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A Secretaria de Saúde, através do
Departamento de Controle de Veto-
res e Zoonoses, iniciou a Campa-
nha de Vacinação Antirrábica. Os
animais da zona rural já estão sendo
vacinados desde o início do mês.

Na zona urbana a vacinação
acontecerá de 22 e 29 de novem-
bro, em 19 postos espalhados pela
cidade.

De acordo com a coordenado-
ra do departamento, Maria Angé-
lica Dias, a meta é vacinar 80% da
população estimada de cães e ga-
tos. “Pretendemos imunizar cerca
de 14 mil animais contra raiva.”

Saúde promove Campanha
de Vacinação Antirrábica

Estimativa é imunizar mais de 14 mil animais contra raivaA Secretaria de Saúde promove,
neste sábado (18), a partir das 9h,
na Praça 9 de Julho, ações de divul-
gação do Outubro Rosa. E, nos dias
24 e 25, das 8h às 17h, no Centro de
Saúde, o Dia D da campanha, no qual
serão realizados exames de papani-
colau e mamografias.

“Para a ação do Dia D as inte-
ressadas devem primeiramente se
dirigir às unidades básicas de saú-
de, onde serão atendidas por en-
fermeiras e farão o agendamento
dos exames”, lembra a chefe de
gabinete da Saúde, Julie Sagula.

Antes porém, no dia 18, será
possível fazer exames de aferição

Outubro Rosa: Saúde prepara
Dia D e orienta sobre campanha

de pressão arterial, testes rápidos
de HIV e receber orientações so-
bre qualidade de vida. O SAMU
também estará presente para es-
clarecer a população sobre quan-
do acionar o serviço.

Outubro Rosa: O mês foi esco-
lhido para conscientizar as mulhe-
res sobre a importância dos exa-
mes de papanicolau e mamografia
na prevenção do câncer de colo
de útero e de mama.

Confiança e coragem são metas que

só podem ser alcançadas com

honestidade

Arrogância e prepotência destróe a

humildade e leva-se ao descrédito

Quem mente vive depressivo e

angustiado diante da verdade

O Dia das Crianças em Jaboti-
cabal foi comemorado de forma
bastante divertida pelos alunos da
rede municipal. As escolas prepa-
raram atividades especiais com
gincanas, passeios de trenzinho,

Dia das Crianças: programação especial divertiu a garotada
sessões de cinema, oficinas, apre-
sentações de teatro e piqueni-
ques.

“Nossos diretores e professo-
res prepararam tudo com muito
carinho e as crianças se diverti-

ram muito”, disse o secretário da
pasta, César Esper.

Este ano, a programação nas
EMEC’s contou com o apoio do
Fundo Social e da Secretaria de
Saúde, através dos projetos Polo

Regional Escola da Beleza e Saú-
de da Família.

No NACA, além de gincana, as
crianças tiveram um Dia de Bele-

za, uma parceria com salões de
beleza da cidade.

Conecta Mundo: alunos são classificados para fase regional
Rodada decisiva aconteceu na sexta-feira (10), na EMEB Coronel Vaz

Chegou ao final a fase local das
Olimpíadas do Conecta Mundo. Alu-
nos das EMEBS Walter Barioni e Co-
ronel Vaz participaram de provas que
garantiram a classificação para a fase
regional que acontece em São Carlos.

As provas aconteceram na EMEB
Coronel Vaz. “Foi um momento mar-
cante para todos os participantes. Alu-
nos e professores empenhados em um
único objetivo. Independente de resul-
tado, ficou comprovado o sucesso do
Conecta Mundo na rede municipal de
educação”, afirma o prefeito Raul Girio.

O Chefe de Gabinete da Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e La-
zer, Paulo Henrique Francisquini (Co-
cão), ressalta o empenho dos alunos.
“Após a implantação do Conecta
Mundo, os alunos passaram por uma
série de novas experiências relaciona-
das ao ensino. Fiquei emocionado em

ver que tudo está dando certo e que a
qualidade de ensino está melhorando
cada dia mais”.

A Diretora da EMEB Coronel Vaz,
Dênia Maria Ribeiro Platinete, lem-
bra que os alunos dedicaram-se na pre-
paração para as olimpíadas. “Foram
vários dias de preparação, utilizando
o software e executando as atividades
propostas. Uma forma lúdica e diver-
tida de levar o conhecimento usando a
tecnologia”.

O Coordenador do Conecta Mun-
do, Paulo Roberto Mascarenhas, de-
clara que os alunos classificados dis-
putam a fase final em São Carlos.
“Após o termino das provas, seis alu-
nos foram credenciados para partici-
par da fase regional que irá reunir par-
ticipantes de diversas cidades”.

Acompanhe abaixo os alunos clas-
sificados:

3º ano A
Pedro Henrique Akasaka de Souza
Hillary Amanda Fernandes
Jesse de Mendonça Quintino
5º ano A
Leandro Henrique Oliveira Neves
Renan Martins dos Santos
Jonatas Alves de Oliveira
Conecta Mundo - Um software

oferece aos alunos, desde as primeiras
séries, conteúdo ligado diretamente às
matérias aprendidas em sala de aula.
Além disso, o próprio software tam-
bém disponibiliza uma rede social in-
terna para promover a interação entre
alunos e professores em um ambiente
controlado.

A implantação começou pelas
EMEB’s Coronel Vaz e Walter Bario-
ni, proporcionando aos alunos, o pri-
meiro contato com a informática e a
tecnologia.

Um dia cheio de muitas atrações, alegria e entusiasmo das crianças Professores proporcionaram segurança, para que as crianças se divertissem com qualidade
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P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Roseli Sayão, Psicóloga e Consulto-
ra em Educação, publicou em sua colu-
na no site da Folha de São Paulo (http:/
/www.1folha.uol.com.br/colunas/rosely-
sayao/2014/06/1475247-crise-existen-
cial-na-juventude.shtml) um artigo so-
bre uma realidade mais presente do que

REFLEXÃO - CRISE  EXISTENCIAL  NA  JUVENTUDE
imaginamos em nossos jovens.

Ela conversou com um rapaz de 25
anos e uma moça de 17 anos oriundos
de diferentes realidades.

O rapaz, com família de ótimo nível
social e econômico, já está trabalhando
e tem a carreira em ascenção.

A moça acaba de entrar em uma
Universidade, estudou em Escola Pú-
blica, dá aulas particulares para se
manter e realiza trabalhos voluntári-
os.

Realidades diferentes, mas que cha-
maram a atenção da autora por algo que
eles e muitos outros jovens têm em co-
mum: o vazio que sentem em suas Vi-
das.

A autora fala sobre o quanto Ouvir
pode proporcionar aprendizado e no-
vos questionamentos e relata que isso
aconteceu com eles neste caso. Os jo-
vens que, apesar de estarem bem enca-

minhados, não enxergam em suas Vidas
perspectivas, sentem que não conse-
guem ter motivos para sustentar a Vida
que levam.

Relatam que não pensam em suicí-
dio, mas acreditam que deve haver algo
mais em suas Vidas além do dia a dia que
têm vivido, sentem que, se viver é só
isto, a Vida parece pequena.

Roseli comenta o que aprendeu com
os relatos: “Estamos valorizando em
demasia, para os mais novos, facetas da
Vida que não são suficientes para sus-
tentar a fome de viver’.

A preocupação é relevante, pois sa-
bemos que o número de suicídios entre
os jovens tem aumentado significamen-
te nos últimos anos. Não há estudos
publicados sobre esta relação entre es-
perar mais da Vida e pensar em não vivê-
la, mas certamente em algum momen-
to os jovens que procuram o CVV com

aquela sensação de vazio já tiveram es-
ses pensamentos e sentimentos se en-
trelaçando em seu pouco tempo de Vida.

O que buscam esses jovens? O
que será que os faria se sentir com-
pletos? Por que sentem esses vazi-
os?

Surgirão muitas dúvidas  para eles e
para nós Voluntários que os ouvimos. É
por isso que precisamos nos esforçar
para compreendê-los, nos colocar no
lugar deles e ver o Mundo com a reali-
dade deles.

Este será o nosso desafio e exer-
cício como Voluntários: estar pró-
ximos desses jovens que não con-
seguiram ainda saber como se sen-
tir melhor e o que buscar para pre-
encher as suas Vidas.

Reflexão sobre texto da Comissão
Redatora do Boletim/CVV –
boletim@cvv.org.br

E permanece pela eternidade. É uma
fonte de luzes, que ilumina nossos ca-
minhos  pela força da fé, da esperança e
caridade. A vida é uma dádiva de DEUS.
São elos que se cruzam na natureza, para
serem mundos do amor e do perdão. A
cada um será dado segundo suas obras.
Fora da caridade não há salvação. A fe-
licidade nasce quando construirmos as
condições de vencermos a ignorância e
formarmos elos de luzes, que iluminam
o mundo da paz e da fraterna união, de
todos nós, em torno da BOA NOVA.

O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo amor, vem pela dor.
 O AMOR SE CONQUISTA
Só seremos felizes se levarmos den-

tro de nós, a esperança que nos ilumina
nos elos de paz, na força íntima, da ver-
dade. Os caminhos são percorridos por
nós, onde passamos por muitas vidas,
hora encarnado, hora desencarnado, no
mundo, no intercâmbio material e espi-
ritual. A dimensão de modificações se
opera em nível superior ou inferior, de-
pendendo do grau de evolução, dentro

A CARIDADE  NASCE  COM O AMOR
da hierarquia de valores, onde mudamos
de situações, para chegarmos a um pro-
gresso que nos leva para a felicidade.
Tudo que acontece, precisa ser admi-
nistrado dentro da lei de DEUS, da re-
forma íntima, lições morais que trazem
para dentro de nós, uma vida de alegrias
e satisfações, fazendo com que os mem-
bros da família se unam e vivam felizes.
O tempo marcou novos meios de con-
seguirmos vencer a ignorância. Tudo de-
pende de nós. Conhecereis a verdade e
ela vos libertará. Sempre nasce um mun-
do novo dentro de nós, para que possa-
mos nos evoluir, consciente de nossas
responsabilidades, com direitos e deve-
res, abraçados nas lições da BOA NOVA.

