guerras.

Todos nós deveríamos cultivar
para sempre a criança que um dia
fomos.

Reflexão sobre texto de Frei Beto –
escritor -

Como é bom ser criança, tudo pare-
ce tão colorido e maravilhoso, parece

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS
que nunca vai ter fim. Elas vivem num
mundo cheio de sonhos e fantasias e
não se preocupa com a realidade da vida.
Elas são puras, sem maldades, sem ma-
lícias, não guarda rancor, ódio, mágoa,
nem ressentimentos. Nós também de-
vemos ser como uma criança, ou pelo
menos aprender com elas. É por isso
que o Senhor Jesus falou que para en-
trar no Reino de Deus é preciso ser
como uma criança. Jesus disse isso por-
que as pessoas levavam as crianças para
que Ele as abençoasse, mas os seus dis-
cípulos repreenderam aquelas pessoas.
Quando Jesus viu isso acontecer, Ele
não gostou e disse: Deixem que as cri-
anças venham a Mim e não proíbam
que as pessoas façam isso, pois o Reino
de Deus é das pessoas que são como
estas crianças. Eu afirmo a vocês que

isto é verdade. Quem não receber o
Reino de Deus como uma criança, nun-
ca entrará Nele. Então Jesus abraçou
as crianças e as abençoou, pondo as
mãos sobre elas. (Marcos 10. 13 aos
16). Seja como uma criança, sempre
cheia de bondade e de amor. Você vai
descobrir como é bom ter uma vida
maravilhosa e repleta de muitas bên-
çãos, principalmente quando permiti-
mos que o amor de Deus, seja derrama-
do no nosso coração. Quando deixa-
mos este amor entrar, tudo muda na
nossa vida, nós ficamos mais sensíveis
ao Espírito Santo, e conseguimos ou-
vir a voz de Deus, que diz: Não temas,
porque Sou contigo. Em outras pala-
vras, Deus está dizendo que Ele está no
controle de tudo e que nós não deve-
mos ficar preocupados com nada, ape-

nas viver como uma criança que não
tem medo, porque elas sabem que es-
tão protegidas e guardadas de qualquer
perigo, seja ele qual for: pelos seus pais
e principalmente pelo Senhor. Vamos
procurar viver a cada dia como uma
criança na presença de Deus, porque só
Ele tem todo o conforto e segurança
que todos nós precisamos nesta vida.
Jesus deixou bem claro que para entrar
no Reino de Deus é preciso ser como
uma criança. O que você está esperan-
do? Que Deus ilumine todos os seus
caminhos e que você possa aprender a
ser como uma criança e sempre pronta
para perdoar e amar, em todo o tem-
po. Esta é a minha oração. Ouça o nos-
so programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107,9
das 05h30mim às 06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

O mundo em que vivemos nos ensi-
na que somos eternos em espírito e que
as transformações acontecem de acor-
do com a evolução de cada um, onde
vivemos sonhando com os olhos do
coração e mente da felicidade, fortale-
cida pelo amor.

As leis de DEUS nos ensina que so-
mos hoje idealizadores para um mundo
melhor, transformado e evoluído, para
sentirmos que somos criadores para um
ideal e uma meta de idealizações, que
somam poderes, em direções  rumo à
eternidade. Deus existe como criador
de todos nós, como filhos queridos e
repletos de sonhos, que um dia serão
realidades. As provas da existência de
DEUS  são reais e verdadeiras. Para crer
em DEUS basta lançar os olhos sobre as
obras da criação. Procurai a causa de
tudo o que não é obra do homem e vos-
sa razão vos responderá. LIVRO DOS
ESPIRITOS. O UNIVERSO existe. Ele
tem pois, uma causa. Duvidar da exis-
tência de DEUS seria negar que todo
efeito tem uma causa, e adiantar que o
nada pode fazer alguma coisa. DEUS
nos criou, e uma vida para evoluirmos,
um corpo material para ser instrumen-
to e receber um espírito, viver pelos

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE
mundos em crescimento para sermos
trabalhadores em busca da felicidade. A
eternidade é o tempo marcado para cada
um que nasce, para sermos sonhadores
de realidades, que acontecem quando
vencermos a nós mesmos.

A vida eterna do espírito se projeta
em mundos, de acordo com a evolução
natural, da necessidade que segue cami-
nhos, no encontro de cada um, onde
precisam superar a ignorância, as tre-
vas e vencermos as dificuldades dos
mundos inferiores, que às vezes somos
levados pelas ações negativas, que rea-
lizamos nas encarnações sucessivas, dos
mundos em evolução. O PLANETA
TERRA é uma escola de aprendizados.
Como alunos em estágios crescentes,
de vidas eternas, num relacionamento
de ações e reações, dentro da lei de cau-
sa e efeito.

 KARMA
A FELICIDADE É UM LIVRO

ABERTO, PARA  SERMOS POSSUI-
DORES DO AMOR DE JESUS E DA
CRIAÇÃO DE DEUS.

NO SONHO
Vamos sonhar com os olhos do co-

ração. Brilharmos com as luzes da inte-
ligência.

NA VIDA
 Construirmos o perdão com humil-

dade. Desejarmos amar e sermos amados.
NO AMOR
Sonharmos com a felicidade que há

de vir no hoje, amanhã ou no sempre.
 NO JARDIM DAS EXISTÊNCIAS

NASCE MAIS UM DIA.
 NO ONTEM CONSTRUÍMOS, NO

HOJE VIVEMOS, NO AMANHÃ SO-
NHAMOS.

A ESPERANÇA SE RENOVA COM
O TEMPO.

FÉ É O ALICERCE DAS REALI-
ZAÇÕES. O AMOR NOS UNE NOS
DESEJOS.

SOMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS.

Muitas vezes, sentimos-nos ame-
drontados por causa das coisas que acon-
tecem no nosso dia a dia, pois é impos-
sível viver sem problemas. Mas Deus
quer que sejamos fortes, e, se crermos
n’Ele, teremos essa condição.

Quando o real e a fantasia se mistu-
ram em nossa mente e parecem fazer
círculos, a nossa imaginação alcança
nossas emoções e torna o que, na reali-
dade, era um pequeno problema num
grande.

Nosso Deus é a nossa fortaleza, e
para conquistá-la precisamos confiar
n’Ele. Talvez você esteja enfrentando
um problema difícil, mas se o analisar,
perceberá que ele não é assim tão gran-
de, é apenas uma tática do inimigo para
que você seja vencido.

Seu irmão,

Como enfrentar os problemas?

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Problemas no casamento se torna-
ram hoje uma realidade tão assustadora
que não seria exagero comparar ao efei-
to de um vírus devastador. Algo tão sa-
grado, mas que dia após dia, tem sido
banalizado pela mídia, e até mesmo pela
lei, uma vez que se tornou fácil se casar
e poucos dias depois se separar.

Há um pensamento humano quase
que geral de que “se casar e não der cer-
to é só tentar de novo”, mas o que pou-
cos se preocupam é de realmente tratar
as feridas, as dificuldades de um relacio-
namento. Muitas são as causas para que
isso ocorra, mas vou me deter em algu-

Casamentos hoje não dão certo porque já  começam  como  um  teste
mas que julgo mais importantes.

