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A amizade para ser real não pode

ser fortuita. Tem que vir da

simplicidade e da humildade

Na plenitude da vida temos que ser

verdadeiros e eternizar a

sinceridade

Exemplificar enriquece a

sensatez e virtudes

A Secretaria de Obras e Servi-
ços Públicos está trabalhando em
diversas obras na cidade, seja na
execução ou acompanhamento de
serviços licitados. A construção
da creche-escola no Jardim Santo
Antônio (R$ 1.2 milhão), da ponte
no Parque das Araras (R$ 400 mil)
e dos CIAFS VIII (R$ 550 mil) e IX
(R$ 600 mil) estão aceleradas.

Vergílio Greggio, secretário da
pasta, explica que todas caminham

A Prefeitura de Jaboticabal in-
veste, cada vez mais, na qualifica-
ção profissional. Nesta semana,
uma parceria da Secretaria da In-
dústria e Comércio e o SENAI trou-
xe para a cidade cursos inéditos
de panificação, em uma carreta
móvel. Agora é a vez do Fundo
Social abrir novas vagas para o
curso de informática básica. Os
interessados devem se inscrever
até o dia 10, na Avenida General
Glicerio, 341 – Centro. Serão inici-
adas duas novas turmas.

A primeira-dama Cidinha Gírio
ressalta que as aulas acontecem

Na última semana, o Departa-
mento de Cultura realizou a 4ª Se-
mana da Biblioteca e do Livro
“Zina C. Bellodi”. A programação
teve início na segunda-feira (20)
e, durante toda semana, o público
acompanhou a programação que
ofereceu contação de histórias,
palestras e cursos.

“Tive o prazer de participar de
alguns momentos da 4ª Semana
da Biblioteca e do Livro e ressal-
to a justa homenagem à Profes-
sora Zina Bellodi. Uma intelectu-
al, autora de obras importantes e
responsável por sempre exaltar o
nome de nossa cidade. Parabéns
à iniciativa e organização do
evento”, afirma o prefeito Raul
Girio.

4ª Semana da Biblioteca e do Livro reúne públicos de diferentes idades
Evento contou com palestras, homenagens, contação de histórias e cursos gratuitos

O Diretor de Cultura, Abel Ze-
viani, agradece aos colaboradores.
“O evento foi um sucesso. Um
bom público acompanhou a pro-

gramação. Aproveito para agrade-
cer a todos aqueles que doaram
um pouco de seu tempo pelo bem
da cultura de nossa cidade”.

Fundo Social abre novas inscrições
para curso de Informática Básica
Aulas são gratuitas e acontecem no período noturno e vespertino (tarde)

no novo laboratório de informáti-
ca montado pela Prefeitura. “Os
alunos frequentam as aulas em um
local espaçoso, com computado-
res de última geração e toda co-
modidade necessária”.

O curso de informática básica
tem duração de três meses e é gra-
tuito. A primeira turma será desti-
nada para maiores de 16 anos e as
aulas serão ministradas às terças
e quartas-feiras. O início será no
dia de 11 novembro, na EMEB
Coronel Vaz, às 14h.

A segunda turma será destina-
da aos alunos a partir de 18 anos.

As aulas acontecem às quartas-
feiras, das 19h às 21h, na EMEB
Walter Barioni. “Será um módulo
mais avançado, voltado, em es-
pecial, para quem deseja melho-
rar o currículo. O professor abor-
dará o pacote office – Word, Ex-
cel e PowerPoint. As aulas come-
çam dia 12 de novembro e todos
estão convidados a participar”,
finaliza.

Os interessados devem procu-
rar o Fundo Social (Avenida Ge-
neral Glicerio, 341, Centro) e apre-
sentar o RG. O telefone de contato
é (16) 3202-8994.

Prefeitura dá andamento a obras em Jaboticabal
Investimentos contabilizam quase R$ 3 milhões

dentro do cronograma previsto.
“A creche e o CIAF IX estão em
ponto de laje, cerca de 40% da obra
concluída. O CIAF VIII já está em
fase final, na pintura do prédio. Já
a ponte no Parque das Araras está
no início, mas segue o cronogra-
ma pré-estabelecido”, informa.

CIAF VIII - A oitava unidade
do Centro Integrado de Atendi-
mento à Família atenderá os mora-
dores do Parque das Araras e ad-

jacências. A unidade contará com
quatro consultórios médicos, con-
sultório odontológico, salas de
vacinação, pré-consulta, curativos
e esterilização. Haverá ainda es-
paço para reuniões, almoxarifado,
área de serviço, cozinha e banhei-
ros adaptados. Serão investidos
cerca de R$ 555 mil, provenientes
do Fundo Nacional de Saúde.

CIAF IX - O prédio de mais de
600 metros quadrados vai atender a

população do Recanto do Barreir-
no, Parque dos Laranjais, Morada
Nova, Vila Moreli e bairros próximos.
Serão construídos três consultóri-
os médicos, consultório odontoló-
gico, salas de curativo, vacinação,
inalação, esterilização e observação.
Além de cozinha, banheiros adap-
tados, recepção e área administrati-
va – almoxarifado e sala de reuni-
ões. O diferencial do projeto é a sus-
tentabilidade. Será a primeira unida-

de de saúde a ter sistema de reapro-
veitamento de água da chuva.

Creche no Jardim Santo Antô-
nio - A nova unidade educacional
tem capacidade para 130 crianças
em uma área de 830 metros². Serão
investidos R$ 1.260 milhão para
atender crianças com até cinco
anos. Os recursos foram destina-
dos pelo Governo Estadual por
meio do FNDE (Fundo de Desen-
volvimento da Educação).

Ponte Parque das Araras – A
ponte ligará o Parque das Araras
ao São Roque e Santa Esmeralda.
O projeto prevê a construção de
uma ponte moderna, que atenda
às necessidades dos usuários,
sem esquecer da segurança. A Pre-
feitura alerta os motoristas sobre
cuidados ao passar pelo local, na
marginal. Máquinas estão traba-
lhando no local e é importante que
os motoristas redobrem a atenção.

A Secretaria de Saúde realiza no
próximo sábado (08) a Campanha
Nacional de Vacinação contra Po-
liomielite e Sarampo. Pais ou res-
ponsáveis devem levar seus filhos
de 6 meses a 4 anos e 11 meses
para serem imunizados. A vacina-
ção acontece nas unidades de
saúde (Posto de Saúde e os
CIAF’s I, II, III, IV, V, VI, VII e USF
Tereza Barbosa), das 8h às 17h.

A meta é imunizar 95% da po-
pulação infantil, ou seja, aproxima-
damente, 5 mil crianças. “Este ano
são duas vacinas. É importante
que os pais levem seus filhos e
não esqueçam a carteira de vaci-
na, caso haja necessidade”, orien-
ta a coordenadora da Vigilância
Epidemiológica, Maura Guedes
Barreto. “O Brasil registrou mui-
tos casos de sarampo no Nordes-
te e em São Paulo. Todos os casos
paulistas foram diagnosticados em
crianças não vacinadas, mostran-
do a importância da dose. Em São
Paulo houve um ótimo trabalho de
bloqueio e, agora, é importantíssi-
mo que os pais imunizem os fi-
lhos”, completa.

Os distritos de Córrego Rico e
Lusitânia também terão o medica-
mento à disposição da população.
Os pais devem procurar as unida-
des de saúde durante toda a se-

Saúde realiza vacinação contra
Poliomielite e Sarampo

Crianças até 4 anos devem tomar a dose da vacina no sábado (08)

mana.
A vacina está disponível duran-

te todo o ano nos postos de saú-
de para a imunização de rotina. Os
bebês devem receber a vacina aos
dois, quatro e seis meses; aos 15
meses as crianças recebem o pri-
meiro reforço. Ainda assim, é im-
portante que até os cinco anos de
idade elas tomem anualmente as
duas doses distribuídas na Cam-
panha.

Novos casos - No Brasil, em 2013

e 2014 houve um crescimento de
casos de sarampo na região nor-
deste, com centenas de casos em
Pernambuco e no Ceará. Em São
Paulo, sete casos confirmados,
fato que motivou o adiantamento
da campanha de sarampo de 2016
para 2014. Já a paralisia infantil, o
país é certificado pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde/OMS
como área livre da doença, tendo
o último caso registrado em 1989,
na Paraíba.

Administração Raul Girio proporcionando investimentos na qualificação profissionalMeta é imunizar em média 5.000 crianças no próximo dia 08

Público acompanhou a programação com estusiasmo

A Professora Zina Bellodi foi homenageada pela contribuição proporcionada à cultura

Diversas obras estão sendo executadas dentro do cronograma e previsão Execuçaõ e acompanhamento de serviços licitados, são usados materiais de ótima qualidade
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Não pare diante de meu túmulo e
enxugue lágrimas.

REFLEXÃO - UM  POEMA  DE  MARY
Eu não estou aqui. Eu não durmo aqui.

Eu sou mil ventos que sopram.
Eu sou o brilho do diamante na neve.
Eu sou o raio de Sol no grão maduro.