SONHAMOS  COM UM MUNDO
MELHOR

 Os efeitos da lei do amor são o aper-
feiçoamento moral da raça humana e a
felicidade, durante a vida terrestre.
Amar,  no sentido profundo da palavra,
é ser leal, honrado consciencioso.      *
DAI A CESAR O QUE É DE CESAR. E
A DEUS O QUE É DE DEUS.

Vamos amar o próximo como a si
mesmo.

O AMOR é de essência DIVINA.
Vamos vencer o egoísmo, chaga da hu-
manidade (Evangelho Segundo o Espi-
ritismo).

AMAI VOSSOS INIMIGOS
 Nossa felicidade ou infelicidade, de-

pende da nossa vontade, de fazer o bem,
sem ver a quem, porque quem ama per-
doa.

A FELICIDADE NÃO É DESTE
MUNDO. TEMOS QUE PAGAR O
MAL COM O BEM. Temos que fazer o
bem a todos. O BEM TEM QUE REI-
NAR NA FAMILIA.

SEREMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS EM ESPÍRITO E VERDADE.

Deus é fiel. Você pode contar com
Ele. Deus sempre tem sido fiel no cum-
primento da sua Palavra. Ele tem supri-
do todas as nossas necessidades. Na mai-
oria das vezes, a gente tem muito mais
do que poderia usar ou valorizar. Quan-
do nós confundimos nossas necessida-
des com nossas vontades e desejos, du-
vidamos da provisão de Deus. A ne-
cessidade diz que você precisa de rou-
pas. A vontade diz que você só pode
vestir no seu corpo as coisas mais legais
e da moda. A necessidade diz que você
precisa almoçar todos os dias. A vonta-
de diz que você tem de sair para almoçar
fora com os seus amigos, porque eles
iriam rir se você comesse em um lugar
qualquer, ou em casa. Nós vivemos em
tempo de abundância. Uma porção de
gente tem um monte de coisas, e eles
querem ainda mais. Pense sobre as suas

NECESSIDADE OU VONTADE
necessidades e aprenda a separá-las de
coisas que você quer. O que você real-
mente precisa para viver? Deus tem
providenciado? Use um pouco do seu
tempo para agradecer a Deus porque Ele
tem dado tudo o que você precisa ou
venha precisar. Deus quer e pode suprir
todas as nossas necessidades, basta so-
mente confiarmos na sua palavra. De-
vemos entender que necessidade não é
vontade, como acabamos de falar. Quan-
tas pessoas que têm passado ou estão
passando por momentos difíceis na vida,
porque se deixaram levar por sua von-
tade ou desejo desenfreado e depois di-
zem: onde eu estava com a cabeça? Se
seguirmos as nossas vontades e os nos-
sos desejos, certamente vamos nos dar
muito mal. Mas se confiamos em Deus,
Ele suprirá todas as nossas necessidades,
e vamos nos dar muito bem. Porque o

Pai Celestial sabe de tudo o que nós pre-
cisamos, para vivermos uma vida cheia
de fartura aqui na terra. Jesus disse: Olhai
para as aves do céu, que não semeiam,
nem segam, nem ajuntam em celeiros;
e vosso Pai Celestial as alimenta. Não
tendes vós muito mais valor do que elas?
(Mateus 6.25). Confiar no Senhor é
deixar que Ele dirija todos os nossos
passos, para que nunca tropeçamos em
nada. Quem confia no Senhor, não tem
falta de nada. Lembre-se que Deus tem
todo o poder de suprir, todas as nossas
necessidades, em Cristo Jesus. Que Deus
te abençoe, hoje e sempre. Esta é a mi-
nha oração. Ouça o nosso programa: A
Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 05h30mim às
06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Quando pensamos na vinda de Jesus,
imaginamos um fim horrível, mas o que
realmente acontecerá é o que o Senhor
virá e acabará com todo o mal do mun-
do, acabará com aqueles que persistiram
numa vida errada. Embora, o inimigo
de Deus nos atormente para que não
alcancemos a salvação, quando Jesus
vier, o inferno será fechado e lacrado, e

Precisamos estar em Deus a todo momento
todo o mal que existe na terra será eli-
minado. A nossa família se reencontra-
rá no Céu. Será uma vida eterna.

Se você soubesse que o Senhor viria
hoje ou amanhã, como seria a sua vida?
Como você procederia? Com certeza,
seria um corre-corre, não é verdade?
Você, com certeza, desejaria mudar de
vida radicalmente! É assim que precisa-
mos viver sempre, mas o mundo nos
ensina a ser como aquelas moças des-
cuidadas. Por isso, quantos de nós, por
causa de nosso relaxamento, perdere-
mos a vida eterna?

Não dá para improvisar. Na hora em
que Jesus vier, é com essa vida que sere-
mos julgados, do jeito que estivermos.
Seremos medidos de acordo com a vida
que estivermos vivendo, e muitos grita-
rão e baterão à porta, mas o Senhor
lhes responderá: “Em verdade eu vos
digo: Não vos conheço!” (Mt 25,12).
Jesus nos convida a estar com Ele, mas
se formos relaxados e vivermos uma
vida “morna”, ficando na “coluna do
meio”, quando Ele vier não nos reco-
nhecerá. Portanto, vigiai e orai, como
ensina a Palavra.

Seu irmão,

“Aqueles que nada sabem e nada

fazem, estão sempre prontos a criticar

aqueles que sabem e fazem”  Oscar
Wilde. –

Quando falamos de sabedoria, fala-
mos da educação escolar também, que
ensina o povo de uma Nação visando
preparar cidadãos capazes de  servir à
sua família, à sociedade e ao seu povo e
por extensão à sociedade humana.

Certa vez o antropólogo Ralph Lin-

P/ Prof. João Pito

15 DE NOVEMBRO – DIA DOS PROFESSORES

ton afirmou que: “Os insetos são a

única forma de vida capaz de competir

com o homem em termos que se po-

dem chamar de igualdade...”, pois
enquanto o homem luta pela sobrevi-
vência usando predominantemente por
conhecimentos adquiridos, os insetos se
guiam pelos conhecimentos hereditári-
os, daí vermos que a educação é funda-
mental para o bem viver das popula-
ções humanas.

O ser humano aprende de várias for-
mas; no seu lar, no grupo social, na es-
cola, na igreja, etc. muitos pensadores
antigos ao falar de educação o faziam
com empolgação como foi o caso de
Platão, “uma boa educação consiste

em dar ao corpo e à alma toda a bele-

za e perfeição de que são capazes”, já

para Herbert Spencer a educação é a

formação do caráter, o ser humano

aprende de forma sistemática e assiste-
mática, a primeira na escola principal-
mente e, a segunda entre a sociedade e
suas expressões culturais.

A máxima de que o ser humano deve
sempre se perguntar: quem sou? De

onde! Venho? Para onde vou, mas isso

não é o suficiente, deve saber como,

deve também saber por que e deve sa-

ber também para quê? Estou aqui.

Na Índia a educação era permitida
de acordo com as castas e o tipo de
escola, também assim o era, inclusive a
qualidade dos que iam aprender.

Na “China o modelo era copiar e
não criar, Kung-Fu-Tsé [Confúcio] as-
sim se expressava:” o homem nasce

bom e a educação adequada assim o

mantém”.

Na Grécia, a educação era diferen-

te, em Atenas e Esparta, a de Atenas

era humanista e variada, já em Espar-

ta a educação era militarista e o seu

apoio era: “Marcha ao combate es-

partano, segurando o escudo com a

tua esquerda e agitando tua lança com

espírito valente. Não poupe tua vida

na luta, que não é esse o costume de

Esparta”. As meninas não podiam fre-

qüentar as escolas de meninos que eram
acompanhados por um escravo, o Pe-
dagogo, foi Homero quem exaltou esse
ensino de efeitos heróicos.

Em Roma, os mais importantes
agentes da educação eram a mãe e após
o pai, aqui também deveria ser assim!
Alí a educação evoluiu muito com a che-
gada  dos sistemas Literato, Gramático

e Retórico, todos queriam ser um novo

Cícero.

“A Educação Não Cria o Gênio, Mas
Oferece-lhe por Vezes  a Oportunidade
de se Revelar” – Leoni Kasseff.

Caros professores, heróis anônimos
deste País tão injustiçado e ignorado,
mas quem sabe do vosso valor e impor-
tância vos devota muito respeito. Hoje
a coisa mudou e para pior, mas não se
esqueçam que a vossa causa é o ensino e
a educação escolar, pois a outra é no lar.
Felicidades deste também Professor.

“O homem educado deve saber es-

tudar e pensar sem ser tutelado, deve

até certo ponto ser um pensador e não

um imitador” [João do Pito]. Profes-

sor.

A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.
Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me
concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me
tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu
quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores
que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz.
Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (Carla Aparecida Araújo)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
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Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

Quando somos pequenos, os pais nos
levam a criar figuras internas de ho-
mens e mulheres que motivarão em boa
parte a atração que sentimos por al-
guém. As imagens nascem de início do
tipo de relacionamento que temos com
a mãe. Isso talvez explique por que exis-
tem homens que se casam com tiranas.
Mas não basta para entender, pois em
amor nada e garantido.