1) Adequando duas rotinas a uma:
Antes de casar, tanto o homem quan-

to a mulher, na maioria das vezes já
está adequado a viver na sua própria
rotina, ou na de seus pais, logo, tudo que
você faz não gera incômodo a ninguém.
Mas o que por muitas vezes passa des-
percebido é que seu futuro esposo ou
esposa vive uma rotina que talvez seja
totalmente diferente da sua, e prá en-
caixar isso tudo sem atritos? Só com
muita compreensão, diálogos (antes de
se irritar), disposição para se rever con-
ceitos e tempo. E no que diz respeito a
tempo, algumas pesquisas apontam cerca
de três anos para que tudo se ajuste, en-
tão tenha calma e não deixe de conver-
sar com seu cônjuge.

2) Falta de tempo para o lar e
cônjuge.

Muitas vezes a corrida pelo sucesso
e a estabilidade financeira ou simples-
mente para manter tudo em ordem, é
tão grande e demanda tanto tempo que
tanto o homem quanto a mulher negli-
genciam o fato de que é necessário con-
versar, dialogar, demonstrar preocupa-
ção e afeto com a pessoa amada, com
os filhos e o lar de uma forma geral. Em
alguns casos isso toma uma proporção
tão grande que o casal só se vê no mo-
mento de dormir, onde muitas vezes

nenhuma das partes está disposta a ou-
vir o outro. Então tenha isto em men-
te: no que diz respeito à parte humana
do casamento, a prioridade sempre deve
ser a família, depois o trabalho e as de-
mais coisas.

3) Saiba ouvir e procure enten-
der:

Uma coisa que sempre me chama
atenção quando alguém comenta que seu
casamento não vai bem é a seguinte fra-
se: “o fulano (a) não me entende”, quem
já não ouviu isso? Que triste realidade!
Mas a falta de compressão e o orgulho
têm acabado com casamentos, nos acha-
mos os donos da verdade, da razão e nos
colocamos em uma posição irredutível
em relação a nossos pontos de vista.
Em um relacionamento saudável a ra-
zão não pertence a um ou a outro, mas
sim ao resultado comum que se chega
conversando e entendendo, o motivo
por traz de nossas razões. Aprenda a
ouvir e não simplesmente a escutar a
pessoa amada, e digo pessoa amada por-
que muitas vezes pode ser um filho, um
parente, um amigo, enfim, quem neces-
sitar de convívio.

A Bíblia nos ensina que o casamento
é mais do que um simples ato de união
conjugal. O casamento trata-se da rea-
lização de um pacto, uma aliança entre
três partes, sim, isto mesmo, você não

leu errado, eu disse três partes, o ho-
mem, a mulher e Deus. Um casamento
não deve partir da idéia de um homem
unir-se à sua esposa apenas, mas sim, de
os dois estarem unidos a Deus e Deus
torná-los um só através da aliança espi-
ritual e física instituída no altar, por
isso minha principal dica é algo que deve
vir antes de tudo que citei acima…
DEUS !!!

A Bíblia diz em Mc 10 7,8: “Portan-
to deixará o homem seu pai e sua mãe e
se unirá à sua esposa e os dois serão uma
só carne”. Muitas vezes também é preci-
so que tanto o homem quanto a mulher
entendam que a partir do “sim” a vida do
casal deve ser vivida pelo casal, procure
ser independente de seus pais e sua famí-
lia e isso não implica em ignorá-los, mas
sim, em dosar a sua tendência natural,
principalmente no início do matrimô-
nio, de recorrer aos pais e à família, mas
como está escrito em Pv. 16 : “Para
tudo há um tempo determinado”.

Permita que Deus seja o centro de
seu relacionamento, procure ouvir sua
voz, pois para Deus nada é impossível,
não há casamento perdido e nem pro-
blema conjugal, recorra à Ele, e tenho
certeza que você terá uma nova pers-
pectiva de seu relacionamento matri-
monial.

Deus nos Abençoe!

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

LIVRAI-NOS DO MAL
Sessão: 21:30 // Sábado e Domin-

go também às 17:00
Sinopse: O policial Ralph Sarchie

(Eric Bana) tem uma intuição especi-
al, que sempre o leva a combater ca-
sos extremos e perigosos. Em uma
mesma semana ele se depara com um
bebê jogado no lixo e uma mãe que
atira seu filho na jaula dos leões em
um zoológico. Intrigado pelos acon-
tecimentos, ele começa a investigar
as pessoas responsáveis, suspeitando
que alguma força sobrenatural esteja
por trás das histórias. Com a ajuda de
um padre especializado em demono-
logia (Edgar Ramírez), Sarchie desco-
bre uma verdade assustadora, muito
além do seu mundo cético e racional.

HÉRCULES
Sessão: 19:30 // Sábado e Domin-

go também às 15:00
Sinopse: Filho de Zeus, o semi-

deus Hércules (Dwayne Johnson) so-
fre há 400 anos, por ter perdido toda
a sua família. Após realizar os doze
trabalhos, ele conhece seis homens
sanguinários e impiedosos, e une-se
ao grupo em busca de novas tarefas e
de qualquer trabalho que puder encon-
trar, com a condição de ser remune-
rado. Esses homens assassinam diver-
sas pessoas em seu caminho, e com
isso acabam despertando fama na re-
gião, até que o rei da Trácia chama
Hércules e convida-o a treinar o seu
exército, na intenção de transformá-
los em verdadeiros mercenários.

Estão abertas as inscri-
ções para o vestibulinho da
ETEC. Em Jaboticabal são
oferecidas 35 vagas para o
curso Técnico em Admi-
nistração. As inscrições
devem ser feitas exclusiva-
mente no site
www.vestibulinhoetec.com.br.

Quem não tem computa-
dor, pode procurar a Exten-
são da ETEC em Jabotica-

ETEC abre inscrições para vestibulinho 2015
Inscrições são realizadas exclusivamente pela internet através do site www.vestibulinhoetec.com.br

 O “Mês do Idoso” é comemorado
em setembro, e tem como objetivo a
valorização do idoso. Pensando nisso,
o Lar Acolhedor realizou no mês, vári-
os eventos em prol dos idosos, todos
em parceria com grandes nomes de
nossa cidade, sendo assim realizado:
café da tarde com as domadoras e com-
panheiros do Lions Club e a visita do
Casal Governador Sebastião José de
Oliveira Carvalho e Sandra Mara Ma-
ria Carvalho. Também do Lions Clube,
doação de fraldas geriátricas, produtos
de higiene pessoal e um aparelho de
som; almoço no Clube de Campo Dr.
Laffranchi, oferecido por Eduardo Ca-
margo e funcionários; café da tarde no
Jaboticabal Shopping, oferecido pela
Eliane Turco; almoço no Lar Acolhe-
dor, oferecido pela Loja Maçônica

Lar Acolhedor São Vicente de Paulo – Eventos e doações “Mês do Idoso”
Major Hilário Tavares Pinheiro; pas-
seio ao Clube dos Servidores da Unesp,
onde foi oferecido um lanche da tarde
aos idosos com doação de refrigeran-
tes pelo Clube; café da tarde no Lar
Acolhedor, oferecido pelos catequizan-
dos da Igreja São Judas Tadeu, e a doa-
ção de produtos de higiene pessoal.
Além dos eventos, houve também vári-
as doações, de fraldas pelo Woman‘s
Club de Jaboticabal; doação de fraldas
realizada por uma corrente de amigas,
organizada pela Eliana Lui; doação de
fraldas feita por Aristides Bellodi; doa-
ção recorde de fraldas feita pela Associ-
ação dos Contabilistas de Jaboticabal.