Eu sou a chuva gentil de Outono.
Quando você se levanta no silencio da

manhã.
Eu sou a andorinha que depressa já

voou.
Como pássaros calmos em voo

circular.
Eu sou as delicadas estrelas na noite a

brilhar.
Não pare diante de meu túmulo e

chore.
Eu não estou aqui. Eu não morri.
Este poema foi escrito em 1932 por

Mary Elizabeth Frye. Ela nasceu (13/
11/1905) em Dayton, Ohio (USA) e
ficou órfã aos três anos de idade. A fa-
mília mudou-se  para Baltimore, Ma-
ryland quando ela tinha doze anos. Ela
sempre foi uma leitora incansável e ti-
nha uma memória prodigiosa. Em 1927
casou-se com Claud Frye, um comerci-
ante de roupas feitas. Mary ajudava a
equilibrar as despesas do lar plantando e
vendendo flores. O Poema que a tornou
famosa foi originalmente escrito em um
saco vazio de compras de papel pardo e
foi inspirado na história de uma jovem
de origem judia, Margareth  Swazkopt
que frequentava o lar dos Frye e quei-
xou-se da impossibilidade de visitar a

sua mãe na Alemanha, doente e à beira
da morte, devido aos ataques contra os
Judeus naquele País, àquela época.

Muitas pessoas gostaram de seu
Poema sem título, de doze linhas e
Mary Elizabeth fez várias cópias e
as distribuiu. Ela nunca publicou ou
exigiu direitos autorais sobre ele. Sua
identidade como autora ficou desco-
nhecida até 1998, quando através de
pesquisa realizada pela jornalista
Abigail Van Buren, teve sua autoria
confirmada.

Mary Elizabeth Frye faleceu em 15
de Setembro de 2004, em Baltimore.
Com a idade de 98 anos de idade.

Este texto foi traduzido do Inglês
para o Português, pelo  AMIGO  DR.
WAGNER FERREIRA  DAMIÃO – O artista pega o barro e com ele faz

coisas maravilhosas: um prato, um vaso,
uma estátua. Deus é o artista por exce-
lência. Não é o barro que vai dizer o que
será feito dele, mas sim o artista. Assim
como o barro, também não podemos
dizer ao Senhor: “? Eu não posso, não
consigo!”?

Temos de nos deixar trabalhar pelo
Senhor. Ele decidiu: “?Sereis perfeitos?”.
Deus quer nos levar além de nossos li-
mites: ?”Sereis perfeitos como vosso
Pai celeste é perfeito”?. A nossa parte é
deixar que o Senhor trabalhe em nós,
que Ele nos molde. Entreguemo-nos,
agora, como barro na mãos do Oleiro:

“Eu não sou mais do um ‘barro’ em
Tuas mãos, Senhor. Modela-me, faz
deste barro aquilo que Tu queres. Faz-
me à Tua imagem, faz meu coração se-
melhante ao Teu”.

Seu irmão,

Quem decide o que fazer do barro é o artista

Para o amor florescer a luz da nossa
presença, tem que ser forte o bastante,
para que nada nos torne fracos no modo
de julgar, pensar e realizar desejos, que
não contribuem para um relacionamen-
to, onde exista um amor verdadeiro. Às
vezes injetamos fontes negativas em
nossas mentes, levando a fazermos com-
parações com terceiros. Que intenções?
As melhores  possíveis. Cada um tem
seu KARMA, com provas em caráter
completamente diferente, existindo cré-
ditos e débitos a serem  julgados e alie-
nados, para o bem ou para o mal. Nós
não somos levados pela mesma onda
negativa, porque dentro de nós existe o
amor. Nós não somos iguais e não cabe
comparações nas ações e reações, den-
tro do modo de vivermos e de agirmos
diante dos problemas, criados por nós,
semelhança que vem à tona, diante dos
encarnados e desencarnados. Não nos
cabe um julgamento, que difere nos acon-
tecimentos. Que acontece com os ou-
tros, onde os modos de vivermos são
bem diferentes, que precisam ser julga-
dos de formas e conteúdos, que não atra-
palhem o relacionamento de seres que,
se conhecem numa ajuda mútua, num
relacionamento a curto e a longo pra-
zo. O que importa é o grau de intensida-
de do amor, na ligação natural, de com-
portamento, valendo muito a intenção
nos atos praticados.

COMO JULGAR O AMOR
O  julgamento de hoje está muitas

vezes em contradição com os de on-
tem. Tudo pode chegar a um denomi-
nador comum, quando houver um en-
tendimento que tem que ser questiona-
do e estudado, para não chegarmos a
um resultado negativo, que não cons-
tróie nada. Só prejudica, nos levando a
tirar conclusões que nos deixam cair em
contradições, fontes de orientações ad-
versas e negativas. Às vezes fazemos
muita confusão sobre os fatos que acon-
tece, influenciados por espíritos desen-
carnados, que não concordam com o
modo de vivermos, agirmos e pensar-
mos, querendo que exista um fundamento
de separação e não de união. O amor
nasce como uma semente que cresce,
com o poder da união de espíritos, que
se unem no tempo dos sonhos, ilusões
e se transformam para a eterna aventu-
ra, de nascerem, para juntos, formarem
elos de luzes, que brilham para os cami-
nhos, que nos levam a DEUS.

JESUS É O EXEMPLO DE AMOR
E DO PERDÃO.

A coragem tem estar dentro de nós,
para enfrentarmos as dificuldades que
aparecem diante de nossas vidas, no tra-
balho, nos relacionamentos, na famí-
lia, onde devemos ter disciplina e edu-
cação. O esforço tem que existir, para
vencermos o mundo das ilusões e nas-
cer as realidades. O amor é luz eterna da
sabedoria. Quem ama compreende, per-
doa, trabalha para um mundo melhor.
Devemos entender os semelhantes, cul-
tivando o amor, auxiliando em silêncio
as situações que se apresentam, para en-
contrarmos os resultados positivos, que
a cada passo nasce nos corações  bem
formados. São flores e frutos na árvore
da vida. Mas o amor é a raiz eterna, que
cresce com vontade de encontrar o ca-
minho duradouro da fé, esperança e ca-
ridade, que brilham no céu das  ilusões.

O AMOR É UM CAMINHO SEGURO.
COMO CAMINHEIROS DO BEM,

SEREMOS ETERNOS VIAJANTES.
O AMOR NASCEU ONTEM, VIVE

HOJE E NUNCA MORRERÁ.

O fim de uma relação amorosa é
dolorido, claro, mas o tempo pode fa-
zer com que os conflitos sejam esqueci-
dos e sobrevivam na memória somente
os melhores momentos. A idealização
do outro como um ser perfeito é peri-
gosa e pode dificultar o surgimento de
uma nova relação. Muito cuidado, por-
tanto, para não tornar colorido um qua-
dro que, na realidade, é preto e branco.

 Duas pessoas têm amor uma pela
outra, vivem uma situação de carinho e
de amizade. De repente se afastam. De

Depois de uma separação, a saudade às vezes leva à idealização do outro
que forma, do ponto de vista psíquico,
as emoções são processadas nessa sepa-
ração? Não me refiro apenas às separa-
ções matrimoniais, mas às separações
de namoros, de “ficadas”, de relações
nas quais a troca afetiva passa a não
existir mais.

Toda separação parece ser marcada
por dor, sofrimento, solidão e saudade.
Mesmo que os últimos meses, ou anos,
ou dias, possam ter sido períodos de tem-
pestades, de brigas ou discussões, a se-
paração dói, sobretudo, se o tempo jun-
to ao outro for emocionalmente signi-
ficativo.

O tempo é relativo quando se fala de
amor. A pessoa pode viver uma grande
paixão durante um mês, e sofrer com o
final dessa paixão por um ano ou por
uma vida. De outro modo, o casal pode
morar junto por décadas com uma qua-
lidade ruim de união e sofrer a perda por
poucos meses.

Quando se separa, a saudade é, na
maioria das vezes, vivida com intensi-
dade. A pessoa pode se lembrar dos mo-
mentos ruins que viveu ao lado do ou-
tro, dos seus defeitos e diferenças, das
desavenças e das brigas; porém, é mais
comum a lembrança dos bons momen-
tos, de trocas de afeto, de risadas, de
construção de sonhos, como quando se

olha um álbum de fotos e se enxerga
naquelas imagens a força do amor e a
alegria que se viveu junto ao compa-
nheiro ou companheira.

A pessoa começa a recordar o amor
que sentia pelo outro, a segurança que
habitava em seu coração. Os que tive-
ram filhos se lembram da unidade fami-
liar que se formava quando estava “todo
mundo junto”. Sente-se muito a ausên-
cia do outro, até que a pessoa pergunta-
se: “Afinal, por que mesmo eu me se-
parei?” Tenta puxar pela memória algo
que a conduza a uma resposta e não se
lembra. Idealiza o outro, e como em um
passe de mágica, todas as experiências
difíceis e sofridas desaparecem da lem-
brança; sobra apenas a memória dos bons
momentos. Instala-se uma sensação de
que, junto ao outro, se estava “comple-
ta”, “preenchida”, e não “vazia” como
se está agora. Daí a conclusão: “É junto
dessa pessoa que posso encontrar a feli-
cidade”.