O belo poema Amor de Carlos Drum-
mond de Andrade, toca na incógnita da
atração que sentimos por determinada
pessoa, enquanto outra talvez interes-
sante, nada nos desperte. O poeta es-
creve: “São dois em um: amor sublime

O mistério das escolhas amorosas
selo/ que a vida imprime cor, graça e
sentido./ O ser busca outro ser e, ao co-
nhecê-lo, / acha a razão de ser dividi-
do.”

Poetas tem sensibilidade para falar
de amor. A psicologia, embora de outra
maneira, também é sensível ao assunto,
e utiliza-se da análise para perceber o
que motiva as escolhas amorosas. De
início convém observar que se apaixo-
nar ter um par, é um desejo quase unâni-
me. Poucos querem ficar sós. Mesmo
na puberdade, crianças já buscam na-
moradinhos; paqueram brincando. Não
ser escolhido, ser rejeitado é o pavor de
todos.

Mas não se limita a um belo corpo,
roupas de grife, ser esportista ou inte-
lectual, o que vai determinar se uma
pessoa é mais ou menos atraente. Exis-
tem fatores internos, emoções, senti-
mentos e os famosos complexos, com
maior poder sobre essas escolhas do que
podemos pensar.

Carl Gustav Jung psiquiatra suíço,
disse que somos todos psicologicamen-
te andróginos. Muitas tradições e mitos
trazem a idéia de que o homem original
era masculino e feminino. Eva foi cria-
da a partir de uma costela de Adão que
portanto já trazia o feminino dentro de
si.

O filósofo grego Platão nos conta
um mito no qual se diz que os seres ori-

ginais eram redondos, com quatro bra-
ços, quatro pernas e duas faces. Esses
seres eram maravilhosos e completos.
Os deuses  invejosos, os cortaram em
duas metades, a masculina e a feminina.
Desde então as metades ficam se procu-
rando; quando se encontram tem um
sentimento tão grande de união, de com-
pletude, que não querem separar-se nun-
ca mais. E temem que os deuses nova-
mente com inveja os separem.

Para Jung, todo homem tem um lado
feminino interno que ele chamou de
anima (alma em latim) e toda mulher
tem um lado interno masculino  animus
(espírito).  A anima e o animus se res-
ponsabilizam pela atração que sentimos
por determinada pessoa. São figuras in-
ternas fundamentais para realizarmos
nossas escolhas amorosas. Elas se for-
mam em nossa imaginação, primeira-
mente nas relações com a mãe; depois,
com o pai, parentes, professoras, ami-
gos. Nossa imagem interna será proje-
tada no parceiro. Se encontrarmos al-
guém que se parece com nossa figura
interna, temos a tendência de sentir
atração por ela. Por isso é tão impor-
tante o relacionamento da criança com
os pais.

Comentarei aqui só a relação mãe-
filho.

A mãe tem de ser boa, acolhedora,
amorosa, para que o filho se sinta ama-

do, valorizado. O pequeno interpreta
assim o comportamento materno: “Se
minha mãe me ama é porque sou bom e
bonito.” A auto-estima se forma a par-
tir desse contato. Se a mãe for negati-
va, destruidora ou agressiva, a criança
vai achar de si mesma que não e sufici-
entemente boa.

Meninos abandonados pela mãe for-
marão uma imagem interna feminina
negativa e tenderá a se apaixonar por
pessoas que os rejeitam, traem ou agri-
dem, repetindo o modelo inicial de sua
vida.

Se a mãe exagerar nos cuidados e
mimar o filho em excesso, também po-
derá causar males. Ele ficará preso à
ela, sem coragem de enfrentar o mun-
do; e o que é pior, lhe faltará capacidade
de amar. Nenhuma mulher poderá com-
petir com a mãe perfeita. Será prova-
velmente machista, inseguro e imatu-
ro.

É preciso destacar porém, que não
há garantia nenhuma em questões amo-
rosas, mesmo que a mãe tenha sido óti-
ma. Mas o carinho e o bom senso nas
relações com os filhos ajudarão a for-
mar pessoas saudáveis, capazes de se
relacionar de maneira digna e amorosa
com o parceiro. Para voltar a Drum-
mond: “Amor, sublime selo, que a vida
imprime cor, graça e sentido”. Acres-
cento beleza, tolerância, fidelidade, sin-
ceridade,  carinho,  AMOR e compre-
ensão...

No último sábado (11), a
Prefeitura de Jaboticabal
promoveu um leilão de bens
no Departamento de Trans-
porte Escolar (antigo D.E.R).
Foram oferecidos diversos
veículos, máquinas e sucata.

O leilão contou com a par-
ticipação de visitantes de
toda região. “Mais de 70%
dos bens foram vendidos, ar-
recadando R$ 54.720. O di-
nheiro vai ser destinado no-
vamente para a frota muni-
cipal”, afirma o Secretário
de Administração, César
Poletti.

Para garantir a transparên-
cia, o leilão foi realizado por
um Leiloeiro Oficial da Jun-
ta Comercial do Estado de
São Paulo.

Prefeitura divulga resultado de leilão
Mais de 70% dos itens disponibilizados foram vendidos
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Rivalidade e futebol sempre
existiram juntos. E não poderia

As 10 maiores rivalidades do futebol mundial
ser de outra forma, quando o as-
sunto é a paixão por determina-

No início, existia apenas o Milan. Até
que a diretoria começou a discordar em
diversos pontos e se dividiu. Aqueles que
queriam abrir espaço para a entrada de
jogadores estrangeiros, decidiram criar
outro clube: a Inter de Milão. A principal

No ano passado, o brasileiro Cléo,
que já jogou pelo Atlético-PR e ago-
ra atua no futebol sérvio, trocou o
Estrela Vermelha pelo rival Partizan.
Foi o primeiro jogador a arriscar tal
feito nos últimos 20 anos. O resulta-
do? Recebeu ameaças de morte e teve
de mudar a rotina de sua família. Esse
é apenas um dos muitos fatos que ilus-

O futebol grego tem três grandes ti-
mes: AEK, Olympiakos e Panathinai-
kos. Mas a maior rivalidade do país fica
reservada aos dois últimos. O Panathi-
naikos é o time da capital, Atenas. Cri-

Nacional e Peñarol brigam para defi-
nir qual time foi fundado primeiro – mes-
mo sabendo que o Albion é o mais antigo
do Uruguai. A diretoria do Peñarol diz que
o clube já existia antes da fundação do seu
maior rival, mas com outro nome:
CURCC (Central Uruguayan Railway Cri-
cket Club). O Nacional, por sua vez, ga-

O embate entre Barcelona e Real
Madrid é, principalmente, geográfico.
Representantes de Catalunha e Castela,
respectivamente, os times viram a ri-
validade aumentar na época da ditadura

O futebol serviu para unir os povos
alemães em meio às constantes guerras
pelas quais o país passou ao longo da his-
tória. Mas nem tudo eram flores no mun-
do esportivo, e uma disputa interna co-
meçou. O Borussia Dortmund foi funda-
do por católicos em uma região da Ale-
manha de maioria protestante. No início,
o clube ficou fadado à sombra de seu prin-

do clube e a vontade de vencer.
Mas, em alguns casos, a disputa

meta do novo time passou a ser, então,
montar uma equipe competitiva para der-
rotar aquele que viria a ser seu maior rival
na Itália. Inter ganhou o estigma de “time
dos ricos”, enquanto o Milan ficou co-
nhecido como o “clube dos pobres”.

tram a grande rivalidade do maior clás-
sico da Sérvia. Ambos os times foram
fundados em meados em 1945, no
pós-guerra. Estrela Vermelha come-
çou com um grupo de universitários
que eram combatentes e defensores
da velha união. Já o Partizan nasceu
e se desenvolveu como o clube do
exército.

ado por banqueiros e comerciantes in-
gleses, acabou definido como o time da
elite. Bem perto dalí, na cidade de Pi-
reu, o Olympiakos acabou abraçando os
operários.

rante que se tratam de dois times distintos
e, portanto, foi ele o primeiro a ser cria-
do. Considerado um dos maiores clássicos
da América do Sul, os dois clubes somam
oito títulos em Libertadores e quatro
Mundiais. Em 2000, um jogo chegou a
ser encerrado após briga generalizada em
que nove jogadores foram presos.

espanhola. Aos poucos, a língua catalã
virou símbolo daqueles que eram contra
a ditadura e que apoiavam o Barcelona.
De lado oposto, o Real Madrid era o
time ligado aos poderosos do governo.

ultrapassa as linhas do gramado
e torna-se perigosa.

cipal rival, o Schalke 04, de Gelsenkir-
chen (a cerca de 40 quilômetros de Dort-
mund). Eles não são os principais campe-
ões do país, mas, por ficarem na região
com maior número de habitantes, osten-
tam as torcidas mais numerosas – que não
podem sequer mencionar o nome da cida-
de do time adversário, denominada como
“cidade proibida”.

Costuma-se dizer que um clássico
entre os argentinos Boca Juniors e Ri-
ver Plate começa uma semana antes
da data do jogo, e termina apenas uma
semana depois. Tudo isso devido à ta-
manha mobilização – e provocação –
dos torcedores. A maior rivalidade sul-
americana em campo é ainda mais acir-

rada pelo contraste econômico. A im-
ponente La Bombonera fica no bairro
pobre de La Boca, em Buenos Aires.
No mesmo local, foi erguido o primei-
ro estádio do River Plate, que depois se
mudou para uma área mais nobre da
capital argentina, próximo ao Rio da
Prata, onde permanece até hoje.