 Doações de leite, roupas, alimen-
tos, produtos de higiene pessoal, que são
realizadas mensalmente por várias pes-
soas, que muitas vezes preferem não se

bal na Escola Estadual Au-
rélio Arrôbas Martins, en-
tre 19h e 22h. “O custo da
inscrição é de R$ 30. A
prova acontece no dia 07
de dezembro e os interes-
sados tem até às 15h de 07
de novembro para fazer a
inscrição”, afirma o Coor-
denador de Projetos da
ETEC, Fagner Lazarotto
de Souza.

identificarem.
Assim, o Lar Acolhedor, vem, atra-

vés de sua diretoria, funcionários e ido-

sos, agradecer a todos, pelas doações
realizadas.
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Na sexta-feira do dia 26/09, acon-
teceu em Ibitinga a terceira edição do
Ibi fight. Atletas de diferentes equi-
pes do estado participaram de lutas
de MMA e Muay Thai. Entre os des-
taques do evento, Demetro Borges
lutou contra Wesley Maluquinho e
venceu por nocaute no segundo round.

A vitória garantiu o cinturão para
Jaboticabal. “Após me recuperar de
uma cirurgia, me dediquei aos treinos
e cheguei muito bem para a luta. Agra-

Demetro Borges conquista cinturão do Ibi Fight 2014
Evento reuniu atletas em lutas de Muay Thai e MMA

deço ao companheiro Márcio Kick,
pela oportunidade e dedico o cinturão
à minha família e alunos do Centro de
Treinamento DBF”, afirma Demetro.

Jabuka Fight – Realizado em 12
de setembro, o evento superou todas
as expectativas, registrando recorde de
público entre as edições. A novidade
da terceira edição foi a disputa de cin-
turões. Os vencedores garantiram lu-
gar na edição de 2015, defendendo os
títulos conquistados em 2014.

Mais de 1.500 pessoas estiveram
presentes no Ginásio de Esportes de
Jaboticabal e assistiram um show de
artes marciais. O Jabuka Fight contou
com a presença de atletas de equipes
importantes como a Chuteboxe, Team
Máximo, M.T.C de Franca, Geração
Fight e Ryan Gracie Jiu-Jitsu Team
de Ribeirão Preto. “Já começamos o
planejamento para o 4º Jabuka Fight e
garantiremos grandes surpresas para
o público”, finaliza Demetro.

No último sábado, participação em
Mococa/SP, do 9º Torneio Regional,
no qual, nossos atletas conquistaram
42 medalhas, sendo 9 de ouro, 14 de
prata e 19 de bronze.

Seguem abaixo os atletas que fo-
ram destaque nessa etapa:

- Maria Rita Dantas: ouro nos 50
peito, prata nos 50 costas, bronze nos
50 peito, prata no revezamento 4x50
livre e bronze no revezamento 4x50
medley;

- João Francisco Bolonhezi: ouro
nos 50 costas e  ouro nos 200 costas;

 9º Torneio Regional em Mococa
- Gabriela Haddad: ouro no reve-

zamento 4x50 livre, ouro no reveza-
mento 4x50 medley, prata nos 50 bor-
boleta, prata nos 50 peito, prata nos
200 peito; bronze nos 100 peito.

Algumas fotos do evento e dos
atletas.

A equipe participará no dia 18/10
da próxima etapa regional de natação
em Porto Ferreira/SP.

Chicio Piscina
A atleta da Equipe COC/CARDI-

OFISICO/FAE, Gabriela Cuzzi Fer-
nandes, foi oficialmente convocada

para integrar a seleção paulista no 46º
Troféu Chico Piscina (Torneio Brasi-
leiro de Federações), que acontece en-
tre os dias 08 e 11 de outubro, na As-
sociação Esportiva Mocoquense, na
cidade de Mococa. A competição reú-
ne atletas das categorias infantil e ju-
venil, e é conhecida por revelar os no-
vos talentos da natação brasileira.

Esse resultado demonstra o empe-
nho e a dedicação de atletas, motivan-
do ainda mais o trabalho diário de toda
a comissão técnica da equipe COC/
CARDIOFÍSICO/FAE.

No último dia 04/10/2014, às 08:30
hs, foi realizado no SESI de Franca o 1º
Festival Regional de Basquete Masculi-
no e Feminino, com alunos que partici-
pam do Projeto SESI/SP-ATLETA DO
FUTURO, em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Jaboticabal, através da
Secretaria da Educação e o D.E.L.-De-
partamento de Esporte e Lazer. O SESI/
SP, ofereceu transporte, kit alimenta-
ção e medalhas a todos os participantes
do Festival de Basquete das cidades de
Araraquara, Franca e Jaboticabal. Esta
parceria desenvolve um projeto sócio
esportivo com crianças dos 06 aos 17
anos, desde a capacitação dos Profissi-
onais de Educação Física da Prefeitura,
avaliações periódicas dos alunos, uni-
formes, gincanas envolvendo toda a
família, clínicas de basquete com  pro-
fissionais capacitados na modalidade de

ALUNOS DO PAF - PROJETO ATLETA DO FUTURO, PARCEIRA ENTRE SESI/SP E
D.E.L.-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA DE JABOTICABAL,

PARTICIPARAM DO 1º FESTIVAL REGIONAL DE BASQUETE NA CIDADE DE FRANCA

basquetebol, a Olímpaf, Olímpiadas do
Projeto Atleta do Futuro, que acontece
todos os anos. Na cidade de Jaboticabal,
através da Prefeitura, são atendidos 300
crianças em ambos os sexos, nos se-
guintes locais: Ginásio Municipal de
Esportes Alberto Bottino, Ginásio Edno
Pereira dos Santos - “ JATOBÁ”,
EMEB-Coronel Vaz e EMEB-Afonso
Tódaro. As professoras responsáveis
pela execução do Projeto na cidade são
do D.E.L.-Departamento de Esporte e
Lazer: Lucimara Silva, Nayhara Servi-
done, Luiza Lemos, Aline Brito - Coor-
denadora, Professora Érika Pifer e o
Gestor do Projeto e Diretor de Espor-
tes João Henrique Pifer. Para maiores
informações, Secretaria do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes Alberto Bottino em
Jaboticabal - fone: 3202-0587, de se-
gunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00

hs e das 13:00 às 17:00 hs.
O objetivo é aumentar o número de

alunos matriculados e estender o proje-
to para outras modalidades, atendendo
o maior número de crianças em vários
bairros da cidade, todos  praticando es-
porte, com metodologia do SESI/SP e
profissionais capacitados para o desen-
volvimento pleno das atividades pro-
postas pelo projeto. Neste 1º Festival,
participaram alunos do esporte: 1) - 11
e 12 anos; e do esporte 2) - 13 e 14
anos, em ambos os sexos, representan-
do o basquete da região. Parabéns a to-
dos os envolvidos neste projeto, com a
iniciativa e apoio do SESI/SP, PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JABOTICA-
BAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
LAZER, E FUNDAÇÃO DE AMPARO
AO ESPORTE.