Este é o mecanismo da idealização.
Projeta-se no outro um estado de per-
feição absoluta. A idealização é traiço-
eira e pode resultar em duras frustra-
ções. Como lidar com esse processo?

Muitas vezes a vida se encarrega de
mostrar, por meio de algum aconteci-
mento, que essa pessoa não é tão per-

feita assim. Mas a idealização pode ter
longa duração. Nutre-se o sentimento
de que aquele homem ou aquela mulher
é a pessoa ideal para se viver a eternida-
de, embora a vida tenha se encarregado
de separar. Mantém-se um investimen-
to libidinal nela e uma quota da energia
amorosa fica alí, parada, fixada na ima-
gem do outro, bloqueando a emergência
de novos processos, de novos relacio-
namentos.

Preste atenção, portanto, quando se
pegar colorindo um quadro que na ver-
dade se tornou branco e preto há muito
tempo. Cuidado para não fazer de sua
vida amorosa um constante processo
de recomeço. Brigas, despedidas, sepa-
rações trazem lições. Esquecer e apagar
da mente as razões que conduziram a
uma separação é perpetuar um estado
de infelicidade no amor. Muito cuidado
também com o medo da Solidão, pois
ela faz com que achemos melhor achar
que melhor é mal acompanhado do que
só. Triste utopia, porque se chegou a
separação, é preciso saber suportar o
tempo do Luto, e saber esperar, só as-
sim será possível uma nova chance de
conhecer outra pessoa, preencher o lu-
gar vago com alguém que poderá dar
uma vida mais feliz. Boa Sorte!

Como podemos vencer a dor física e
a dor emocional? Muitos dizem que a
dor emocional é pior do que a dor física.
Não posso afirmar que isso é verdade,
mas faz muito sentido. Porque a dor
física com o tempo vai passando, po-
rém a emocional vai deixando muitas
marcas. Se não tratá-la, a tendência é
ficar cada vez pior, ao ponto da pessoa
desejar a morte. Pensando que este é o
melhor caminho, e que morrendo tudo
acabou, mas a grande verdade é que esta
pessoa está totalmente errada no seu
modo de pensar. O inimigo fica jogando
essas coisas ruins na mente dela, dizen-
do que agora não tem mais jeito e tudo
acabou. A solução para vencer qualquer
tipo de dor, seja ela qual for, é meditar
na Palavra de Deus, porque só ela tem
todo o poder para libertar a pessoa de
todo o sofrimento. A bíblia diz que quan-
do o rei Davi, soube que a criança que

VENCENDO A DOR

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 MUITA PAZ,
AMOR E ALEGRIA!

Para uma melhor apreciação da pro-
funda relação entre a Lei Cármica e o
tratamento empregado pela Homeopa-
tia, Ramatis informa que os Mentores
do Planeta Terra (Jesus – Governador
do Orbe Terráqueo e demais Membros
do Conselho da Santíssima Trindade, do
qual fazem assento outros Mentores das
Esferas Superiores que habitam os mais
diversos Planetas do quadrante estelar),
responsáveis pelos destinos humanos,
muitas vezes prescrevem a cura reen-
carnatória por um sistema que podere-
mos chamar de “homeopatia espiritu-
al”, isso acontecendo quando certas cri-
aturas enfermam devido a subverterem
a ação benfeitora das leis da vida em
atuação nos mundos físicos. O cruel, o

A TERAPÊUTICA HOMEOPÁTICA E A LEI CÁRMICA
déspota que abusa do seu poder sobre os
povos humilhados, pode ser compara-
do a um indivíduo intoxicado por medi-
camento violento; então, a Lei Cármi-
ca, atuando sob a mesma lei “dos seme-
lhantes”, prescreve para a cura dessa
intoxicação espiritual a reencarnação
do faltoso em situação humilhante, li-
gado a velhos adversários encarnados
na figura de parentes, desafetos ou che-
fes tirânicos, que também o atormen-
tam desde o berço até o túmulo, à seme-
lhança de verdadeiras doses miúdas de
medicação homeopática. A Lei Espiri-
tual, em lugar de violentar a alma doen-
te de tirania, sujeitando-a a uma te-
rapia de tipo alopático, que pode eli-
minar drasticamente os efeitos sem
extinguir a causa da enfermidade,
prefere submetê-lo à dinâmica das do-
ses homeopáticas, situando-o entre os
tiranos menores que, então, apuram ou
decantam gradativamente o seu estado
enfermiço.

No primeiro caso, o tirano seria pu-
nido “alopaticamente”, pelo fato de a
tirania ser considerada digna da mais
drástica eliminação; no segundo, a Lei
do Carma reeduca o tirano, fazendo-
o sentir em si mesmo os mesmos efei-
tos daninhos que semeou alhures. Mas
deixa-lhe o raciocínio aberto para em-
preender a sua retificação psíquica, à
semelhança do que faz a Homeo-
patia, que reeduca o organismo sem
violentá-lo e o ajuda a renovar-se sob
melhor coesão mental e reflexão do
próprio doente.

COMO DEUS NÃO CASTIGA SUAS
CRIATURAS, todas as leis fundamen-
tais da sua Criação só objetivam a reno-
vação e o reajustamento progressivo do
“pecador”, impelindo-o para a sua mais
breve ventura espiritual. Esse tratamen-
to gradativo de recuperação do espírito
através das várias reencarnações físicas
age, pois, como uma espécie de home-
opatia espiritual, em que a Lei ajusta
a maquinaria psíquica do homem, sem
violentar-lhe a consciência já formada
no tempo.

Em seguida ao precioso esclareci-

mento de Ramatis, voltamos então ao
nosso raciocínio quanto a eficácia da ho-
meopatia. Podemos entender agora, prin-
cipalmente para aqueles que ainda “pen-
sam” que a doença vem aleatoriamente,
ou que é por “castigo de Deus” ao juntar-
mos então a filosofia do Mais Alto As-
tral (Mentores Espirituais) que utiliza a
eficácia da Lei Cármica com a Lei da
Homeopatia, as quais são verossimilhan-
tes em seu modo de ação, permitindo
que o enfermo espiritual se cure de modo
paulatinamente brando mas, eficazmen-
te também, de sua enfermidade física,
cuja origem é na maior porcentagem das
vezes, estritamente mental.

Queremos infundir nas pessoas que
ainda relutam em achar que a Homeo-
patia é o método racional e correto
para a cura dos males que as afligem,
afim de atentarem para o fato de que o
princípio vital atua em nós mesmos, tal
qual Deus está presente em nós mes-
mos, pois que estando Deus em toda
parte, conforme aliás apregoa a litur-
gia, embora arbitrariamente a própria
liturgia procura desviar ou esconder essa
verdade, então é porque Deus não está
em algum lugar no “céu” só observando
nosso comportamento, daí ratificarmos
categoricamente que Ele está em toda
parte. Assim, logicamente, está UNO
CONOSCO, por isso o “EU e DEUS
SOMOS UM”. Divagamos um pouco,
nesta assertiva para reafirmar que os
remédios homeopáticos, não são ape-
nas umas gotinhas ou glóbulos brancos,
aparentemente inócuos, mas sim, con-
tém o princípio vital que é a Energia
Radiante de Deus atuando em nosso
Ser, de modo ativo, altamente dinami-
zado em sua essência, capaz de recupe-
rar as energias negativas que chamamos

de doença, às quais a medicina dá inú-
meros designativos, tais como, úlcera,
gripe, insônia, depressão, dor estoma-
cal, tontura, câncer, etc., etc.

Diante desta informação é fácil ob-
servar o porquê de insistirmos em dizer
que o método alopático de cura só tem
efeito passageiro, uma vez que age no
local da dor, mas provoca outras rea-
ções adversas e somente adia a cura de-
finitiva da enfermidade que somente é
obtida através do tratamento homeo-
pático. Quer acreditem ou não!

Por isso continuamos afirmando que
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 sofrimen-
tos. Acredite também, que as doenças e
sofrimentos podem ser evitadas, sendo
quase que dispensável o tratamento ho-
meopático a partir do momento em que
começarmos a fazer a captação mental
diária de energias cósmicas, buscando o
equilíbrio, assim como eu faço há 15
anos, através da FECETERAPIA, mé-
todo que por meu intermédio os Men-
tores Espirituais oferecem ao povo ter-
ráqueo e pode ser feito facilmente além
de outros métodos também eficazes, tais
como, o Reiki, etc.