Com mais de 100 anos de história,
Galatasaray e Fenerbahçe fazem o mai-
or clássico da Turquia e um dos mais
tensos do mundo. A posição geográfica
de Istambul serve como aperitivo até
para um simples amistoso. O Galatasa-
ray fica do lado europeu da cidade, re-

servada à aristocracia, enquanto a sede
do Fenerbahçe está no lado asiático,
onde ficavam os “plebeus”. O time da
parte europeia sempre se orgulhou de
ser o maior. Contudo, grandes investi-
mentos atualmente estão inflando tam-
bém o lado asiático.

Em 2004, o clássico entre Roma e
Lazio chegou a ser suspenso por causa
de uma ameaça de morte aos jogadores
que participariam da partida. A políti-
ca é a maior causa da rivalidade entre
as principais equipes da capital italia-
na. Na década de 20, os times romanos
se juntaram para formar um único

time, que se chamaria Roma. Anos de-
pois, o ditador Benito Mussolini reve-
lou ser torcedor da Lazio, que não ha-
via se unificado aos outros clubes. Além
do apoio do ditador, o time ganhou a
torcida dos nacionalistas, e o proleta-
riado socialista acabou adotando a
Roma.

Realizado há mais de 120 anos, a
Escócia tem um dos maiores clássicos
do futebol mundial – e o mais violento.
O confronto entre Celtic e Rangers é
conhecido como “The Old Firm” (A
Velha Firma, na tradução literal para o
português). A polêmica fica por conta
da religião, que sempre entrou em cam-
po com os jogadores. O Celtic foi fun-

dado por um padre católico Irlandês,
em 1887, e o Rangers representa a elite
protestante do país. No início, nenhum
dos times aceitava jogadores de religi-
ões diferentes – cenário que acabou sen-
do alterado devido à entrada de patroci-
nadores nas equipes. A briga de um jogo
em 1931 terminou com a morte de um
jogador

Neymar igualou Ademir
Menezes, Careca, Romário e
Zico ao marcar quatro gols
em um mesmo jogo

Ademir de Menezes marcou
quatro vezes no triunfo do Brasil
por 7 a 1 em cima da Suécia em
1950. Foto: Reprodução

Careca fez quatro no passeio
do Brasil diante da Venezuela
por 6 a 0 em 1989.

Evaristo de Macedo fez
cinco na vitória do Brasil
contra a Colômbia por 9 a
0 em 1957.

Julinho Botelho  fez qua-
tro na goleada brasileira em
cima da Bolívia por 8 a 1 em
1953.

Romário  também guardou
quatro na vitória do Brasil por  6
x 0 em 2000.

Zico marcou quatro gols duas
vezes. Uma diante da Bolívia em
vitória por 8 a 0 em 1977 e outra
contra o Eire, em partida que o
Brasil venceu por 6 a 0 em 1981.

Zizinho  fez quatro gols
da vitória do  Brasil  por 6
a 1 em cima do Chile em
1946

Neymar enche a rede do Japão para
entrar em grupo seleto de

goleadores da Seleção Brasileira
Camisa 10 balançou as redes em quatro

oportunidades diante dos japoneses

Quando ele está inspirado, é difícil
de segurar. Jogando mais perto do gol,
Neymar marcou um monte de gols na
terça-feira para ingressar em rol seleto
de craques que vestiram a camisa da
Seleção Brasileira. O camisa 10 igua-

lou Ademir Menezes, Careca, Romá-
rio e Zico ao balançar as redes quatro
vezes no mesmo jogo do time canari-
nho.

Fonte:
http://superesportes.com.br
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Semeando Vida

O marido pague à mulher a devida
benevolência, e da mesma sorte a mu-
lher ao marido. 1 Coríntios 7:3

Casar é fácil. Difícil é manter-se ca-
sado. Na verdade, existem pessoas que
não estão preparadas para se manterem
casadas. Elas não estão preparadas para
um relacionamento. Por que não que-
rem se preparar, não querem investir
em uma mudança em si mesma, dese-
jam que tudo aconteça por si sem inves-
timentos e trabalho. O verso acima des-
taca uma ordem: que paguemos a devida
benevolência uns para os outros. Bene-
volência significa boa vontade com al-
guém inferior, estima, polidez, afeto. O
texto sugere que o homem e a mulher
façam isso. E por quê? Porque Deus sabe
que para o relacionamento ser equili-
brado deve haver uma troca. Troca de
prazer sexual, reciprocidade na educa-
ção, gentileza, troca de elogios since-
ros, troca de socorro, etc. São situações
diárias que nos provam a pagar a devida
benevolência ao nosso cônjuge. Abaixo
algumas dicas para ajudar você praticar
a benevolência. Na Colheita, Igreja Cris-
tã, a partir da inauguração, as quartas
feiras estaremos tratando de assuntos

Dicas indispensáveis para manter um relacionamento saudável

referentes a casais, fique atento para
participar das palestras.

1. Segurança. Ora, se uma ponte
não oferece segurança, poucos arriscam
a passar por ela. Assim é o casamento, a
única diferença é que depois que se ca-
sou, já entrou na ponte. Imagine você
sendo obrigado a atravessar um penhas-
co por uma ponte que está prestes a
cair? No casamento, oferecer seguran-
ça ao cônjuge é essencial para a felici-
dade dos dois. Os ciúmes é ausência de
segurança. A segurança está em ter uma
vida financeira estável, em priorizar o
tempo, em proporcionar lazer um para
com o outro, em dar atenção para os
filhos. Quando as partes se sentem se-
guras, então o penhasco pode ser alto,
mas a ponte apresenta segurança e já
não existe mais medo. Comece a mudar
seu casamento, demonstrando seguran-
ça. Não adianta você se sentir seguro e
seu cônjuge não. Se você se sente segu-
ro, passe segurança e antes de continuar
as brigas, trate a raiz do problema, tal-
vez uma demonstração de segurança
possa evitar muitos problemas.

2.  Fidelidade. O casamento deve
ser honrado por todos: o leito conjugal,
conservado puro, pois Deus julgará os
imorais e os adúlteros. Hebreus 13.4.
Você convive com uma pessoa que trai?
Então esta é uma opção sua. Mas ser
infiel não significa apenas ir prá cama
com outra pessoa. Ser infiel significa
não dar prioridade ao sua, uma só carne.
Significa gastar seu tempo na internet
ou pessoalmente com outras pessoas e
dar o resto da atenção e tempo para seu
cônjuge. Ser Fiel, além de ser ao contrá-
rio do que citei, também significa não
assistir pornografia, não aceitar porno-
grafia pelo whatszap. Fiel também é
corresponder à expectativa. Ou seja, a
outra parte sempre espera algo, que nos
lembremos do que ele gosta que esteja-
mos procurando sempre agradar o côn-

juge. A prática constante da fidelidade
nos prepara constantemente para man-
ter o relacionamento saudável.

3. Honestidade. Irmã da fidelida-
de, uma não sobrevive sem a outra. Sa-
bemos o que significa honestidade, mas
muitas vezes não aplicamos em nosso
casamento por que ela nos obriga a ser-
mos verdadeiros, e muitos casamentos
estão baseados na mentira. O casal men-
te um para o outro, quanto ao valor do
salário, por que eles não tem segurança
a respeito dos gastos individuais. O ho-
mem é viciado em pornografia, isto o
leva a viver mentindo e a continuamen-
te olhar as mulheres na rua e as desejá-
las, e já não se excita mais com sua
mulher, e muitas vezes a desvaloriza,
como a pornografia desvaloriza a mu-
lher. A mulher vive comentando as fra-
quezas do marido para a família e ami-
gos, e às vezes na frente dele. Ignorar o
que a pessoa pensa, não valorizar a opi-
nião. Aquela história: eu sou o último a
saber, as coisas nesta casa. Também soa
falta de honestidade. É verdade que
muitas pessoas não estão preparadas
para que outras sejam honestas com elas,
no casamento. Eu passei isso com a
Regiane, por muitos anos. Eu dava um
“chapéu” nela nas coisas que acontecia,
coisas simples, mas que por causa da
visão que tínhamos da vida, ela e eu não
aceitávamos e brigávamos. Com o tem-
po, nossa visão da vida foi entrando
uma na outra e hoje noventa por cento
das coisas, pensamos iguais. Eu e ela
deixamos de nos caracterizar pela nos-
sa educação e convívio passado e passa-
mos a ter uma única visão. Como diz
Paulo: Renovados pelo entendimento.

4. Dar e receber. O texto no iní-
cio fala disso. Tudo é uma troca. As
árvores trocam gás carbônico por oxi-
gênio. Deus aceita nossa fé como uma
moeda de troca. Assim, Deus fez tudo
ligado, e tudo se retribui. Jesus disse: É

dando que se recebe. É uma lei, uma
regra, um mandamento. Querendo ou
não, é assim que funciona. Sendo assim,
quando o casal entende que, não é só se
preocupar com o prazer, tem que se
preocupar em a outra parte ter prazer,
que é preciso sempre ser, oferecer, dar
primeiro, que naturalmente a retribui-
ção virá. Mas existem muitos que só
querem receber e não querem dar, e este
ato egoísta não faz o amor girar. A eco-
nomia cresce quando o dinheiro gira,
circula, o casamento é abençoado quan-
do o dar e o receber entre em ação. Um
oferecendo ao outro, amor, gentileza,
carinho, educação, compressão, prazer,
delicadeza, presentes, lazer, cortesia,
preferencia, exclusividade, fidelidade,
honestidade. Quando isso gira diaria-
mente, é como uma turbina de uma hi-
drelétrica, ou seja, sempre o casamento
terá energia para funcionar.