Fifa veta investidores na compra de atletas e força mudança em clubes
Grupos que adquirem parte de direitos de jogadores e lucram com

transferências serão banidos do futebol, diz Blatter do Brasil

A Fifa decidiu acabar com a atua-
ção de grupos de investidores na con-
tratação e repasse de jogadores a clu-
bes de futebol. A medida foi anuncia-
da na sexta-feira em Zurique pelo pre-
sidente da entidade, Joseph Blatter,
após reunião do comitê executivo da
Fifa.

A decisão interfere diretamente na
rotina dos clubes brasileiros, cada vez
mais dependentes de grupos de inves-
timento. Um exemplo é Paulo Henri-
que Ganso, do São Paulo, contratado
do Santos em 2012. O meia tem 32%
dos direitos econômicos ligados à DIS,
empresa que compra e repassa joga-
dores a clubes de futebol de olho nos
altos valores pagos posteriormente
por clubes europeus. Neymar também
tinha parte de seus direitos atrelado
ao grupo quando jogou no Santos, e
somente graças a esse investimento o
clube conseguiu mantê-lo por quatro
temporadas.

A Fifa programou um período de
transição de seis a oito janelas de trans-
ferências para que a medida seja im-
plantada em 100%. A ideia da entida-
de é que apenas os dois clubes envol-
vidos numa transação façam parte do
negócio, sem a intermediação de uma
terceira parte, no caso, os grupos de

investimento.
No Brasil, grupos como a Traffic e

a DIS terão suas atividades bastante
comprometidas a partir de agora. Os
clubes, muitas vezes reféns desses gru-
pos, também terão de rever a forma de
contratar jogadores. Muitos elencos
de clubes brasileiros têm seus jogado-
res "fatiados" entre diversos investi-
dores. Quando esses jogadores são
negociados, cada um desses investi-
dores recebe uma parte do valor pago
pelo clube comprador. A realidade a
partir de agora será outra, promete a
Fifa.

Outro exemplo recente que não

deve ser repetido, envolve o Corinthi-
ans. O clube usou um grupo de inves-
timento para contratar o zagueiro Clé-
ber, da Ponte Preta, há um ano. O jo-
gador atuou no Parque São Jorge e foi
vendido ao Hamburgo, em agosto pas-
sado, sem render nada ao clube. Seus
investidores receberam mais de R$ 9
milhões do clube alemão.

A Uefa pressionava a Fifa para que
essa decisão fosse tomada e, apesar
do pedido da CBF e de outras federa-
ções sul-americanas contra a medida,
ela acabou sendo acatada por Blatter.
Portugal é outro país onde esse tipo
de negociação é bastante comum.

Veja alguns jogadores contratados com ajuda de grupos de investimento:

Leandro Damião foi levado ao Santos pela
Doyen Sports.

Rojo foi contratado pelo United. Tinha direito
atrelados ao grupo Doyen, o mesmo de Damião.

Valdivia foi contratado pelo Palmeiras em
2010, graças a Osório Furlan, investidor que com-
prou parte dos seus direitos econômicos.

Wesley foi levado ao Palmeiras por um investi-
dor, Antenor Angeloni, presidente do Criciúma.

Paulo Henrique Ganso tem 32% dos seus di-
reitos econômicos atrelados ao grupo DIS.

O chileno Charles Aranguiz foi contratado pelo
Inter graças ao investimento do grupo DIS.

Zagueiro Fabrício está no Fluminense com a
ajuda de investidores.

Cléber deixou o Corinthians, onde jogou por fa-
vor a um grupo de investimento que lucrou R$ 9
milhões por sua venda ao Hamburgo, em agosto.

Renato Augusto foi contratado pelo Corinthi-
ans em 2013. O clube comprou 50% dos seus direi-
tos. Os outros 50%, são de grupo de investidores.

Presidente
da Fifa, Jose-
ph Blatter,
anunciou a
proibição de
grupos de in-
v e s t i m e n t o s
adquirirem os
direitos de jo-
gadores



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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Talvez sua resposta seja: São tantas
coisas que eu nem sei. E na verdade exis-
te muita gente infeliz no amor. Parece
que muitas pessoas são perseguidas pelo
“azar” no amor. Relacionamentos com
pessoas infiéis, violentas, mentirosas,
desiquilibradas, problemáticas. Cada vez
mais os casamentos duram menos. Cada
vez mais as pessoas não se casam, ape-
nas “moram juntos”, e vão tentando
vários relacionamentos, na esperança
que vão achar a pessoa certa. Na verda-
de, sobram no meio do caminho os fi-
lhos de vários casamentos, que lá na frente
serão os  futuros “azarados” do amor,
por que estão sem exemplo do equilíbrio
do casamento. Existem muitas coisas que
podem ficar entre você e sua felicidade.
Relacionei exemplos comuns: Seu côn-
juge pode estar doente. Doenças na
alma, medos, doenças psicossomáticas,
traumas, tudo isso aparece depois que as
águas da paixão abaixam e então o que
existe dentro da pessoa aparece, assim
como o nível de um rio abaixa e revela o
que está nas suas profundezas. Nesse pon-
to, o relacionamento é sofredor, e na
tentativa de resolver tudo isso, a união
acaba desabando, por que seu “alicerce”
(educação, fé, exemplo dos pais, cultura,
valores) é fraco. Muitos solteiros são de-
primidos e quando se casam, trazem esta
depressão para dentro de casa. No início
tudo é mil maravilhas, mas logo a ansie-
dade de querer mais, ser mais, estar mais,
acaba sendo motivo de cobrança. O de-
pressivo começa cobrando e acaba se iso-
lando. É como se tivesse uma placa pen-
durada no pescoço dizendo: “não me
toque”. Aos poucos o que era prá ser “uma
só carne”, acaba sendo “cada um na sua”,
em uma cela invisível, fria e escura. Nada
parece tirar este casal desta situação, a
não ser o divórcio. E estes casais pen-
sam sempre em se separar, e estão sem-
pre discutindo o futuro de sua relação.
Existem vícios que se tornam, em pri-
meiro lugar na vida das pessoas, e por
este motivo a outra parte não é priorida-
de na relação, o relacionamento sempre
está abalado. Bebida, pornografia, dro-
gas e muitos outros vícios tomam tem-
po, qualidade de vida e o casamento se
torna um peso. A impotência sexual é
uma luta no casamento, como uma bom-
ba atômica, poucas coisas destróem tan-
to um casal. O homem impotente não se
sente homem, a mulher fria, está sempre

O que existe entre você e a felicidade no amor?