A elucidação destes tópicos de como
eliminar vícios terrícolas, “coisas ex-
trafísicas” e como fazer a FECETERA-
PIA será objeto de matérias, nas quais,
abordaremos oportunamente. Enquan-
to isso, visitem nosso site também nes-
te endereço: www.aterceiravisao.com.br.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

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

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

Bate-Seba, esperada não iria sobreviver,
mas sim morrer. Davi buscou o Senhor
em oração pela criança, para que ela
sarasse e não quis comer nada. Entrou
no seu quarto e passou a noite inteira
deitado no chão. Então os oficiais do
palácio tentaram fazer Davi se levan-
tar, mas ele não quis e não comeu nada
com eles. Uma semana depois a criança
morreu, e os oficiais ficaram com medo
de dar a notícia a Davi. Eles disseram:
Enquanto a criança estava viva, Davi
não respondia, quando falávamos com
ele. Como vamos dizer a ele que a crian-
ça morreu? Ele poderá fazer alguma lou-
cura! Quando Davi viu os oficiais cochi-
chando uns com os outros, compreen-
deu que a criança havia morrido. Então
perguntou: A criança morreu? Morreu!
Responderam: Eles. Então Davi se le-
vantou do chão, tomou um banho, pen-
teou os cabelos e trocou de roupa. De-
pois foi á casa de Deus, o Senhor, e o
Adorou. Quando voltou ao palácio, pe-

diu comida e comeu logo o que lhe foi
servido. Aí os seus oficiais disseram: Nós
não entendemos isto. Enquanto o meni-
no estava vivo, o senhor chorou por ele
e não comeu; mas, logo que ele morreu o
senhor se levantou e comeu! Sim - res-
pondeu Davi: Enquanto o menino esta-
va vivo, eu jejuei e chorei porque o Se-
nhor poderia ter pena de mim e não dei-
xar que ele morresse. Mas agora que ele
está morto, por que jejuar? Será que eu
poderia fazê-lo viver novamente? Um
dia eu irei para o lugar onde ele está,
porém ele nunca voltará para mim. (II
Samuel 12 16 aos 22). Davi só venceu a
dor física e emocional, porque ele buscou
ao Senhor. Você quer vencer a sua dor?
Então comece hoje mesmo a buscar o
Senhor. Esta é a minha oração. A Verda-
de da Palavra, diáriamente na GAZETA
FM 107,9 das 05h30mim às 06h30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
Faceook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com
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No último sábado, dia 25, no Ginásio
Alberto Bottino, em Jaboticabal, acon-
teceu o 2º jogo do Play-off/final
(Campeonato da Associação Regional de
Basquete/Ribeirão Preto, da qual a cida-
de de Jaboticabal participa desde a sua
fundação, em 1.991. A partida aconte-
ceu às 09:00hs e contou com a partici-
pação de alunos das escolinhas de inicia-
ção, pais, familiares e amantes da moda-
lidade de basquete, realizando uma gran-
de torcida durante todo o jogo e incenti-
vando as atletas dentro de quadra.

A equipe da F.A.E./JABOTICABAL
é composta por atletas descobertas nas
escolinhas de massificação da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, onde as profissionais
de Educação Física: Nayhara Servido-
ne, Luiza Lemos e Lucimara Silva, atu-
am na descoberta de talentos, já as equi-
pes de competição, tanto no feminino,
quanto no masculino, são orientadas
pelo técnico João Henrique Pifer, com
todo o apoio da FUNDAÇÃO DE AM-
PARO AO ESPORTE, PREFEITURA
DE JABOTICABAL E SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO.

A equipe sub-14 feminino havia ven-
cido a 1ª partida em Ribeirão Preto no
dia 18/10, pelo placar de: SME/ABEC/
RECREATIVA/RIBEIRÃO PRETO 45
X 56 F.A.E./JABOTICABAL. Nesta 2ª
partida em Jaboticabal, as atletas entra-
ram muito motivadas em vencer e con-

EQUIPE  DE  BASQUETE  FEMININO/SUB-14  DA  F.A.E./JABOTICABAL , DERROTA  A  EQUIPE
DO  CLUBE  RECREATIVA  DE  RIBEIRÃO  PRETO ,  NOS PLAY-OFFS  E  CONQUISTA  O  TÍTULO

NO  CAMPEONATO  DA  ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

quistar mais um título para a modalida-
de de basquete feminino, com o seguin-
te resultado:

F.A.E./JABOTICABAL 55 X 28
SEM/ABEC/RECREATIVA/RIBEIRÃO
PRETO.

Com estes dois resultados positivos,
a equipe sub-14 feminino da F.A.E./JA-
BOTICABAL, conquista o BI-CAMPE-
ONATO consecutivo (2013/2014 ), e
o título de TETRA/CAMPEÃ na his-
tória (2009, 2011, 2013 e 2014), dis-
putando a Liga de Basquete de Ribeirão
Preto.

Parabéns a toda comissão técnica e
as atletas da equipe sub-14 feminino de
basquete da F.A.E./JABOTICABAL, por
mais esta conquista: Isabela Muniz,
Eduarda Silva, Camila Souza, Sarah Bu-
eno, Beatriz Pifer, Juliana Peterossi,
Julia Guerreiro, kethelyn Ferreira, Ali-
ce Sebastião, Laura Marcondes, Beatriz
Evaristo e Sthela dos Santos Rosa. Téc-
nico João Pifer e Assistente Luiza Le-
mos.

A cestinha das duas partidas do play-
off/final foi a atleta da F.A.E./JABO-
TICABAL, Beatriz Pifer, no 1º jogo
com 21 pontos e no 2º jogo com 27
pontos.

O técnico João Pifer, parabeniza
todas as atletas da equipe sub-14 e as
professoras Luiza Lemos, Lucimara Silva
e Nayhara Servidone, pela competên-

cia na condução de todo o trabalho rea-
lizado durante o ano, aos pais, familia-
res e torcedores que confiam, respei-
tam e apoiam sempre, a Fundação de
Amparo ao Esporte, a Prefeitura de Ja-
boticabal, Secretaria da Educação e des-
taca a força, determinação e a união de
todo o grupo sub-14 feminino,  que com
este Título entra para história do bas-
quete feminino de Jaboticabal  e pre-
tende enfrentar desafios maiores, tais
como: a possibilidade de disputar o
CAMPEONATO PAULISTA SUB-15
FEMININO NO ANO DE 2015, con-
tando com o total apoio da F.A.E./JA-
BOTICABAL.

PRÓXIMOS JOGOS:
Neste sábado, 01/11, às 18:00hs,

no Ginásio Alberto Bottino, em Ja-
boticabal, a equipe adulto masculino
da F.A.E./JABOTICABAL, jogará a
2ª partida do Play-Off/Semi-Final
(melhor de 03), frente a equipe SMEL/
SERTÃOZINHO. A 1ª partida acon-
teceu no dia 25/10 em Sertãozinho e
a equipe da F.A.E. conquistou uma
vitória pelo placar de: SMEL/SER-
TÃOZINHO 58 x 76 F.A.E./JABO-
TICABAL. Se vencer a 2ª partida,
Jaboticabal estará classificada para o
Play-Off/Final. Em caso de derrota,
uma 3ª partida acontecerá também
em Jaboticabal,  no dia 02/11,  às
18:00hrs.

Dunga confirma cartilha na Seleção, mas ressalta: "Não proibimos nada"
Treinador trata com naturalidade vazamento de regulamento interno e diz que

não há penalização definida. Gilmar revela que jogadores foram consultados

O vazamento da cartilha de conduta
da seleção brasileira não incomodou a
comissão técnica. Questionados sobre
os pontos do documento, que discor-
rem contra uso de brincos, bonés e chi-
nelos, bem como a obrigação de cantar
o Hino Nacional, de acordo com o jor-
nal "Folha de S. Paulo", Dunga e Gilmar
Rinaldi trataram com naturalidade o
assunto, mas afirmaram que não vão
proibir nada na delegação.

- Não proibimos nada, sugerimos al-
gumas coisas para que se tenha um bom
convívio. Não é algo disciplinar, é uma
coisa chamada organização. Acho que o
torcedor brasileiro queria isso. A sele-
ção já tinha um regulamento interno, o
que fizemos foi acrescentar algumas
coisas que tínhamos como importantes
para que haja uma boa convivência.
Vamos ficar 30, 40 dias juntos, e dentro
da Seleção tem que ter um só pensa-
mento – ressaltou Dunga.

Entre os 16 tópicos da cartilha, ain-
da estariam a orientação para que a apre-
sentação à Seleção seja "em traje soci-
al" e a proibição do uso de equipamen-
tos eletrônicos quando o elenco estiver
reunido - por exemplo, nas refeições e
nos vestiários. As manifestações políti-
cas e religiosas também estariam proi-
bidas. O descumprimento de qualquer dos
itens, de acordo com a publicação, pode
gerar advertência, multa ou desligamen-
to da delegação.

Coordenador da Seleção, Gilmar Ri-
naldi afirmou que, na elaboração da car-
tilha, os jogadores também foram con-
sultados e aprovaram a iniciativa.

- Uma organização tem que ter suas
regras. Quando chegamos já existia um
regulamento interno, peguei isso junto
com o Dunga, conversamos com alguns

Jogadores de chinelo em uma das convocações (Foto: Reprodu-
ção/instagram)

jogadores, colocamos isso a eles, bem
explicado, e o que percebemos é que
eles estavam querendo estes limites, para
saber até onde podem ir. Depois que
montamos, levamos ao conhecimento
do Marin e do Marco Polo, acrescenta-
mos apenas alguns pontos – explicou
Gilmar.

 Outro ponto ressaltado por Dunga
é que não há uma penalização definida
caso os jogadores infrinjam as regras.