5. Disposição em Lutar. E olhei,
e levantei-me, e disse aos nobres,
aos magistrados, e ao restante do
povo: Não os temais; lembrai-vos
do grande e terrível Senhor, e pe-
lejai pelos vossos irmãos, vossos
filhos, vossas mulheres e vossas
casas. Neemias 4:14 - É verdade que
muitos não se esforçam para mudar seu
casamento, mas se você está lendo esta
coluna, é porque quer uma mudança,
sim. Vemos que Deus sempre nos impe-
le a lutar, a agir pela fé, a semear, ou
seja, de fazer sem esperar que dê certo.
É assim que funciona, quem não luta,
não trabalha, não vence. Lute pelo seu
casamento, não desista. Saiba mais, me
ouça às oito ou às 11 da manhã, pela
107.9 de segunda a sexta, aos sábados
das 8 às 10 e das 18 às 20 horas, ou pelo
site www.programapalavraviva.com.br.
Conheça nosso canal no you tube, pro-
grama palavra viva e curta nos fan page,
www.facebook.com/programapalavravi-
va. E em breve na Colheita, Igreja Cris-
tã você participará das palestras. Fique
atento para a inauguração.

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!

Aos que afirmam que a Homeopatia
não evoluiu e que também são entendi-
dos no assunto terapêutico, pode-se di-
zer que um dos princípios mais impor-
tantes dela é o estudo das reações recí-
procas do indivíduo em contato com as
manifestações mais comuns de sua mo-
radia física. Muitos dos princípios ado-
tados por Hahnemann já estão em fran-
ca aceitação pela medicina alopática,
embora ela só os reconheça sob outros
aspectos e queira negar-lhes a priorida-
de na prática homeopática. Os homeo-
patas, como já vos dissemos, sempre
consideram o homem enfermo também
em suas relações com o ambiente em
que vive pois, além da necessária pes-
quisa das causas mórbidas geradas na in-
timidade da criatura, estudam-na em
qualquer analogia que ofereça com o
próprio mundo exterior onde ela ope-
ra.

A Homeopatia fundamenta-se em
princípios imutáveis e sob as leis per-
manentes, que lhes garantem a estrutu-
ra definitiva da doutrina. Assim, evi-

A  HOMEOPATIA  E  SUA  EVOLUÇÃO
dentemente, sua evolução só poderia ser
constatada na multiplicidade e na vari-
edade da aplicação de novos medica-
mentos dinamizados.

À medida que aumenta a população
terrena, também cresce o número de
novos tipos psicossomáticos e passíveis
de novas oportunidades terapêuticas dos
medicamentos dinamizados. Assim
como as leis e as regras espirituais que
governam o mundo terreno são imutá-
veis e certas, também as leis que funda-
mentam a Homeopatia não se alteram
nem se substituem em qualquer latitude
geográfica do planeta. As suas leis não
evoluem, porque são princípios defini-
tivos e derivados das próprias leis que
governam a vida espiritual, e que tam-
bém são fixas, como o próprio Deus,
que não evolui, pois já contém em Si
mesmo o máximo de Sabedoria, Poder
e Vontade. Elas regulam a afinidade en-
tre as substâncias, a coesão entre os as-
tros e a afinidade entre os seres, pois
derivam-se de uma só Lei, que é a Lei do
Amor de Deus, expressando-se por vá-
rias formas e planos da vida cósmica.

É por isso que, tanto no passado
como no presente e como o será no
futuro, a lei de que “os semelhantes cu-

ram os semelhantes” permanece disci-
plinando o processo da cura homeopá-
tica, sem qualquer alteração em seu fun-
damento imutável. Esta é a uma das
principais verdades científicas da Ho-
meopatia, sob cuja lei mantém-se a
mesma qualidade original desde sua con-
solidação, pois só mediante a modifica-
ção de tal princípio fundamental é que
então mudar-se-ia também a doutrina
da medicina infinitesimal.

FOCANDO O MODO DE ATUA-
ÇÃO DA ALOPATIA

Voltando para o modo de atuação da
alopatia que é a medicina dominante, a
qual aplica como de costume seus mé-
todos antagonistas e derivativos, que
repousam unicamente sobre uma imi-
tação irreflexiva da energia gros-
seira, automática e sem inteligên-
cia, ataca os órgãos inocentes e os acu-
mulam de dores mais agudas do que aque-
las produzidas pela enfermidade, contra
a qual aqueles métodos são dirigidos, ou
os obriga como frequentemente acon-
tece, a evacuações ou ingestão de remé-
dios com fórmulas mirabolantes (vári-
os componentes artificiais) que esgo-
tam as forças e os humores do enfermo;
assim pois, o objetivo da alopatia é o de

afastar a atividade mórbida que a vida
acumulou nos órgãos primitivamente
afetados, suprimindo assim, de maneira
violenta, a enfermidade natural, mas
provocando outra mais forte, de uma
outra espécie, num órgão que até então
havia estado livre, ou seja, servindo-se
de meios indiretos que esgotam as for-
ças e no mais das vezes, aumenta a dor.

Neste ponto, Samuel Hahnemann
salienta que quando esses falsos ata-
ques se dirigem a uma enfermidade agu-
da, e por conseguinte de curso rápido,
se transporta é verdade, o foco do mal
a outras partes distantes daquelas pri-
mitivamente ocupadas; porém, nem
por isso, logrou-se a cura. E nada há
nesse tratamento revolucionário que
se reporte de uma maneira direta e
imediata aos órgãos primitivamente
enfermos, e que mereça com proprie-
dade o título de cura.

Na imensa maioria das enfermida-
des, nas afecções crônicas, os tratamen-
tos da escola antiga (alopática), são
perturbadores, debilitantes e indiretos,
quase nunca produzem benefício algum.
Seu efeito se reduz a suspender por pou-
cos dias este ou aquele sintoma moles-
to, que reaparece depois, assim que a
natureza se acostume à nova irritação
aplicada em regiões diferentes da pri-
meira, então a enfermidade apresenta-
se mais inoportuna, pois as dores anta-
gonistas e as evacuações imprudentes
diminuíram a energia da força vital.

SOBRE O PROGRESSO DA HOME-
OPATIA

Face à complexidade e superativida-
de em que vivemos atualmente, tam-
bém  aumentaram as susceptibilidades
dos indivíduos, que são obrigados a cons-
tantes mutações que lhes aceleram as
reações temperamentais, e sensibilizam-
lhes o psiquismo prenhe de angústias
cotidianas, tais como, a tresloucada fú-
ria da indústria e do comércio em seu
afã inesgotável de maiores lucros, in-
vestem nos empregados a pressão com-
pulsória dos melhores resultados, o que
faz aumentar o estresse, aliás, neles
mesmos, os empregadores, que buscam
a todo custo o sucesso absoluto, com
raras exceções, é claro. Assim, as enfer-
midades aumentam e os homeopatas
modernos também encontram tipos
mais sutis e complexos para a sua cos-
tumeira identificação psicofísica, pois
não podem desprezar as suas inespera-
das reações, próprias da vida agitada em

meio à crescente poluição física, visual,
olfativa, etc. Assim procuram primei-
ramente neutralizar nos seus pacientes
os fatores decorrentes do ambiente tão
contraditório, através de doses preven-
tivas que desintoxicam e dessensibili-
zam o psiquismo afetado pelos distúrbi-
os da vida contemporânea, onde cresce
cada vez mais as enfermidades de toda
ordem, e as epidemias já conhecidas
(varíola, tuberculose, sarampo, malária,
aids, etc., além do atual ebola. Esse qua-
dro enfermiço é tudo consequência do
desequilíbrio mental, emocional e físi-
co de cada um de nós. As pessoas que se
mantiverem equilibradas não precisam
temer essas epidemias.

Salientamos também que os homeo-
patas já puderam comprovar que o sis-
tema terapêutico hahnemanniano pos-
sui um arsenal definitivo para atender a
todos os tipos de indivíduos que consti-
tuem a escala humana, cujo êxito de
cura, sem dúvida, dependerá de sua ele-
tividade, ou seja, o fato da indiscutí-
vel cura homeopática, também o in-
divíduo precisa ter convicção dos ele-
vados padrões que ambos possuem rela-
tivo às qualidades espirituais.

É fato absoluto que o tratamento
HOMEOPÁTICO, traz resultados defi-
nitivos, levando-se em conta, porém,
que o paciente deve, também, reorga-
nizar-se interiormente, afim de pre-
venir a volta de doenças através de seus
atos e vícios desequilibrados, os quais
devem ser eliminados. Citamos como
exemplo a ingestão da carne, que deve
ser eliminada imediatamente do cardá-
pio do dia-a-dia, ou de modo brando e
paulatino, devendo começar pela carne
de porco, retirando-se posteriormente
as carnes vermelhas e por último, as
carnes brancas.

O poder curador HOMEOPÁTICO
e o vasto campo disponível dos trata-
mentos psicossomáticos, é e sempre
será o método correto e racional para
eliminar doenças e sofrimentos, além é
claro, da captação mental diária de ener-
gias cósmicas, que pode ser feito facil-
mente pela FECETERAPIA.

A elucidação destes tópicos de como
eliminar vícios terrícolas e como fazer
a FECETERAPIA será objeto de maté-
rias, nas quais, abordaremos oportuna-
mente.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

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

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS. LUZ & PAZ

O Departamento de Cultura infor-
ma que foram prorrogadas as inscrições
para a oficina Preservação e Conserva-
ção de Fotografias e Álbuns de Família,
que será ministrada por Ana Carla Van-
nucchi, historiadora, conservadora e
restauradora de suportes fotográficos e
documentos históricos.

A oficina seria realizada no último

Prorrogada inscrição para curso de
preservação e conservação de fotografias
Inscrições estão abertas no Museu Histórico

sábado (11), mas foi cancelada. “Va-
mos remarcar a data. Enquanto isso, as
inscrições continuam abertas. Basta
procurar o Museu Histórico Aloísio de
Almeida”, afirma o Diretor de Cultura,
Abel Zeviani.