infeliz, achando que está sendo traída, se
cobrando e cobrando o parceiro. A raíz
da impotência geralmente está na alma.
Problemas com os filhos. Crianças que
dormem na cama do casal. Crianças im-
perativas, que tiram o tempo do casal
ficar a sós. Jovens de outro casamento
que são indomáveis. Com o tempo, a
união se despedaça. São muitos os pro-
blemas, e com o crescimento da inter-
net, estes problemas aumentarão cada
vez mais, por que o apelo da internet
nos faz cada vez individualistas. A nova
cultura: o pensamento que a união é
descartável, e que se pode unir e separar
quantas vezes quiser, apenas cria trau-
mas nas pessoas. Vemos artistas casando
e se divorciando, assim como autorida-
des e muitas pessoas de destaque na soci-
edade, até lideres religiosos, mas, será
que estes encontram a felicidade? É nor-
mal, se não deu certo, separe. Essa é a
nova cultura, mas será que é a solução?
As pessoas são mais felizes? As famílias
são mais fortes? A saúde emocional vai
bem? Para quem quer ir à contra mão,
terá que desfazer de muitas amizades e
deixar de assistir muitas novelas, assim
como, vai contrariar muita gente. Os que
querem uma mudança na sua vida amo-
rosa, terão que mudar sua cabeça. Como
você está para superar estes problemas?
Você que é solteiro, já pensou que poderá
ser infeliz o resto da sua vida, por não ter
“sorte” no amor? Você que já se separou
e não tem certeza se seu casamento é
para sempre, como pensa viver sua ve-

lhice? É possível mudar o casamento?
Nestes quinze anos de casado, eu posso
dizer que a vida muda muito. São mo-
mentos bons e ruins. A paixão passa mui-
to rápido, segundo especialistas, dura até
dois anos, depois disso a relação entra na
prova de resistência. A solução dos pro-
blemas do casal não está na solução, mas
na resistência. Sim, enquanto a mudança
e a solução não vêm, o casal deve supe-
rar, enfrentar, resistir, até encontrarem
a solução. A verdade é que muito casais
não tem estrutura e nem alicerce forte, e
então, a união desaba antes de vir o so-
corro, por que a separação parece ser a
única saída. Na Igreja da Colheita, que
terá as portas do amor abertas em breve,
teremos o MAECC, Ministério Amor
Eterno Colheita para Casais, onde
trataremos diáriamente para estruturar
casais. Acreditamos que, assim como o
bambu tem suas raízes profundas e resis-
te às grandes tempestades, assim tam-
bém fortalecendo as bases do casamen-
to, a união resistirá até o socorro chegar.
E na verdade, para mudar um relaciona-
mento, não precisamos de “sorte”. Mas,
investimento de ambas as partes. Assim
como não existe a pessoa certa, nem
princesa e príncipe encantado, é menti-
ra afirmar que existe pessoas certas, ou-
tra metade ou alma gêmea. Para trans-
formar um casamento, é necessário às
partes mudarem individualmente, é ne-
cessário à pessoa interior mudar, daí en-
tão, tudo que está fora, seja o parceiro,
as pessoas, ou o clima familiar, tudo

mudará. Enquanto as mudanças externas
são forçadas, por um tempo a relação
pode se estabelecer, mas depois se mos-
trará fraca novamente. Para a mudança
ser permanente, é necessário uma das
partes iniciar o processo. Não adianta
esperar o outro, para o relacionamento
mudar, é necessário a “raiz” ser profun-
da e forte, e para isso acontecer, à mu-
dança interior que envolve atitudes, com-
portamento e caráter, devem ser fortes.
Mude você primeiro, aprofunde suas ra-
ízes nos valores e nos princípios de Deus,
entenda que sempre teremos desafios em
nosso casamento, mas quando existe com-
prometimento, fé, princípios, valores e
direção de Deus no casamento, ele resisti-
rá às tormentas, por que as raízes são for-
tes e profundas, até que a direção de Deus
solucione todos os problemas. Por que a
direção de Deus, expressa em sua Palavra,
nos ensina como os problemas serão so-
lucionados em nossa vida. Talvez entre
você e sua realização exista muitas bar-
reiras que aparentam ser enormes, porém
é possível transpor todas elas. Tome a
iniciativa de mudar, de aprofundar suas
raízes em Deus, por que não existe “sor-
te” no amor, mas sim, investimento e
direção de Deus para o equilíbrio do casal.
Se você quer mudar seu casamento, ouça
às 11 da manhã, o Programa Palavra Viva,
ou aos sábados às 8 da manhã e às 18
horas. Visite também nosso canal no you
tube, programa Palavra Viva ou nosso site
www.programapalavraviva.com.br. Visite
também A Colheita, que em breve estará
com as PORTAS DO AMOR, abertas para
a solução da sua vida amorosa. Seja aben-
çoado, até mais.
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Já lutei boxe com as
duas mãos amarradas

Tomo cachaça de balde,
canto com a boca fechada

Já vi a lua ao meio dia,
já vi o sol de madrugada

Eu só não vi mulher
bonita comigo ser mau
amada!!!

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

BRUNO FRANCO
Este talento é da nossa re-

gião (Barretos SP), e já anda
aparecendo nas telinhas de Rede
Globo. O rapaz já foi dublê de
Cauã Reymond, apareceu em
Malhação, Sangue Bom,Tapas
e Beijos, Vídeo show, Zorra To-
tal, Amor à Vida e suas mais re-
centes aparições foi em Rebu,
Fantástico e Em Família, no-
vela onde reunia no elenco ato-
res como Reynaldo Gianechi-
ni, Bruna Marquezine, Humber-
to Martins e Giovanna Anto-
nelli. Bruno Franco começou a
carreira aos 12 anos de idade.
Hoje, com apenas 22 anos e
1,80 de humildade, garra, de-
terminação e profissionalismo,
já carrega uma bagagem que
vamos combinar, não é para
qualquer um, né?

O modelo já ganhou o título
de Mister, diversas vezes, além
de estampar revistas, catálogos
de moda, desfiles e comerciais.
Atualmente está aqui no interi-
or realizando vários trabalhos
como modelo, e dentro de al-
guns meses retorna para sua se-
gunda casa, onde vive e traba-
lha, o Rio de Janeiro.

Bruno Franco sem dúvida é
a revelação da semana, se não
for do mês.

Vamos ficar de olho neste
rosto!

Agradecimentos: Bauhaus
Brasil - Ivana Souza

Gabriel, sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos
não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.
Sonhe e acredite na força dos seus sonhos. Deus é justo e não coloca-
ria em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Parabéns
de sua mãe Adriana e o pai Zé Luiz. DEUS te abençoe, meu filho!

Ajude a mudar
Com um trabalho voltado à educa-

ção e à assistência social, a Legião da
Boa Vontade (LBV) vem transforman-
do para melhor a vida de milhares de
crianças, adolescentes, jovens, adultos
e idosos em todo o território nacional.
Para manter esse trabalho e aprimorá-
lo cada vez mais, a Instituição sempre
tem contado com a ajuda de todos os
que desejam viver em um país mais jus-
to e solidário.

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

a mudar!, que visa mobilizar a socieda-
de a ajudar na manutenção dos progra-
mas e campanhas socioeducacionais e,
consequentemente, contribuir para que
o Brasil vença seus grandes desafios.

No ano passado, a Legião da Boa
Vontade prestou 11.053.113 atendi-
mentos e benefícios à população de bai-
xa renda. O intuito da mobilização é
ampliar e aprimorar as ações desenvol-
vidas, a fim de que mais famílias pos-
sam ter resgatadas sua cidadania e feli-
cidade.

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

ANA PAULA MARCHI. Que você tenha o dom de apro-
veitar esta data, 11/10, regada a felicidade, fé e perseve-
rança. FELIZ ANIVERSÁRIO!

EDNEY VALÊNCIO... que a felicidade desta data, 13/
10, esteja presente no otimismo, esperança, compreensão e
determinação de todos os dias da sua vida. FELICIDADES!

VANESSA TURCATO SAGULA. Dia 15/10 é seu dia, e
que a busca pelos seus sonhos sejam de brilho, esperanças
e realizações. FELICIDADE SEMPRE!

DEMETRO BORGES... que a essência da luz e da  vitória esteja
sempre presente, espalhando alegrias, amor, união e esperanças.
PARABÉNS  PELO NIVER NO DIA  12 DE OUTUBRO!