- A penalidade é como em qualquer
regulamento. Vai ser avaliada. (A carti-
lha) é para organizar o pensamento,
ninguém está lá para penalizar alguém,
mas para organizar uma grande empre-

sa como a CBF. A gente tem que saber
da responsabilidade que tem – disse Gil-
mar.

Dunga seguiu pelo mesmo caminho.
Questionado se o corte de Maicon ha-
via sido em função do descumprimento
de algum item do regulamento, o trei-
nador da Seleção despistou.

- O Maicon não foi vítima da car-
tilha. (o corte) foi em cima da atitude
dele, que foi uma resposta. Não tem
penalização. Cada um é responsável
por seus atos, e dependendo de seus
atos vai ter uma advertência ou não.
Estamos aqui para ter harmonia e or-
ganização.

Com Neymar, seis alemães e sem Suárez,
Fifa indica 23 à Bola de Ouro

Capitão da Seleção representa o Brasil na lista, que ainda conta com Diego Costa.

Finalista em 2013, Ribéry fica fora de relação, assim como atacante uruguaio

Pela quarta vez consecutiva, Ney-
mar está entre os 23 indicados à Bola de
Ouro. A Fifa, junto à revista "France
Football", divulgou na terça-feira a lis-
ta de candidatos ao prêmio de melhor
jogador do mundo neste ano, e o título
mundial da Alemanha teve mesmo grande
peso nas escolhas. Seis indicados esti-
veram no elenco campeão do mundo
no Brasil - Mario Götze, Toni Kroos,
Philipp Lahm, Thomas Müller, Manu-
el Neuer e Bastian Schweinsteiger -, en-
quanto outros atletas também tiveram
uma boa participação no Mundial como
trunfo, Javier Mascherano, Paul Pogba
e James Rodríguez.

Os alemães tiveram a seu favor, além
do título defendendo a seleção, a boa
temporada com o Bayern de Munique,
que conquistou o Campeonato Alemão
com folga e foi à semifinal da Liga dos
Campeões. O clube bávaro teve seis re-
presentantes entre os 23, incluindo Ar-
jen Robben, grande nome da seleção ho-
landesa na Copa do Mundo e excluindo
Toni Kroos que rumou para o Real Ma-
drid. O time merengue também tem seis
indicados, depois de conquistar a tão so-
nhada décima taça. Cristiano Ronaldo,
Gareth Bale, Karim Benzema e Sergio
Ramos ganharam o reforço de James
Rodríguez e do próprio Kroos após a
última janela de transferências - em
contrapartida, Di María, foi para o
Manchester United.

O Atlético de Madrid, finalista da Liga
dos Campeões e campeão espanhol, tam-
bém está representado através do golei-
ro Thibaut Cortouis e o atacante Diego
Costa, outro jogador nascido no Brasil
(porém naturalizado espanhol). Lionel
Messi, Andrés Iniesta e Javier Masche-
rano, assim como Neymar, representam
o Barcelona. O atacante Luis Suárez, re-
forço do clube catalão, foi deixado de
fora da relação, apesar de seu grande pri-
meiro semestre - com a artilharia do
Campeonato Inglês -, deixando claro o
peso da punição de quatro meses pela
mordida em Chiellini. Outra ausência
marcante é a de Franck Ribéry, finalista
no ano passado que teve uma lesão às
vésperas da Copa do Mundo e foi corta-
do da seleção francesa.

Confira a lista dos 23 indicados ao
prêmio Bola de Ouro 2014:

Gareth Bale (País de Gales - Real
Madrid)

Karim Benzema (França - Real Madrid)
Diego Costa (Espanha - Chelsea)
Thibaut Courtois (Bélgica - Chelsea)
Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid)
Angel Di Maria (Argentina - Man-

chester United)
Mario Götze (Alemanha - Bayern

de Munique)
Eden Hazard (Bélgica - Chelsea)
Zlatan Ibrahimovic (Suécia - Paris

Saint-Germain)
Andrés Iniesta (Espanha - Barcelona)
Toni Kroos (Alemanha - Real Madrid)
Philipp Lahm (Alemanha - Bayern

de Munique)
Javier Mascherano (Argentina - Bar-

celona)
Lionel Messi (Argentina - Barcelona)
Thomas Müller (Alemanha - Bayern

de Munique)
Manuel Neuer (Alemanha - Bayern

de Munique)
Neymar (Brasil - Barcelona)
Paul Pogba (França - Juventus)
Sergio Ramos (Espanha - Real Madrid)
Arjen Robben (Holanda - Bayern de

Munique)
James Rodríguez (Colômbia - Real

Madrid)
Bastian Schweinsteiger (Alemanha

- Bayern de Munique)
Yaya Touré (Costa do Marfim -

Manchester City)
Também foi divulgada a lista de 10

concorrentes ao prêmio de melhor trei-
nador do mundo, sem brasileiros pre-
sentes. Joachim Löw, comandante da
Alemanha na Copa do Mundo, e Carlo
Ancelotti, treinador que levou o Real
Madrid à conquista da Champions, são
os destaques da relação, que ainda conta

com nomes como Pep Guardiola, José
Mourinho e Diego Simeone.

Os três finalistas para as duas cate-
gorias serão anunciados no dia 1º de de-
zembro, enquanto o grande vencedor
será revelado em 12 de janeiro de 2015,
na tradicional festa Fifa Gala, em Zuri-
que. Todos os indicados foram selecio-
nados por especialistas do Comitê de
Futebol da FIFA e por um grupo de jor-
nalistas da France Football. A partir de
agora, técnicos, capitães e jornalistas
de cada país filiado à Fifa votarão para
decidir o melhor jogador do mundo, com
prazo limite em 29 de novembro. Insti-
tuída em 2010, a Bola de Ouro da Fifa,
passou a ser uma fusão do prêmio insti-
tuído pela revista francesa (primeira
edição em 1956) e o da entidade (indi-
cação inicial em 1991), denominado o
Melhor Jogador do Mundo.

Confira os dez treinadores in-
dicados

Carlo Ancelotti (Itália/Real Madrid)
Antonio Conte (Itália/Juventus/se-

leção da Itália)
Pep Guardiola (Espanha/Bayern de

Munique)
Juergen Klinsmann (Alemanha/sele-

ção dos EUA)
Joachim Low (Alemanha/seleção da

Alemanha)
Jose Mourinho (Portugal/Chelsea)
Manuel Pellegrini (Chile/Manches-

ter City)
Alejandro Sabella (Argentina/seleção

da Argentina)
Diego Simeone (Argentina/Atlético

de Madrid)
Louis van Gaal (Holanda/ seleção da

Holanda/Manchester United)

Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono
O jaboticabalense Alex Maeda, deu

um golpe nas nos adversários e con-
quistou o segunda colocação no Cam-
peonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Ki-
mono de 2014.

O atleta e mestre Alex Maeda da
equipe Núcleo,  fêz sua estreia nas com-
petições da CBJJ Sem Kimono (Con-
federação Brasileira de Jiu-Jitsu) no
ultimo sábado, 25. Não sentiu o peso
da responsabilidade e alcançou a se-
gunda colocação. O torneio, realizado
no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro, contou com a participação de
atletas do mais alto nível na modali-
dade de todo o país.

"Tudo isso é resultado de muito tra-
balho, determinação e ajuda de várias
pessoas envolvidas diretamente e indi-
retamente. Dedico essa conquista à mi-
nha equipe, ENL- Equipe Núcleo de
Lutas Jaboticabal, Kamikaze Sports
(Leandro Sakamoto, Hiroshi Kamika-
ze), Academia Cardiofísico e meus alu-
nos”. "Nunca esqueça de quem você
era, quem você é e quem você vai ser.
Nunca menospreze suas origens e seus
primeiros passos. Jamais podemos per-
der a essência que nos criou",enfatizou.
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Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

P/ Armstrong Liberato Garcia de
Moura

A verdade revela e a mentira escon-
de, o que deve ser levado em conta? A
verdade, sem importar a dor que esta
possa trazer, ou esconder para proteger?
Talvez a intenção seja o que importa,
talvez por melhor que seja a intenção,

Estima-se que cerca de 15% a 20%
da população mundial, em algum mo-
mento da vida, sofreu de depressão. A
depressão é mais comum em pessoas
com idade entre 24 e 44 anos. Depen-
dendo do motivo pode ser dada a crian-
ças e adolescentes como separação dos
pais, problemas na escola, sexualidade,
rejeição e principalmente Bullying. A
prevalência-ano para a depressão mai-
or é de 0,4 a 3,0% em crianças e de 3,3
a 12,4% em adolescentes.  Estima-se
que o risco de desenvolver depressão,
ao longo da vida, seja de 10% para os
homens e de 20% para as mulheres.
Existem alguns tipos de depressão como
a pós-parto, a maníaca depressiva, crô-
nica, nervosa e outras. Segundo a OMS,
em 2020, a depressão nervosa passará a
ser a segunda causa de mortes mundiais
por doença, após doenças cardíacas. A
cultura popular associa depressão como
um estado de humor da pessoa e que ela
pode se curar sozinha. Isso faz com que
as pessoas não encarem a depressão
como uma doença e não procurem aju-
da médica. Está associada a outros ma-
les da sociedade, a maioria dos suicidas
possuem um quadro depressivo. O que
poucas pessoas sabem é que o mal é quem
nos convence a ter pensamentos de-
pressivos.