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

A Secretaria de Assistência Social
esclarece aos munícipes interessados em
integrar o CadÚnico - Cadastro Único
para Programas Sociais - que o registro
pode ser feito ao longo do ano, basta
dirigir-se à Casa do Bolsa Família, loca-
lizada à Rua Barão do Rio Branco, 372.

Para se inscrever no CadÚnico a fa-
mília deve apresentar os seguintes do-
cumentos:

· RG ou Certidão de Nascimento
de cada membro da família;

· CPF ou Título de Eleitor do
responsável pela família;

· Carteira de Trabalho (mesmo
que esteja em branco);

· Hollerith ou comprovante de
renda;

· Comprovante de despesas
(como aluguel, água, luz).

Outros documentos poderão ser so-
licitados se necessário.

Casa do Bolsa Família
faz registro no

CadÚnico
De acordo com a secretária da pas-

ta, Eliete Travaini, podem participar
as famílias com renda mensal de até
meio salário-mínimo por pessoa. “Vale
ressaltar que a inscrição no CadÚnico
não garante a inclusão das famílias nos
programas sociais. Após o cadastramen-
to inicia-se o processo de seleção, obe-
decendo aos critérios de cada programa
específico”, esclarece.

CadÚnico: Trata-se de um instru-
mento de coleta de dados e informa-
ções com o objetivo de identificar to-
das as famílias de baixa renda existentes
no país, afim de incluí-las nos progra-
mas sociais.

Os poderes públicos (federal, estadu-
al, e municipal) podem utilizar essas in-
formações para formular e implementar
políticas específicas, que contribuem para
a redução de vulnerabilidades sociais a
que estas famílias estão expostas.

Jaboticabal se prepara para receber a turnê
Osesp Itinerante, um programa que percorre as
cidades do interior oferecendo uma série de ativi-
dades musicais gratuitas. Serão três dias (23 a 25)
de programação com curso, oficinas e concerto
especial no último dia, às 19h30, na Igreja Ma-
triz de São Benedito. A Prefeitura apoia o even-
to.

De acordo com o diretor de Cultura, Abel
Zeviani, para participar das oficinas e curso é
necessário fazer inscrições antecipadamente. Os
interessados devem acessar o site
www.osesp.art.br/itinerante para garantir seu
lugar. Havendo disponibilidade de vagas, as ins-
crições também poderão ser feitas no local do
curso, antes do início da atividade.

O curso de “Apreciação Musical”, destinado
ao público, com ou sem conhecimento musical,
acontece nos dias 23, 24 e 25, às 9h, no Colégio
Santo André. Serão três módulos de três horas
cada, abrangendo diversas escolas e épocas (da
Antiguidade ao Expressionismo).

As oficinas também serão realizadas no Co-
légio Santo André, em vários horários. Confira:

Oficina de Cordas
Dia: 23/10 - Horário: 17h30
Concerto Quinteto de Cordas
Horário: 20h30
Oficina de Sopros
Dia: 24/10  - Horário: 17h30
Concerto Quinteto de Sopros
Horário: 20h30
Oficina de Metais
Dia: 25/10 - Horário: 17h30
Concerto Quinteto de Metais
Horário: 20h30

Jaboticabal recebe turnê Osesp Itinerante
Interessados em participar do curso e oficinas devem se inscrever antecipadamente
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Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,
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Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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O touro carrega
chifre por natureza

O Palhaço tem a
sina de acabar com a
tristeza

E a mulher quando
tira a roupa,

Mostra toda sua be-
leza!!!

Ooo, vichiii, vichiii,
vichee!!!

Para tudo, por que os vestidos
de festa chegaram!

Festa é sinônimo de glamour, bri-
lho, bordado, riqueza, tudo que uma
mulher precisa para se sentir uma
DIVA, descer do carro e parar o trân-
sito, arrancando suspiros e olhares de
muita gente (rsrssr...)

As grandes festas pedem vestidos
bafônicos, no bom sentido, claro! Bri-
lhos, bordados, estampas, transparên-
cia, cintos marcando a cintura, teci-
dos cheios de fluidez, muitas, mas
muitas rendas e aplicações delicadas,
serão febre em 2015. E quem empina
o nariz para  as fendas, sinto muito,
mas 2015 será dela, é logico que usa-
das com muito bom senso. As fendas
laterais virão com tudo, principalmen-
te nos vestidos de festas, deixando
aquele ar sexy e elegante. Basta esco-
lher, pensando no que cai melhor em
seu corpo e no que é mais adequado
para cada tipo de festa.

O ponto de partida para as roupas
de festa é a exuberância.

Os decotes profundos e recortes,
ajudam a dar uma pitada ousada e fa-
tal, além de refrescar os longos, nas
noites mais quentes do ano.

Lembrem-se: mostrou em cima,
cubra em baixo e vice-versa.

Boa semana e até a próxima!

Gu ...
Quero que saiba que, com você encontrei  uma razão para mu-

dar, o que eu costumava ser. Uma razão para começar tudo de novo.
Uma razão para viver. Somente com você, tudo faz sentido. E o
sorriso torna-se constante, em qualquer  hora do dia. Somente com
você tudo se torna completo. E de nada mais preciso. Encontrei
tudo o que um dia desejei e sonhei. Encontrei  você, o meu verdadei-
ro amor! Feliz aniversário no dia 19 de outubro, e  que todos os seus
sonhos se realizem. Te amo prá sempre

a.) - Josi C. Denoni Constantino

Fernando Guedes Falanga... que nesta existência você possa usu-
fruir de todos os bons momentos da vida, sempre com muitas alegri-
as, realizações e felicidades nesta festiva comemoração do seu ani-
versário no dia 19 de outubro. PARABÉNS!

Flavio Moraes, felicidades no dia 21/10! Neste momento
de reflexão, que a determinação seja a essência para espa-
lhar em seus caminhos, a luz da compreensão, otimismo,
esperanças e sonhos. FELIZ ANIVERSÁRIO!

FRANCINE MARQUES... que no dia 19 de outubro, desfrute das
mais sinceras amizades. E que neste dia você possa refletir sobre a
luz que te ilumina,  te encaminhando para um futuro promissor,
conquistas, saúde e o porvir das mais plenas realizações. PARA-
BÉNS!

BRUNO B. BETIOLI - Te desejamos, no dia 23/10, uma trajetó-
ria de muita paz, a presença de harmonia, emoções, alegrias, e que
a felicidade irradie luz, surpresas e acontecimentos especiais nesta
data encantadora. PARABÉNS PELO NIVER!

A prova aconteceu no domingo, dia
12 de outubro de 2014 e foi válida pela
6ª e última etapa da Copa Interior de
Triathlon (www.copainterior.com.br)

A distância da prova foi de 750m de
natação, 20km de ciclismo e 5km de
corrida. A largada foi às 9:00h da ma-
nhã e teve a participação de aproxima-
damente 140 atletas.

O jaboticabalense Rodrigo Dantas
terminou a prova com 1h0915”na pri-
meira colocação da categoria (40-44
anos) e terceiro colocado no geral.

6ª etapa (última) da Copa Interior de Triathlon

A natação foi realizada no lago do
parque municipal da cidade e o percurso
do ciclismo e corrida tiveram muitas
subidas que dificultou bastante a prova,
junstamente pelo clima quente e seco.
Com este resultado, Rodrigo torna-se
CAMPEÃO  do CAMPEONATO. O ja-
boticabalense venceu 4 das 6 etapas, e
vice em uma das etapas. “Agradecimen-
tos à Academia Cardiofísico, juntamen-
te com o Fabio Travaini e Bimba, e ao
meu técnico e irmão Ricardo Dantas,
pelos treinos”, concluiu Rodrigo.

Neste dia 18 de
outubro, é dia de
festa. A empresá-
ria Adriana Si-
murro completa
idade nova, ao
lado dos filhos
Lucas e Lidiane.
Os pais Helder e
Vilma desejam
muitas felicida-
des. Parabéns!

Um Funcioná-
rio Público efici-
ente,  competente
e  r e spe i tado ,
comple ta  i dade
nova neste dia 18
de outubro. San-
t i s ta  roxo ,  s em-
pre de bem com a
v ida ,  Armel indo
Fernandes  rece-
be  o s  parabéns
dos amigos e fa-
mi l iares .  Fel ic i -
dades  e  mui to s
anos de vida!

Na última sexta-feira, dia 17 de outubro, Maria Aparecida Vertu-
am Vieira, simpática esposa de Roberto Silva Vieira, completou mais
um NIVER, onde os filhos: Mário Leandro, Rosana e Cláudia; os
netos Manuela e Augusto; e a nora Vanda, festejaram, cheios de
carinhos, a grande comemoração. Que sua luz continue brilhando
muito mais, pois é merecedora de tudo de bom. Felicidades!

O piloto Cesar Augusto Roveri, completou mais uma
ano de vida dia 11 de outubro.Toda sua família e a
equipe “Carecas Racing” desejam muita paz, saú-
de, felicidades e muitas “trilhas”
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O programa Direção Segura – ação
coordenada pelo Detran/SP para a pre-
venção e redução de acidentes e mortes
no trânsito causados pelo consumo de
álcool, combinado com direção – fla-
grou 11 pessoas conduzindo sob efeito
de álcool em Jaboticabal, entre a noite
de sexta-feira (10) e a madrugada de
sábado (11).

Durante as blitz, realizadas nas ave-
nidas Carlos Berchieri e 13 de Maio,
foram aplicados 119 testes do etilôme-
tro (conhecidos por bafômetro), ao
todo.

Os 11 condutores autuados por em-
briaguez ao volante, terão de pagar mul-
ta no valor de R$ 1.915,40 e responde-
rão a processo administrativo junto ao
Detran/SP, para a suspensão do direito
de dirigir por 12 meses.