Parabéns Antonio Henrique Alves, pelo NI-
VER a transcorrer dia 12 de outubro. Um pro-
fissional competente, simpático, com grandes
projeções para o futuro. FELICIDADES!

A Prefeitura Municipal, através da
Secretaria da Fazenda, divulga o ba-
lanço de arrecadação do REFIS 2014
– programa de Recuperação Fiscal. De
acordo com relatório, os pagamentos
à vista totalizaram R$ 1.517.200,64.
Os impostos arrecadados são reverti-
dos, principalmente, à Educação, Saú-

Prefeitura divulga
balanço do REFIS 2014

Mais de R$ 1 milhão foi pago à vista e quase R$ 4 milhões parcelados

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

de e obras de infraestrutura para me-
lhoria da cidade.

“O REFIS é a maneira que encontra-
mos para ajudar aquele munícipe que não
conseguiu pagar seus impostos em dia. A
arrecadação desse recurso, somado aos
nossos esforços para conquistar verbas
federais e estaduais, é importante para o
progresso de Jaboticabal”, explica a se-
cretária da pasta, Elivaine Silva Almeida.

No período de agosto a setembro,
foram firmados 845 acordos para paga-
mento parcelado das dívidas com a mu-
nicipalidade. No total, R$ 3.864.437,56
foram renegociados. “Do valor negocia-
do, cerca de R$ 258 mil já foram pagos
à Prefeitura”, acrescentou a secretária.

Este ano, o REFIS ofereceu descon-
tos de 80% a 75% para pagamentos à
vista e descontos que variaram de 75%
a 20% conforme a quantidade de parce-
las negociadas.
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CASA DE ESTUDOS ESPÍRITAS CHICO XAVIER
Sociedade Civil de Caráter Beneficente – Fundada em 18/07/2008 –

Decretada de Utilidade Pública p/ Lei Municipal Nº 4.121 de 25/11/2010
CNPJ 10.282.773/0001-61

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO

DA DIRETORIA DA CASA DE ESTUDOS ESPÍRITAS CHICO XAVIER
O Presidente da casa de Estudos Espíritas Chico Xavier, no uso das atribui-

ções que lhe conferem o Estatuto da referida entidade, vem por meio deste,
convocar a eleição para composição da Diretoria Executiva para o período de
2014 a 2016 e membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o mesmo
período.

Os Cargos que compõem a Diretoria Executiva são:
a) - Presidente: Eduardo Chieron;
b) - Vice-Presidente: Paulo Roberto Ardisson;
c) - Primeiro Secretário: Elisabete de Araújo Mataqueiro;
d) - Segundo Secretário: Laudemar Amorim;
e) - Terceiro Secretário: Heloísa Helena Ometto de Souza;
f) - Primeiro Tesoureiro: Márcia Fiorese Mataqueiro;
g) - Segundo Tesoureiro: Adriana Cristina Alexandre Ferreira;
h) - Terceiro Tesoureiro: Maria Aparecida Ruiz.
O Conselho Fiscal compõe-se de três membros titulares e três suplentes,

com mandato de dois anos:
a) - Conselheiro Fiscal Titular: Hilariano de Souza;
b) - Conselheiro Fiscal Titular: Rita de Cássia Ruiz;
c) - Conselheiro Fiscal Titular: Jonatas Loleidi  Franchi;
d) - Conselheiro Fiscal Suplente: Larissa Chioda Crialesi;
e) - Conselheiro Fiscal Suplente: João Paulo Alexandre Ferreira;
f) - Conselheiro Fiscal Suplente: Valdemar Lopes de Araújo.
Data: sexta-feira, 14 de novembro de 2014.
Horário: 20:00 horas
A eleição ocorrerá na sede da Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier,

situada à Av. Dr. Fontes Nº 665 – Jaboticabal/SP.
Eduardo Chieron

Presidente

ULISSES  MACRI  JABOTICABAL - ME, torna público que
requereu na CETESB a Licença Prévia de Instalação e  de Operação
(LPIO) para “Fabricação de Gelo Comum”  na Avenida Alfeu Martini
nº 930 – Distrito Industrial, nesta cidade de Jaboticabal/SP – CEP:
14.874-020.

Entre os dias 21 e 25 de outubro, o
Senac Jaboticabal irá receber várias ati-
vidades culturais gratuitas. Com o intui-
to de incentivar a leitura e oferecer ati-
vidades literárias e que estimulem a tro-
ca de informações e experiências, o
evento trará diversidade de culturas e
muito conteúdo aos participantes.

A programação inicia com a Feira

de Troca de Livros nos dias 21, 22 e 23
na biblioteca do Senac, das 9h às 21h,
no dia 24 na Praça 9 de julho, das 10h
às 17h, e no sábado, 25, das 10h às 13h,
também na Praça da cidade. Já no hall
de entrada ficará a exposição Nossos

Autores, apresentando obras de escrito-
res da cidade em cartazes.

Os alunos do programa Aprendiza-
gem também terão uma atividade dife-
rente na semana. No dia 23, a Oficina

de Confecção de Marcadores promete
despertar a criatividade da turma.

“Promovemos ações que possam
estimular não só o intelectual de cada
participante, mas que despertem novos
hábitos, como o da leitura e escrita. O
evento irá integrar arte, leitura e entre-
tenimento para os participantes, além
de promover a história do município
por meio da exposição”, explica Barti-
ra Marchioratto Dalóia, funcionária da
biblioteca.

Para fechar a semana, no dia 24, às

Senac Jaboticabal realiza semana de
atividades culturais gratuitas

Programação inclui também exposição de obras literárias, oficina e palestra

19 horas, a jornalista e escritora Goi-
mar Dantas fará uma palestra e tam-
bém o lançamento do livro Rotas lite-

rárias de São Paulo, no qual a autora
reúne sete anos de pesquisa, entrevistas
e agrupamento de materiais que demons-
tram as diferenças e semelhanças do
perfil literário de São Paulo em épocas
distintas, comparando-as com a reali-
dade atual.

Mais informações sobre os eventos
culturais da biblioteca pelo telefone (16)
3209-2800 ou direto na unidade do Se-
nac Jaboticabal.

Serviço
Feira de Troca de Livros
Data: 21 a 23 de outubro
Horário: das 9 às 21 horas
Local: Senac Jaboticabal
Feira de Troca de Livros
Data: 24 e 25 de outubro
Horário: das 10 às 17 horas, no dia

24, e das 10 às 13 horas no dia 25
Local: Praça 9 de julho
Palestra Goimar Dantas
Data: sexta-feira, 24 de outubro
Horário: 19 horas
Local: Senac Jaboticabal
Telefone: (16) 3209-2800 e

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

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

P/ Ariela Fernanda Polido
Estudos indicam que é preciso am-

pliar os esforços para estimular o com-
portamento empreendedor nos cida-
dãos, fomentando a construção de ati-
tudes arrojadas e o desenvolvimento de
capacidades técnicas para a gestão de
empresas. Segundo o Sebrae SP, 62%
das empresas abertas no Estado encer-
ram as atividades em cinco anos após
sua abertura.

Nesse cenário, percebemos quanto
o planejamento é primordial para o su-
cesso de um empreendimento. Para isso,
as empresas têm a necessidade de con-
tratar empregados qualificados e com
visão generalista, provenientes de uma
formação eficaz e completa, com habi-
lidades para atuar em diversas áreas de
uma organização e com embasamento
suficiente para lidar com situações ad-
versas do mercado.