O mal nos convence a sentir medo,
insegurança, carência, através de pen-

Depressão. Doença que até 2020 será a segunda causa de morte no mundo
samentos e acontecimentos. Bombar-
deando sem piedade nossa mente, daí
nasce a doença que é física, mas sua cau-
sa está na ação do mal. Retira-se o mal,
então a recuperação é rápida, assim
como a resposta dos medicamentos. E
é bem verdade que A bíblia nos diz que
Deus cura as feridas da alma. Sara os

quebrantados de coração, e lhes ata as

suas feridas. Salmos 147:1-5 associa-

da a outros males da sociedade

Podemos ficar com depressão por
vários motivos. Eventos da vida, tra-
tamentos médicos, doenças não psi-
quiátricas, ou seja, uma doença muito
forte que desencadeia a desilusão e trás
a depressão. Dar asas aos pensamentos
o faz crescer, sentimentos como: pes-
simismo, dúvida, complexo de inferio-
ridade, rejeição, abuso sexual, medo,
obsessão, possessão, ciúmes, indiscipli-
na, persistir em relacionamentos erra-
dos, endividamento, ganância, negati-
vidade, sentimento de culpa, drogas,
são a causa e não a origem. Investir
tempo nestas atitudes irá gerar a de-
pressão que seguem alguns sintomas:
dificuldade de tomar decisões, dificul-
dade para começar a fazer suas tarefas,
irritabilidade ou impaciência, inquieta-
ção, achar que não vale a pena viver,
desejo de morrer, chorar à toa, dificul-
dade para chorar, sensação de que nun-
ca vai melhorar desesperança, dificul-
dade de terminar as coisas que come-
çou, sentimento de pena de si mesmo,
persistência de pensamentos negativos,
queixas frequentes, sentimentos de cul-
pa injustificáveis, boca ressecada, cons-
tipação, perda de peso e apetite, insô-
nia, perda do desejo sexual. Estes são os
principais sintomas, onde os especialis-
tas informam que para apresentar um
quadro depressivo é preciso expressar
pelo menos quatro deles. Mas antes de
serem expostos pelo corpo, eles acon-
tecem dentro da mente. O depressivo
pode ver um mar de lágrimas, enquanto
na verdade é um mar de rosas ou um
mundo cinzento, onde na verdade é um
mundo colorido. Quando alimentamos

os pensamentos depressivos, eles ten-
dem ir tomando conta da nossa mente,
tornando-os obsessivo, ou seja, é como
criássemos cobras em nossa mente, que
vão nos picar futuramente.

Justin Bieber e Selena Gomez vivem
romance patológico que pode levar à
depressão. http://r7.com/po8n

Psicóloga faz alerta para relaciona-
mentos obsessivos entre adolescentes.

Como reagir? Lutando contra a ori-
gem dos pensamentos, Sujeitai-vos,
pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugi-
rá de vós. Tiago 4:7. A depressão tam-
bém pode estar relacionada à herança
hereditária, tem fundamentos orgâni-
cos ligados ao próprio organismo, en-
fim é uma doença, e pode ser curada por
Deus e pelos tratamentos, mas só re-
vestindo nossa mente da fé é que os
pensamentos causadores da depressão
serão dominados. Dominados e não des-
truídos. Por que todos somos sujeitos a
pensamentos maus, porém nós decidi-
mos alimentá-los ou não. A vontade de
superação muitas vezes não resolve,
mas o poder da fé pode curar. Continue
seus tratamentos, mas acredite, a sua fé
pode te curar. Os remédios que não tem
resultados, podem começar a reagir. Com
remédios, eletroconvulsoterapia, tera-
pia, psicoterapia, atividade física e su-
plementos alimentares. A medicina
combate os efeitos, trata a origem físi-
ca, mas e a causa? No caso da depressão
relacionada à hereditariedade ou do cor-
po, ela é combatida fisicamente, mas as
causas dela que são os pensamentos,
mudam pela convicção, pela fé. Até uma
pessoa de fé pode ser vítima da depres-
são. Depois que Elias orou e o fogo des-
ceu do céu queimando o sacrifício, e
matou os profetas do deus pagão Baal,
além disso, orou a Deus e a chuva desa-
parecida por três anos de Israel, apare-
ceu novamente. Além de tudo isso, Deus
o capacitou a correr mais do que carros,
a cavalo, à frente do rei de Israel, para
demonstrar como Deus estava na sua
vida. A rainha de Israel se irou contra
Elias e disse que o mataria, por que ser-

via a Baal. Em seu pensamento, ele te-
meu por sua vida, e fugiu, sentou embai-
xo de um zimbro e pediu a morte para
Deus. Mas Deus cuidou de Elias, ele es-
tava com depressão. Já não aguentava
mais a pressão de fugir, e de viver soli-
tário e tudo isso cresceu tanto nele que
agora ele estava doente. Um dia orando
e caindo fogo do céu e ordenando matar
centenas de homens e no outro fugindo
de uma mulher. Ele andou muito, então
Deus o deixou descansar, enviou-lhe um
anjo que lhe deu comida, e novamente
o fez dormir. Então, como um bom de-
pressivo, ele encontrou uma caverna
para se esconder, mas Deus o achou
mesmo escondido e tratou com ele, o
curou e pela sua palavra o tirou da ca-
verna e lhe fez enxergar que alí não era
seu lugar. O fez enxergar o lado de fora,
mostrou que seus pensamentos estavam
errados, mostrou que ele não estava so-
zinho como pensou, ainda tinha sete
mil pessoas como ele, o fez voltar pelo
mesmo caminho para que ele enfren-
tasse seus medos e o fez um dos maiores
profetas que já existiu. Assim Deus faz
com aqueles que confiam nele, os cura,
dá força, alimento, os faz enfrentar seus
medos, ensina pela sua própria boca, os
convence dos seus erros, se mostra gran-
de e ao mesmo tempo humilde e os faz
vencedores. Manter-se protegido da
depressão, é manter-se convicto com
fé, inabalável, sustentada pela palavra
imutável de Deus. Manter-se protegi-
do da depressão é priorizar a saúde
mental, física e espiritual. Manter-se
protegido da depressão é resistir ao mal.
Em breve estaremos com o PRONTO
SOCORRO DA ALMA aberto para aten-
der todos os que sofrem de depressão.
Na Igreja da Colheita, as reuniões se-
rão nos dias de sexta feira às 20:00.
Rua Fuad Feres 101, paralela à rua
Madre Paula, próximo ao supermerca-
do Garcia.

Mensagens como esta, de segunda a
sexta, às 08h00min da manhã, pelo site,
www.associacaosemeandovida.com ou
pela RÁDIO GAZETA FM 107,9.

Por: Victor Rafael Galvão e
Naian

A RAPOSA E AS UVAS
(FÁBULA DE ESOPO)
A raposa sentia muito fome,

queria pegar uvas em cima de
uma árvore. Pulou, fez de
tudo, tentou subir por uma
corda, mas não conseguiu e foi
parar em outra árvore. Desa-
nimada, resolveu ir embora
dizendo que as uvas estavam
verdes, azedas.

Moral da história: É fácil
desprezar o que não podemos
ter.

GRANDES LEITORES, PEQUENOS JORNALISTAS

EMEBE “ESTRELINHA AZUL”
Profª Damiana Ramos Bomfim

Por: Guilherme I. Campos e
Carlos Amâncio

A LEBRE E A TARTARUGA
(FÁBULA DE ESOPO)
A lebre conversando com a ca-

bra disse que nenhum dos animais
era mais rápido do que ela. A tar-
taruga passeava na floresta e após
ouvir o comentário da lebre, disse
que aceitava o desafio de correr
com ela. Durante a corrida a lebre
viu que a tartaruga andava deva-
gar e resolveu dar um cochilo. Mas
a lebre dormiu demais e a tartaru-
ga venceu.

Moral da história: Devagar,
mas com esforço e boa vontade
vencerá todos os obstáculos.

VERDADE, MENTIRA. VERDADE OU MENTIRA
mentir sempre será um mau negócio.

Seria a mentira, a verdade de um
universo paralelo? Que universo seria
esse, e quem seriam os habitantes desse
universo? Seres felizes, ou totalmente
perdidos, corrompidos pelas obras que a
mentira constrói. Construir destruição
é algo bem contraditório.

A vítima da mentira e o mentiroso
são ambos flagelados pelas consequên-
cias, o mentiroso porém sofrerá mais,
pois foi contra a natureza dos seres, do
bem, da paz do amor.