Três dos motoristas flagrados, além
de receberem essas penalidades, respon-
derão na Justiça por crime de trânsito.
Eles apresentaram índice a partir de
0,34 miligramas de álcool por litro de
ar expelido no teste do etilômetro. Se
condenados, esses condutores podem
cumprir de seis meses a três anos de
prisão, conforme prevê a nova Lei
Seca, também conhecida como “tole-
rância zero”.

AÇÃO INTEGRADA – Lançado no
Carnaval de 2013, o programa Direção
Segura integra equipes do Detran/SP, das
Polícias Militar, Civil e Técnico-Cien-

Programa Direção Segura flagra 11
motoristas alcoolizados em Jaboticabal
Blitz foram realizadas entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada de

sábado (11). Ao todo, 119 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro

tífica, e do Corpo de Bombeiros. O ob-
jetivo é reduzir o número de acidentes e
mortes no trânsito, conscientizando a
sociedade sobre os perigos da combina-
ção entre álcool e direção.

Desde o lançamento, foram aplica-
dos 24.826 testes de etilômetro em todo
o Estado. Ao todo, 2.422 pessoas fo-
ram autuadas por embriaguez ao volan-
te. Dessas, 444 cometeram crime de
trânsito.

Pela nova Lei Seca (lei 12.760/
2012), todos os motoristas flagrados em
fiscalizações têm direito a ampla defe-
sa, até que a CNH seja efetivamente
suspensa. Se o condutor voltar a come-
ter a mesma infração durante o proces-
so administrativo, o valor da multa será
dobrado.

DETRAN/SP
O Detran.SP é uma autarquia do

Governo do Estado de São Paulo, vin-
culada à Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Regional.

INFORMAÇÕES AO CIDADÃO:
Portal – www.detran.sp.gov.br
Disque Detran/SP – Capital e muni-

cípios com DDD 11: 3322–3333. De-
mais localidades: 0300–101–3333. Aten-
dimento: de segunda a sexta-feira, das
7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h.

Fale com o Detran/SP e Ouvidoria
(críticas, elogios e sugestões) – Acesso
pelo portal www.detran.sp.gov.br, na
área de “Atendimento”.

Concessionária contrata:
 – GERENTE DE PÓS VENDAS: Exp. na função p/ atuar no acom-

panhamento da equipe de serviços, oficina e garantia. Alavancar vendas e
gerar resultados desenvolvendo toda a área de Pós Vendas.

– GERENTE DE VENDAS: Exp. na função p/ gerenciar, identificar e
desenvolver estratégias comerciais e de vendas, com intuito de projetar,
alavancar e desenvolver as vendas.

 – VENDEDORES: Exp. na função e atendimento ao cliente.
Salario Compatível, Convênio Médico, Odontológico, Farmácia,

Seguro de Vida, e Vale transporte.

Enviar CV com a vaga de interesse, no e-mail:
rhcontrata.selecao@gmail.com

A Prefeitura de Jaboticabal, através
do Departamento de Cultura, promove
a 4ª Semana da Biblioteca e do Livro
“Zina C. Bellodi”. A programação terá
início na segunda-feira (20) e prosse-
guirá até sexta-feira (24), com contos
de histórias, palestras e curso.

De acordo com o diretor do depar-
tamento, Abel Zeviani, a programação
também inclui exibições de filmes do
centenário de Jaboticabal. Haverá sor-
teio de livros e brindes em todos os dias.

Confira a programação completa:
Dia: 20/10/2014
14h30 - Abertura
14h40 - Contação de Histórias
Profª Daiane Xavier
Local: Biblioteca Municipal Júlia

Luiz Ruete
Público Alvo: Infantil

Cultura promove 4ª Semana
da Biblioteca e do Livro

Programação diversificada para atender todos os públicos

Dia: 21/10/2014
9h - Palestra “Autopublicação na

Era Digital – Como Publicar, Distribuir
e Divulgar seu Livro”

Prof. Denilson Luis Bonatti - Do-
cente do SENAC Jaboticabal

Graduado em Web Design, MBA em
Gestão de Marcas e Marketing

Local: Biblioteca Municipal Júlia
Luiz Ruete

Público Alvo: Acima de 15 anos
Dia: 22/10/2014
14h - Curso de Origami
Tatiana Camila Gricio
Local: Biblioteca Municipal Júlia

Luiz Ruete
Público Alvo: Terceira Idade
Dia: 23/10/2014
14h30 - Homenagem à Profª. Drª. Zina

C. Bellodi, escritora jaboticabalense.
14h45 - Palestra “O Historiador e o

Memorialista” - Zina C. Bellodi
Professora Titular aposentada de

Teoria da Literatura
Local: Biblioteca Municipal Júlia

Luiz Ruete
Público Alvo: Livre
Dia: 24/10/2014
9h - Contação de Histórias
Sônia Pinheiro (São Carlos/SP)
Local: Centro de Convivência In-

fantil “Recanto dos Pequeninos” FCAV/
UNESP

Público Alvo: Centro de Convivên-
cia Infantil “Recanto dos Pequeninos”
FCAV/UNESP e Casa da Criança Dr. Luiz
Gonzaga de Oliveira Costa

Mais informações pelo telefone (16)
3202-8323.

Aconteceu no Jaboticabal Shopping,
no dia 16/10, quinta-feira, às 20h. A
abertura da Exposição de Artes “Cores
para Jaboticabal”, com a presença mar-
cante de um dos maiores locutores es-
portivos de rádio e TV do Brasil - Os-
mar Santos. Suas obras ficarão expostas
até o final deste mês, dia 28. O visitan-
te podem conferir também as obras da
curadora Wânia Rodrigues.

Osmar Santos trabalha com a arte
terapia desde que sofreu o grave aciden-
te de automóvel no ano de 1994, com-
prometendo parte da sua fala.

Sobre Osmar Santos
Osmar Aparecido Santos é formado

em Educação Física, Administração e
Direito. Ele ficou conhecido como "O
Pai da Matéria", trabalhou como locu-
tor esportivo nas rádios Jovem Pan,
Record e Globo. Trabalhou também nas
redes de televisão Globo, Record e Man-
chete. Narrou a Copa do Mundo de 1986
pela Rede Globo como primeiro locutor
[principal], na companhia de Galvão
Bueno e Luís Alfredo. Fez para a Rede
Manchete a Copa do Mundo de 1990.

Foi um dos melhores narradores de
futebol do rádio brasileiro. Osmar San-
tos teve uma participação importante
como locutor dos comícios da campa-
nha política de 1984 pelas “Diretas Já!”.

Criou bordões que foram tão bem
aceitos pelo público, que ecoavam pe-

Osmar Santos traz para Jaboticabal,  a
exposição “Cores para Jaboticabal”

los estádios, como o famoso "Parou por
quê, por que parou?". Entre suas ex-
pressões inesquecíveis, estão: “Ripa na
chulipa e pimba na gorduchinha”, "Um
prá lá, dois prá cá, é fogo no boné do
guarda", "Sai daí que o Jacaré te abraça,
garotinho", "Rosemiro, o namoradinho
da Rachel Welch", "No carocinho do
abacate" "aí garotinho", "vai garotinho
porque o placar não é seu", em situa-
ções de marcação de impedimento sol-
tava: "ele estava curtindo amor em ter-
ra estranha" e uma das narrações de gol
mais marcante do rádio brasileiro,
"Tiro-lirolá Tiro-lirolí" "E que
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-
OL". Também foi Osmar Santos quem
criou a expressão "Animal", que me-
lhor representou o jogador Edmundo,
terminando pelo próprio craque aceitar
a expressão por se tornar a sua marca
registrada.

Em 1994 sofreu um grave acidente
de carro que lhe produziu graves seque-
las devido aos danos cerebrais que so-
freu quando viajava de Marília para a
cidade de Lins, em São Paulo, quando
foi atingido por um motorista de cami-
nhão alcoolizado. Teve grande recupe-
ração de várias funções, porém sua fala
ficou comprometida. Hoje dedica-se à
pintura. (texto extraído do site http://
pt.wikipedia.org/wiki/Osmar_Santos

Fotos Straws

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Surgiram novas fotos do set de Ho-
mem-Formiga, que está sendo rodada
em Atlanta. As imagens mostram Mi-
chael Douglas como Hank Pym. Na
trama, armado com a incrível habili-
dade de encolher, e aumentar sua for-
ça, o vigarista Scott Lang (Paul Rudd)
deve aceitar seu herói interior e aju-
dar seu professor, o Dr. Hank Pyn
(Michael Douglas), a proteger o se-
gredo por trás do seu espetacular tra-
je de Homem-Formiga de uma nova
geração de ameaças crescentes. Con-
tra vários obstáculos, Pyn e Lang de-
vem arquitetar e executar um plano
que salvará a humanidade. Evangeli-
ne Lilly (Hope Van Dyne), Michael
Peña, Corey Stoll, Bobby Cannavale,
Abby Ryder Fortson, Wood Harris,

Novas fotos de Michael Douglas
no set de ‘’Homem-Formiga’’

David Dastmalchian, o comediante
Neil Hamburger (também conheci-
do como Gregg Turkington), o ra-
pper T.I., Judy Greer (‘Carrie – A
Estranha’) e John Slattery, que re-
torna como Howard Stark (pai de
Tony Stark), após uma breve parti-
cipação em ‘Homem de Ferro 22,
completam o elenco. ‘Homem-For-
miga‘, que vai lançar a Fase Três da
Marvel no cinema, tem estreia mar-
cada para 17 de julho de 2015.
Peyton Reed (‘Separados pelo Ca-
samento’, ‘Sim, Senhor’) é o dire-
tor.