O segmento de administração pos-
sui justamente essa ampla visão das pos-
sibilidades de atuação no ambiente cor-
porativo, o que permite o desenvolvi-
mento de habilidades em vários setores,

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

ABANDONO  DE  EMPREGO
E. RODRIGUES  E  CIA  LTDA  EPP, inscrita no CNPJ Nº 04695368/

0001-72, SITO à  Av. Benjamin Constant Nº 88, Bairro Centro – Jabo-
ticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. Ivan Denis Coelho da
Silva, portador da CTPS Nº 061057, série 00336, no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas que vem
acontecendo desde 7 de agosto de 2014, sob pena de caracterização
de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato
de trabalho, conforme dispõe o artigo 482 M  LETRA  I  da CLT.

RODRIGUES   E  CIA  LTDA   EPP

PUROPLAST - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME torna
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001530,
válida até 22/09/2017, para Granulos a partir da recuperação de ma-
teriais plásticos descartados; sito à avenida Jaime Ribeiro, 319, MOD
4A / PRÉD. A, VILA INDUSTRIAL, JABOTICABAL/SP.

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!

A Homeopatia não é doutrina médi-
ca propositadamente adversa à Alopa-
tia, mas apenas uma resultante natural

A  ORIGEM  DAS  ENFERMIDADES  E  A  HISTÓRIA  DA  ALOPATIA  ANTE  O  PODER  CURADOR  HOMEOPÁTICO  - III
do progresso terapêutico do mundo ter-
reno, em conformidade com a própria
evolução mental e psicológica do ho-
mem. É um método que não deve ser
subestimado e que não desaparecerá sob
qualquer crítica acadêmica, porque re-
presenta exatamente uma das etapas
avançadas da Ciência Médica a cami-
nho da Psicoterapia absoluta.

É preciso que, em qualquer pesquisa
mórbida, se procure descobrir antes quais
são as leis exatas, criadas pela Natureza
ou pela Divindade, que realmente go-
vernam as causas e os efeitos das enfer-
midades em observação. Essas leis imu-
táveis e espirituais, que atuam indiscuti-
velmente sobre as causas e os efeitos na
vida humana, estabelecendo tanto a saú-
de como a enfermidade, agem especi-
ficamente no mundo mental oculto,
que nutre o pensamento, assim como
também no mundo etéreo-astral, que
alimenta as emoções e interpenetra a
manifestação do espírito humano na
forma física. Os sentidos físicos, como
recursos identificadores da pessoa no
mundo carnal, observam e avaliam as
formas; mas estas são apenas uma ex-
pressão mais grosseira e transitória das
energias livres que “desceram” ou “bai-
xaram” dos planos ocultos e imponde-
ráveis, para então se plasmarem orga-
nicamente no cenário da vida material.

E como as doses homeopáticas
infinitesimais e dinamizadas con-

seguem penetrar mais intensamen-
te nesse mundo oculto das forças
livres, pois elas interferem até nos sin-
tomas mentais, a Homeopatia deve
ser considerada como uma etapa avan-
çada da ciência medica moderna, ser-
vindo de base experimental para o êxi-
to definitivo da Psicoterapia.

Por outro lado, devemos também
entender que a Homeopatia não pode-
rá tornar-se, um dia, uma ciência que
dispense a cirurgia, pois somente a ci-
rurgia poderá atender aos casos de le-
sões corporais, deformações orgânicas,
estenoses ou destruição e rompimento
dos tecidos, assim como à extração de
corpos estranhos do organismo huma-
no, ou estados avançados das pessoas
enfermas por desequilíbrio nos atos e
atitudes, na vida social (preceitos anti-
crísticos), mental (falta de captação
de energias cósmicas) e vicissitudes físi-
cas (carnivorismo, tabagismo, alco-
olismo, etc.).

Assim sendo, não devemos conside-
rar a Homeopatia como uma única ci-
ência médica, assim como não pode-
mos considerá-la capacitada para, em
sua dinâmica, substituir a preciosa assis-
tência cirúrgica que pode resolver ou
corrigir as deformidades orgânicas.

O que podemos ressaltar é que a sa-
bedoria homeopática é medicina que,
em sua penetração sutil no cosmo orgâ-
nico, é a que melhor pode conser-

var a saúde humana porque, além de
curar as mais renitentes enfermidades,
ainda imuniza o organismo contra futu-
ras consequências, evitando mesmo,
determinadas intervenções cirúrgicas.

Todas as pessoas, inclusive os médi-
cos, de forma bem intencionada, têm o
dever de estudar e analisar com ânimo e
critério a medicina homeopática, pro-
vando que ela cura realmente só pela
mobilização das forças do próprio or-
ganismo, em vez de forçar os órgãos
enfermos a um trabalho isolado, obri-
gados a funções violentas e inespera-
das, para as quais não estão preparados
nem fortalecidos, e prestem atenção
nisto: ficando ainda mais agravados
pela drenação tóxica da medicina
alopática.

Sob a Homeopatia, é o próprio or-
ganismo que acelera e dinamiza suas
energias vitais, promovendo as opera-
ções necessárias para suster e destruir a
invasão microbiana perniciosa. Ela re-
educa o organismo e o imuniza em suas
bases energéticas, vitais, potencializan-
do-o num estado de vigília e segurança
que o coloca em defesa contra qualquer
enfermidade imprevista.

Conforme as observações de Samuel
Hahnemann, a essência das enfermida-
des e sua cura, não se sujeitam aos nos-
sos caprichos nem às invenções de nos-
sa indolência. Por conformar-se com
nossas ilusórias hipóteses, as enfermi-

dades não deixam de ser aberrações di-
nâmicas que nossa vida espiritual expe-
rimenta em sua maneira de sentir e agir,
isto é, nas mudanças imateriais de nossa
existência. Tenham sempre em mente
isto: as causas de nossas enfermi-
dades não são materiais. A prova é
que qualquer substância material estra-
nha introduzida nos vãos sanguíneos,
por mais inocente que pareça, instanta-
neamente é repelido pela força vital, e
se não pode ser expelido, ocasiona a
morte.

Introduza-se o menor corpo estra-
nho em nossas partes sensíveis, e o prin-
cípio vital, que anima todo nosso ser,
não descansa enquanto não eliminá-lo
por meio da dor, da febre, da supuração
ou da gangrena.

E ainda continua Samuel Hahne-
mann em suas assertivas, ao mencionar
que os partidários da falsa hipótese dos
princípios morbíficos deveriam enver-
gonhar-se de desconhecer, até esse pon-
to, a natureza imaterial de nossa
vida, e o poder dinâmico das causas
morbíficas; e muito mais envergonhar-
se de seu ignóbil proceder, que com seus
vãos esforços para expulsar as matérias
pecantes, cuja existência é uma quime-
ra, matam os enfermos em lugar de curá-
los.