Muitos tem medo de dizer a verda-
de. Oscar Wilde uma vez disse: “...dê
uma máscara ao homem, e ele lhe dará
a verdade”; a verdade é como uma espa-
da. É necessário coragem para usá-la,
pois poderá haver dor, tristeza, sofri-
mento, mas, será como retirar um
membro ruim, uma cirurgia sem aneste-
sia, que trará com a dor o entendimento
para a não repetição do erro. Portanto,
qual universo deseja você pertencer?
Onde há pureza, retidão, talvez a dor da
correção, ou onde há tranquilidade e
solução momentânea, e a dor como o
sol que nunca se põe. Você decide...

Por NOEL - O mensageiro da Paz

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

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

Telefone: 16-99737-0260

Na noite da última quinta-feira (30),
aconteceu no Jaboticabal Shopping a
abertura da Exposição sobre o Futsal
de Jaboticabal, com um acervo de 1962
a 1990. A mostra conta  com materiais
da época que marcaram o esporte, en-
tre eles, troféus, faixas, camisas e bo-
las autênticas da época.  O visitante
poderá conhecer a exposição até o dia
15 de novembro.

Mário Murakami e José Antonio
Nacimbem (Belê), além de outros fa-
náticos pelo esporte de Jaboticabal,
reuniram-se e mostraram a paixão pelo
esporte, resgatando a história de Ja-
boticabal.

Durante a abertura, Angélica Fer-
rarini Fazan Rossi, recebeu a homena-
gem de seu pai, Clovis Techiatti Fa-
zan, atleta precursor do futebol de
salão do município.

“Vale a pena conhecer a exposição
que fica no Jaboticabal Shopping e na
loja Maran Sport. Temos um acervo
muito grande que vamos transformar
em livro”, comenta Murakami.

No dia 16, o grupo se reunirá para
mais um encontro no Ginásio Muni-
cipal  de Esportes Alberto Bottino e
em chácara da cidade.

No Jaboticabal Shopping acontece Exposição
de Futsal entre os anos 1962 e 1990



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 01 DE NOVEMBRO DE 2.014

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

ANNABELLE
Sessão: 19:30 e 21:30 // Sába-

do e Domingo também às 15:30
e 17:30

Censura: 14 anos
Sinopse: Um casal se prepa-

ra para a chegada de sua primei-
ra filha e compra para ela uma
boneca. Quando sua casa é in-
vadida por membros de uma sei-
ta, o casal é violentamente ata-
cado e a boneca, Anabelle, se
torna recipiente de uma entida-
de do mal.

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Quando saio na
noite, vou sempre em
busca de aventura.
Seja loira ou morena,
vou à sua procura.

Quando não encon-
tro nenhuma,

Volto prá casa na
amargura!!!

Ooo, vichiii, vichiii,
vichee!!!

GENTE, PÁRA
TUDOOOOO!

Estão preparados para saber
quem é a top? Então peguem os
lenços, por que vocês vão ficar
babando na carreira dela! (rsrsr.)

A bela é da cidade de Orlân-
dia-SP, mas vive entre Londres
e Paris. Está bom para vocês?

Então só mais um pouquinho
do currículo dela:

Campanha para C&A Xan-
gai-China

Nívea Manila-Filipinas
Comercial Citroen DS5 Xan-

gai-China
Comercial Honda Manila-Fi-

lipinas
Comercial Mc Donald's
Comercial Naturecare - Londres
Look book para Emile Vidal-

Londres, entre muitos outros
trabalhos .

O nome da bela é Lainara
Araujo, 20 anos de idade, e sua
beleza é toda trabalhada em 1.73
de altura. A taurina faz parte do
time First Model, sua agência
mãe.

Mais linda do que nunca, Lai-
nara é apontada como uma  pro-
messa do Brasil para o mundo.

Ouviremos muito falar esse
nome. De olho nela!

Agradecimento: David Wil-
son (Booker Nacional First
Models).

Fotos: Manny Fontanilla

DR. ALOÍSIO TITO ROSA

Dia 03 de novembro é aniversário do concei-
tuado  médico, cardiologista e Vice-Prefeito Dr.
Aloísio Tito Rosa, que receberá, carinhos e cum-
primentos da família e amigos. Parabéns!

R e n a t a
Forcenette
completa-
rá mais um
NIVER no
p r ó x i m o
dia 02 de
novembro.
P a r a -

béns!

Dia 02 de novembro,
o empresário José Sil-
vio Vantini completará
idade nova, ao lado da
esposa Gertrudes, dos
filhos: Olga, Tadeu,
José Silvio Vantini Jú-
nior, dos netos Matheus
e Vitor, dos irmãos Pau-
lo e Roberto. Honesti-
dade, humildade e
muito trabalho, é  a tra-
jetória do empresário
que ainda participa ati-
vamente nas causas
sociais da sociedade.
Parabéns e Muitas Fe-
licidades!

Uma esposa amável, mãe carinhosa, uma amiga fantástica. Para-
béns Lúcia Beduschi por mais uma data a ser comemorada  dia 03
de novembro. Esposa do nosso amigo Profº Dr. Luiz Carlos Bedus-
chi, que juntamente com os filhos, a homenageia!

Dia 29 de ou-
tubro,  Ariel Ne-
ves dos Santos
completou mais
um ano de vida.
É um presente
de Deus. Rece-
beu os cumpri-
mentos dos tios
Hilda e Nilson;
dos pais Antonio
e Nilsen; do ir-
mão Nathan,
amigos e de-
mais familiares.
Ainda dos ir-
mãos na fé, da
C omunidade
Cristã.

PARÉNS!

Neste dia 1º de novembro, a Professora do Colégio Objetivo e
também da Escola Pedroso, Ana Paula Camargo Rossi, comemora
mais uma data NATALÍCIA, ao lado do esposo Dr. ÉLVIO, que tam-
bém aniversaria na mesma data. Os filhos Luiz Felipe e João Pedro,
noras, todos os amigos e familiares os felicitam. PARABÉNS!

Oilde Soares Macri, completa mais um NIVER dia 1º de novembro. A
esposa Andréia, o homenageia: “Não tenha medo de ser feliz, entregue-se à

magia que é viver. Aproveite cada minuto e cada momento, como se fosse único!
Beijos. Te amo. Feliz aniversário!”



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

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 01 DE NOVEMBRO DE 2.014

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

A fantasia medieval “O Sétimo
Filho” (Seventh Son) teve seu cartaz
nacional divulgado pela Universal
Pictures. ‘O Sétimo Filho’ adapta a
série de livros “As Aventuras do Caça-
Feitiço” (The Wardstone Chronicles),
escrita pelo britânico Joseph Dela-
ney. O filme é baseado no primeiro
volume, intitulado “O Aprendiz”. A
história acompanha Thomas J. Ward,
de um sétimo filho, que pode ver cri-
aturas das trevas e outras coisas que
os outros não podem. Ele está sendo
treinado para ser um Caça-Feitiço, e
aprenderá a lidar com as trevas. Ben
Barnes (‘As Crônicas de Nárnia – O
Príncipe Caspian’) vive o protago-
nista. Ele entra no lugar deixado por
Alex Pettyfer (‘Eu Sou o Número
Quatro’). Jeff Bridges (‘Tron: O Le-
gado’) interpreta o John Gregory, o
mestre de Thomas, e Julianne Moore
(‘Minhas Mães e Meu Pai’) encarna
a feiticeira Mãe Malkin. Olivia Wi-
lliams (‘Anna Karenina’), Alicia Vi-
kander (‘O Amante da Rainha’), An-
tje Traue (‘O Homem de Aço’) e Kit
Harington (‘Game of Thrones’) tam-
bém estrelam. Além de “O Aprendiz”,
mais quatro livros da franquia já fo-
ram publicados no Brasil: “A Maldi-

Confira o cartaz nacional de “O Sétimo Filho’’

ção”, “O Segredo”, “A Batalha” e “O
Erro”. Sergey Bodrov (‘O Guerreiro
Genghis Khan’) dirige “O Sétimo Fi-
lho”, que chega ao Brasil em 12 de
março de 2015.

Lançamentos
BOYHOOD - DA INFÂNCIA A

JUVENTUDE
TIM MAIA
O MELHOR DE MIM

Educadores, assistentes soci-
ais e demais profissionais do mu-
nicípio participaram da palestra “O
Brasil Fugiu da Escola – Motiva-
ção, Criatividade e sentido para a
vida escolar”.

O encontro, ministrado pelo Dr.
Sergio Kodato, aconteceu na quar-
ta-feira (29), na Escola Estadual Dr.
Joaquim Batista.

“Os participantes debateram
questões sobre a problemática da
violência nas escolas, através de
atividades de pesquisa científica,
intervenção psicossocial e arte-
educação”, afirma a Secretária de
Assistência Social, Eliete Travai-
ne Lopes.

Jaboticabal recebe palestra “O Brasil Fugiu da Escola”
Palestra abordou a violência nas escolas

Na segunda-feira (27), teve iní-
cio o curso de Panificação Indus-
trial promovido pela Prefeitura em
parceria com o Governo Federal e
o SENAI.

Os alunos inscritos previamen-
te, recebem orientações sobre a
produção de pães em um ambien-
te totalmente adaptado, com equi-
pamentos e forno industrial.