Lançamentos
O JUIZ
FÚRIA
NA QUEBRADA
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No dia 18 de outubro, na praça 9
de julho, o Senac Jaboticabal, em par-
ceria com a Secretaria de Saúde e o
Samu, irá realizar evento em come-
moração ao Outubro Rosa, mês de
conscientização sobre o câncer de
mama. Os alunos de enfermagem,
com o suporte dos docentes, farão
os atendimentos gratuitos de aferi-
ção de pressão arterial, orientação
sobre prevenção do câncer de mama
e útero, distribuição de panfletos na
cor rosa, além de mensagens de mo-
tivação e autoestima.

Senac Jaboticabal realiza atendimentos
gratuitos em comemoração ao Outubro Rosa

Os alunos estarão vestidos com
camisetas na cor rosa. O evento é
gratuito e toda a população está con-
vidada a participar. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Outubro Rosa

Data: 18 outubro
Local: Praça 9 de Julho
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Pau-

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

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

PORTARIA Nº 28/2014

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

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de
Jaboticabal no dia 27 de outubro de 2014, segunda feira, em subs-
tituição ao dia 28 de outubro, Dia do Funcionário Público, (art. 236
da Lei nº 3736/2008).

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 14 de outubro de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Luiz Carlos dos Santos, Brasileiro, casado, CPF n. 116.106.068-50, Presi-
dente do Serviço de Obras Sociais de Jaboticabal, CONVOCA os Senhores
Associados e Diretores para a Assembléia Geral Extraordinária, que se realiza-
rá no dia 31 de outubro de 2014, na sede provisória, sita à Avenida José Batista
Ferreira, 874, bairro Aparecida, na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
às 19hs, em primeira convocação com a maioria dos sócios e, em segunda
convocação, às 19 horas e 30 minutos, com qualquer número a fim de discutir
a seguinte: Ordem do Dia:

a)   -   Eleição da nova Diretoria:
b)   -  Aprovação do novo Estatuto Social.

Jaboticabal, 14 de outubro de 2014.

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia de Jaboticabal – AREA, no uso de suas atribuições estatutárias
e de acordo com o Capítulo VI, Artigo 51 e Capítulo IV 60 § 4 do
Estatuto aprovado no dia 28/04/2014 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Jaboticabal/
SP, micro filmado sob o n. 004138, convoca os seus Associados,
quites em pleno gozo de seus direitos, para participarem da Assem-
bléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social, sita na Av.
Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 19 de Novembro de
2.014, às 09h00 com presença de 2/3 dos sócios em primeira convo-
cação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com
qualquer número de sócios presentes, com o objetivo de eleger a
Diretoria Executiva, que regerá os destinos da Entidade durante os
exercícios de 2015 à 2017. As chapas concorrentes deverão ser re-
gistradas na secretaria da AREA, nos primeiros 15 dias, a partir da
data de publicação do presente instrumento, podendo ser eleito a
qualquer cargo todo Associado Efetivo em pleno gozo de seus
direitos se sem débito com a Tesouraria da Entidade, e com pelo
menos 12 (doze) meses de Associação comprovados através da
Secretaria.

Diretoria
2013/2014

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

CRÉDITO: R$ 350 MIL P/ IMÓVEL
R$ 37 MIL + SALDO

Telefone: 16-99737-0260

Sessão: 19:00 - Censura: 14 Anos
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.

ANNABELLE
Sessão: 21:30
Censura: 14 anos
Sinopse: Um casal se pre-

para para a chegada de sua
primeira filha e compra para
ela uma boneca. Quando sua
casa é invadida por membros
de uma seita, o casal é violen-
tamente atacado e a boneca,
Anabelle, se torna recipiente
de uma entidade do mal.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Edital de convocação dos proprietários rurais associados des-
te Sindicato Rural de Jaboticabal, quites com a tesouraria e em
pleno gozo de seus direitos, na sede deste Sindicato, sito na Rua
Castro Alves, nº 911, Centro, nesta cidade e comarca de Jabotica-
bal/SP, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada dia 24/10/2014, às 09:00 horas em primeira convocação
com o número de associados estabelecido pelo Estatuto Social e,
não havendo número suficiente para a instalação da Assembléia,
será realizada às 10:00 horas em segunda convocação com o nú-
mero de associados determinado pelo Estatuto Social, dando ple-
nos poderes à Diretoria deste Sindicato para deliberarem sobre a
leitura, discussão e aprovação dos seguintes itens:

1º) Ata da Assembléia anterior;
2º) Acordo Coletivo do Trabalhador Rural (Lavoura Branca)

Cultura Diversificada e Pecuária, com data base 2014/2015.

Jaboticabal, 15 de outubro de 2014.

Ismael Perina Junior
Presidente

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

FILTROS CRISTAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA  EPP,
torna público que requereu junto à CETESB a Renovação da
Licença de Operação para a atividade de “FABRICAÇÃO DE
FILTROS DE CERÂMICA OU BARRO COZIDO”, sito à RUA
PAULINO BRAGA, 1000, APARECIDA  - JABOTICABAL/SP.

O trabalho em residências e es-
tabelecimentos comerciais prosse-
gue em Jaboticabal. As equipes do
Departamento de Controle de Ve-
tores e Zoonoses passam pelas
casas e eliminam possíveis cria-
douros do aedes aegypti.

A estratégia é aproveitar o perí-
odo de estiagem para deixar a cida-
de limpa e organizada para o início
das chuvas. “Estamos fazendo a
nossa parte e agora é a vez da po-
pulação nos ajudar. Cada um deve
olhar o seu quintal, se atentar aos
bebedouros de animais, vasos e
partes altas da casa”, afirma a Se-
cretária de Saúde, Renata Assirati.

Para garantir a segurança, to-
dos os agentes de saúde estão
devidamente uniformizados. “A
visita é bem rápida. Além de elimi-
nar possíveis focos da doença,
eles estão preparados para orien-
tar os moradores”, finaliza Renata

Dengue: prefeitura aproveita estiagem para realizar trabalho preventivo
Agentes passam pelas casas, eliminando possíveis focos da doença

Com o objetivo de oferecer um Na-
tal sem fome, digno e mais feliz a mi-
lhares de famílias em situação de vulne-
rabilidade social, a Legião da Boa Von-
tade promove, tradicionalmente, a cam-
panha Natal Permanente da LBV —

Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. A ini-
ciativa visa arrecadar mais de 900 to-
neladas de alimentos não perecíveis a
serem entregues, em cestas, a 50 mil
famílias atendidas pelos programas so-
cioeducacionais da LBV e as apoiadas
por organizações parceiras da Institui-
ção.

Cada cesta é composta de arroz, fei-
jão, óleo, açúcar, leite em pó, macar-
rão, farinha de mandioca e de trigo, fubá,
goiabada, gelatina, massa para bolo,
extrato de tomate e sal. As doações para
a campanha podem ser feitas pelo site

www.lbv.org/doe, pelo 0800 055 50
99 ou dirigindo-se a uma das unidades da

Mobilização solidária por um Natal mais feliz

Instituição no Brasil (os endereços po-
dem ser consultados no site da Institui-
ção).

Movida pelo ideal de Fraternidade
que a sustenta, sentimento inspirado
dos ensinamentos das palavras e atos
de Jesus, a Legião da Boa Vontade tra-
balha, desde seus primórdios, para me-
lhorar a qualidade de vida das popula-
ções menos favorecidas. Já na década
de 1940, iniciou uma campanha diária
e ininterrupta contra a fome e a po-
breza, instituindo seu Natal Permanen-
te. A partir daí, além do amparo imedi-
ato e da constante atuação nos cam-
pos da assistência social e da educação,
que vêm mudando o destino de milha-
res de pessoas em todo o país, a LBV
tem tradicionalmente mobilizado a
população a fim de proporcionar um
Natal melhor às famílias em situação
de vulnerabilidade social.

ABERTURA
Encontra-se aberta no  COMANDO DE POL.DO INT.3(CPI-3-

CEL PM M.SERRAT), sito a Av. Cavalheiro Paschoal Innechi, 1538,
Jardim Independência, Ribeirão Preto/SP, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº CPI3-014/14/14, destinada a serviço de manutenção em imóveis
(Barrinha e Monte Alto), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A
sessão será realizada por intermédio do sistema eletrônico de con-
tratações denominado “bolsa eletrônica de Compras do Governo
do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP” a realização da sessão
será na data 30/10/2014 e horário 09:30 horas,  oferta de compras nº
180158000012014OC001472, através do site www.bec.sp.gov.br, edi-
tal disponível no respectivo site e no endereço eletrônico: www.e-
negociospublicos.com.br.

Um trabalho minucioso e de grande responsabilidade dos agentes para evitar criadouros

SANTA CLARA AGROINDUSTRIAL LTDA, torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da licença de Operação Nº
52001533, válida até 24/09/2016, para Fabricação de Fertilizantes
Químicos Puros, Compostos e Complexos, sito à Rua Antônio Guer-
reiro 81, Parque Industrial, Jaboticabal/SP
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Na tarde do último dia 10, às
16 horas, o Presidente da Câma-
ra Municipal, Wilsinho Locutor,
recebeu em seu gabinete, o Sar-
gento Marcos Aurélio Souza da
Silva, que assumiu o comando do
Tiro de Guerra 02-018 de Jabo-
ticabal.

O Sargento Marcos comanda-
rá no lugar do Tenente Azuil dos
Santos, que sofreu um grave aci-
dente, em exercício de suas fun-
ções, no dia 27 de junho na es-
trada vicinal que liga Jabotica-
bal ao distrito de Luzitânia.

Wilsinho Locutor, recebeu o novo Sargento Marcos Aurélio
Souza da Silva, que assumiu o comando do Tiro de Guerra
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