Por isso afirmamos categoricamen-
te, para as pessoas que já estão cansadas
de tomar remédios alopáticos e não sen-

tem uma cura absoluta, que está na hora
de procurar um médico homeopa-
ta, e reportar-lhes as causas das suas
enfermidades que são oriundas da alma.
E ainda afirmo, que não é interessante
para o médico, com as devidas exce-
ções é claro, trabalharem com a home-
opatia, pois, cada consulta, consome no
mínimo, uma hora, ante alguns minu-
tos prescrevendo receitas alopáticas,
chegando alguns, a sequer olharem para
o rosto do paciente, pois este proceder
é mais cômodo e rentável. E o pacien-
te, ao comprar os remédios alopáticos,
estão contribuindo para o enriquecimen-
to da indústria farmacêutica, enquanto
paulatinamente sofrem as consequên-
cias dos efeitos colaterais, das causas
adversas, e de todos os sintomas decor-
rentes e prescritos como advertên-
cia nas próprias bulas.

Continuem acompanhando nossas
dissertações focando a origem das en-
fermidades e historiando o conceito da
alopatia que prevalece desde os primór-
dios dos tempos, ante o poder curador
HOMEOPÁTICO e o vasto campo dis-
ponível dos tratamentos psicossomáti-
cos.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE DE
CURAR – SAMUEL HAHNEMANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

Administração em destaque
até no próprio negócio. A gestão reali-
zada por um profissional completo con-
tribui em processos decisórios nas orga-
nizações, como nos segmentos de ma-
rketing, finanças, logística, de pessoal,
entre outros.

Esse campo de trabalho diversificado
atrai a atenção de muitos jovens, que op-
tam pela formação em administração para
poder atuar em diversos ramos, como
organizações públicas, privadas e do ter-
ceiro setor, além do próprio empreendi-
mento. Mas esse profissional precisa mais
do que interesse, ele tem de desenvolver
proatividade, flexibilidade, empreendedo-
rismo, criatividade e inovação para con-
quistar resultados positivos.

Por isso, os principais desafios são
acompanhar as transformações tecno-
lógicas, socioculturais e corporativas
com capacidade de tomar iniciativa e
de buscar soluções inovadoras, voltadas
para a operação dos ciclos de gestão da
empresa. Liderar, motivar e participar
do desenvolvimento de equipes de tra-
balho, visando à sustentabilidade dos
negócios, são atributos essenciais para
um administrador.

Focado nos produtos e serviços ofe-
recidos, esse profissional deve desempe-
nhar, com competência, funções estra-
tégicas e gerenciais, posicionando e dire-
cionando processos e pessoas, de acordo
com os valores éticos da empresa.

Como se percebe, o administrador
vai além do senso comum e, como qual-
quer outro profissional, precisa buscar
atualização constante por meio de cur-
sos, capacitações, palestras e leituras
especializadas para, então, empreender
com qualidade.

Ariela Fernanda Polido é docente da área
de administração do Senac Jaboticabal.

O roteirista Don Mancini, criador
da franquia ‘Brinquedo Assassino’,
revelou em seu Twitter que o sétimo
filme do boneco Chucky está em seus
planos.

“Aos fãs que fizeram perguntas
sobre Alice e o final de “A Maldição
de Chucky”: tudo será respondido na
parte 7. Embora essa declaração não
seja garantia de que a Universal Pic-
tures já aprovou o filme, é possível
que o roteirista já esteja escrevendo a
nova continuação. Além disso, a his-
tória provavelmente será centrada em
Alice (Summer H. Howell), a pequena
filha da família que recebe o boneco
assassino em “A Maldição de Chu-
cky”. O destino da personagem é dei-
xado em aberto na conclusão do fil-
me. Além de roteirizar os seis filmes
da franquia, Mancini dirigiu os dois
últimos, “O Filho de Chucky” e “A
Maldição de Chucky”. O primeiro
“Brinquedo Assassino” estreou em
1988 e foi um sucesso na época. Sem
demora, duas sequências chegaram aos
cinemas em 1990 e 1991, mas “A

Criador de ‘’Brinquedo Assassino’’
prepara o sétimo filme de Chucky

Noiva de Chucky” só foi realizado em
1998. Após um hiato de 6 anos, “O
Filho de Chucky” parecia ter enterra-
do a franquia, mas quase 10 anos mais
tarde, “A Maldição de Chucky” foi
lançado em vídeo e teve uma recep-
ção entusiasmada.

Lançamentos
ANNABELLE
TRASH - A ESPERANÇA VEM

DO LIXO

Grandes são as mudanças vividas re-
centemente pelo mundo, por esses e
outros motivos que somos movidos a
desafios. Quando esses desafios envol-
vem uma classe e uma atividade de inte-
resse da população, a responsabilidade é
ainda maior e mais estimulante. Estou
falando do meu desafio frente ao SIN-
COMÉRCIO a fim de manter a exce-
lência que deve ser a meta do presidente
de uma entidade. Estou otimista frente
aos novos projetos a serem implanta-
dos neste mandato, pois venho obser-
vando o desenvolvimento de grupos
econômicos integrados; a inserção da
consciência dos cidadãos; possuidor de
seus direitos, como também reclaman-
tes por posturas éticas e socialmente
responsáveis; à extinção de determina-
das funções e à criação de outros, com-
pletamente novos e relacionados às
novas tecnologias.

Diante desse quadro com tantas no-
vidades, o comportamento sindical ne-
cessita acompanhar a evolução da soci-
edade. Nossa função representativa é
de suma importância para garantir di-

NOVOS DESAFIOS DO SINDICATO DO
COMÉRCIO DE JABOTICABAL “SINCOMÉRCIO”

reitos e interesses junto ao Governo e
Associações. Temos como objetivo a
implantação de projetos visando apro-
ximar as ações de nossa entidade com os
poderes constituídos, objetivando sem-
pre a conciliação e os interesses de nos-
sos empresários na constante busca da
harmonia das relações trabalhistas. É
imprescindível enriquecer a prestação de
serviços, esse elo entre Sindicato, asso-
ciados e representados que pode e deve
ser fortalecido, para que a Entidade cres-
ça em tamanho e importância.

Através de nossa diretoria estamos
efetuando algumas transformações com
uma nova imagem e acomodações para
atender nossos associados, e por meio
do Departamento Jurídico e a Federação
do Comércio do Estado de São Paulo,
estamos efetuando esforços para tornar
em realidade a Câmara de Conciliação e
Arbitragem para o atendimento de to-
dos os associados que necessitarem desse
serviço. Fomentação junto aos órgãos
oficiais e a iniciativa privada para po-
tencializar o trabalho de menores apren-
dizes junto ao comércio local. Estabele-
cer convênios junto a Instituições Ban-
cárias possibilitando linhas de crédito
mais acessíveis com taxa de juros mais
baixas. Aplicação das parcerias que man-
tém junto ao SENAC e integração com
a CAMARA DE DIRIGENTES LOJIS-
TAS DE JABOTICABAL para melho-
rar e dinamizar o Comércio Local.

Temos o compromisso firme de con-
tribuir com essa realidade econômica
social e estou disposto a selar o com-
promisso de manter uma gestão de ex-
celência juntamente com a minha dire-
toria que está constituída de empresári-
os lojistas comprometidos com o tra-
balho e com nossos associados, antigos
e novos, em nossa gestão até 2018.

Cordialmente,
EDSON GAGLIANONE
Presidente do SINCOMÉRCIO

MARCCHERONI  E  FILHO  LTDA - ME,  torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia nº 52000344 e requereu Licen-
ça de Instalação para Fabricação de Produtos de Marmoraria, sito à
Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, 2.655 Jaboticabal/SP

A Casa do Mistério e do Segrêdo.
Por: Noel, o Mensageiro da Paz!
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