“Os alunos saem prontos para
o mercado de trabalho, tanto para
atuar nas padarias da cidade,
quanto para investir em um negó-
cio próprio. Nessa etapa, 20 alu-
nos participam das aulas, dividi-
dos em duas turmas”, declara o
prefeito Raul Girio.

Os participantes recebem ma-
terial didático e R$ 2 por aula as-
sistida. São 200 horas que serão
realizadas até o final de janeiro de
2015.

Começa curso de Panificação Industrial
Além do conhecimento, alunos recebem todo material didático e R$ 2 por aula assistida



No dia 12 de outubro, em comemo-
ração ao Dia das Crianças, os alunos do
2º Módulo do Curso Técnico em Admi-
nistração da Extensão Etec em Jaboti-
cabal, realizaram a entrega dos brinque-
dos para as crianças carentes de Jaboti-
cabal. Os brinquedos foram frutos de
uma Campanha promovida pelo curso
e estendida para toda a escola, que con-
sistia em arrecadar doações de brinque-
dos novos e usados para presentear uma
criança carente nesse dia tão importan-
te. Durante a Campanha foram arreca-
dados 270 brinquedos, que foram distri-
buídos para as crianças no salão paro-
quial da Igreja São José Operário e nas
ruas dos bairros Santa Luzia e Cohab.
Também foram realizadas brincadeiras
e distribuição de balões. A campanha foi
sem dúvida uma prova de amor e cari-
nho, também um exemplo de solidarie-
dade e cidadania, fazendo várias crian-
ças felizes.

ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DA EXTENSÃO ETEC
EM JABOTICABAL PROMOVEM CAMPANHA DO DIA DAS CRIANÇAS

De 3 a 26 de novembro, o Serviço
Social da Indústria (SESI-SP) realiza as
seletivas do 6º Torneio SESI-SP de Ro-
bótica, categoria First Lego League.
A competição terá seis etapas regionais,
que serão disputadas em Osasco e em
Presidente Epitácio, e reunirá 1.020
alunos de ensino fundamental do SESI-
SP. A seletiva que será realizada dias 11
e 12 de novembro, em Presidente Epi-
tácio, terá a participação da equipe SESI
Jabuka Fusion, de Jaboticabal, e SESI T-
Rex, de Monte Alto.

O tema desta edição do torneio será
World Class, que colocará em evidência
o futuro da aprendizagem. Os alunos
terão de criar e apresentar projetos de
pesquisa que apontem maneiras inova-
doras de reunir o conhecimento e as
habilidades que serão necessárias no fu-
turo.

Além da elaboração do projeto de
pesquisa, os times participam do Desa-
fio do Robô, modalidade da competição
em que os alunos constroem e progra-
mam um robô autônomo capaz de cum-
prir missões predeterminadas. A disputa
é realizada em uma mesa de competi-
ção, na qual os robôs devem executar as
tarefas programadas em até dois minu-
tos e meio.

Os times são integrados por seis alu-
nos, um técnico e um mentor, e são
avaliados com base em três requisitos:
projeto de pesquisa (inovação, apresen-
tação e pesquisa); projeto do robô (de-

ALUNOS DE JABOTICABAL E MONTE ALTO PARTICIPARÃO DO 6º TORNEIO SESI-SP DE
ROBÓTICA EM PRESIDENTE EPITÁCIO. DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO

Seletivas reunirão 1.020 estudantes da entidade e serão disputadas de 3 a 26 de novembro, em Osasco e em Presidente Epitácio. Além das

provas envolvendo robôs, as 170 equipes apresentarão projetos de pesquisa que mostrem como será a aprendizagem no futuro

sign do robô, programação e estratégia
e inovação); e core values (inspiração,
trabalho em equipe e profissionalismo).

Das 170 equipes que iniciam o tor-
neio, 40 se classificam para a fase esta-
dual, que será disputada dias 29 e 30 de
novembro, em Presidente Epitácio. Os
melhores times da Etapa Estadual se
qualificam para a Etapa Nacional do
torneio, que será realizada em março de
2015, em Brasília. As equipes com me-
lhor desempenho no cenário nacional
garantem vagas para competições in-
ternacionais.

Presença no exterior – Em maio
deste ano, quatro equipes da entidade
participaram do FLL Open European
Championship 2014, em Pamplona,
Espanha. Na categoria Apresentação de
Pesquisa, o segundo lugar ficou com alu-
nos da equipe SESI Fênix, de Bauru, e a
terceira colocação para o SESI Cyber-
zukas, de Valinhos. O time de Álvares
Machado, SESI Ironbot, conquistou o
terceiro lugar no quesito Inspiração. O
torneio ainda contou com a participa-
ção do SESI Big Bang, de Birigui.

Além da competição disputada na
Europa, o SESI-SP marcou presença na
América do Norte. A equipe SESI Itapê-
Robota, de Itapetininga, conquistou o
segundo lugar geral do FLL Internatio-
nal Open 2014, realizado em Toronto,
Canadá. A equipe ainda obteve o segun-
do melhor resultado no quesito Desem-
penho do Robô e foi campeã da compe-

tição de mesa, o Desafio do Robô. O
time SESI Jedi’s, de Jundiaí, também
representou a entidade em competição
no Canadá.

O Torneio SESI-SP de Robótica é
voltado aos estudantes do ensino fun-
damental II da entidade e tem como
objetivo desenvolver nos alunos da rede
escolar competências e habilidades nos
campos da Ciência e da Tecnologia, uti-
lizando contextos do mundo real. Des-
de o primeiro torneio, em 2009, o nú-
mero de equipes participantes cresceu
mais de 300%, saindo de 53 para 170
equipes nesta edição.

Na opinião de Walter Vicioni Gon-
çalves, Superintendente do SESI-SP,
o objetivo do evento é incentivar o
estudo da Ciência e da Tecnologia a
partir do Ensino Fundamental II e,
posteriormente, fortalecer esse apren-
dizado nos laboratórios do SENAI-SP.
“Estamos desenvolvendo competên-
cias e habilidades importantes para o
futuro. Não é apenas robótica. Esta-
mos introduzindo os jovens para o
futuro”.

Na metodologia utilizada no SESI-
SP, as crianças são estimuladas a de-
senvolver competências e habilidades
para a aplicação da ciência, desmisti-
ficando o uso da tecnologia na vida
moderna. “Em nosso modelo educa-
cional, o estudante é estimulado o
tempo todo a pensar, pesquisar e fa-
zer novas descobertas”, completa Vi-

cioni.
Os trabalhos na área de robótica são

desenvolvidos em sala de aula e super-
visionados por analistas de suporte em
informática. O evento tem como par-
ceiro a organização norte-americana
For Inspiration and Recognition of Sci-
ence and Technology (FIRST), fundada
em 1989 para estimular o ensino e a
prática da ciência e da tecnologia entre
os jovens.

Mundialmente, a entidade congrega
mais de 212 mil estudantes, 19,5 mil
times, 17,5 mil robôs, 57 mil mentores
e 33 mil voluntários. Para saber mais
sobre o 6º Torneio SESI-SP de Robótica
e as equipes participantes, acesse:
facebook.com/roboticasesi.

Serviço:
6º Torneio SESI-SP de Robótica
Seletivas de Osasco
Seletiva 1 – 3/11
Seletiva 2 – 4/11
Seletiva 3 – 5/11
Local: Centro de Atividades SESI

Luís Eulalio de Bueno Vidigal Filho
Avenida Getúlio Vargas, S/N – Jar-

dim Piratininga.
Seletivas de Presidente Epitácio
Seletiva 1 – 11 e 12/11
Seletiva 2 – 17, 18 e 19/11
Seletiva 3 – 25 e 26/11
Local: Centro Institucional “Car-

los Cardoso de Almeida Amorim”
Av. Domingos F. de Medeiros, 2-113

– Vila Recreio.

Nos dias 7 e 8 de outubro aconte-
ceu na cidade de Jaboticabal a 5ª edi-
ção do Fest’Alma. O festival é parte
do Projeto Vivarte ,  com parceria
com o Ministério da Cultura – Con-
sórcio Intermunicipal  Culturando

5ª edição do Fest’Alma

(CIC).
Nesta edição, o tema do festival foi

“A Fábrica de Brinquedos” e contou com
apresentações de teatro, dança, musi-
calização e coral de pessoas com defici-
ência visual, múltipla e surdocegueira

da Unidade Olhos da Alma e convida-
dos.

Em todos os dias de evento a pla-
téia esteve cheia e vibrou e se emoci-
onou a cada apresentação. Além dis-
so, o  festival contou com o recurso

da Audiodescrição, recurso esse que
permite a pessoa com deficiência vi-
sual ter acesso ao que acontece à sua
volta por meio de descrições pré-ela-
boradas e narradas junto à cena em
tempo real.

EDITAL N° 04/14. A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de
Polícia Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER, a todos os que o presente EDITAL virem que,
no dia vinte (20) de novembro (11) do ano de dois mil e quatorze (2.014), a partir das 14:00 horas,
será procedida pelo Doutor Cláudio José Ottoboni, DD. Delegado Seccional de polícia de Ser-
tãozinho, CORREIÇÃO ORIDNÁRIA PERIÓDICA REFERENTE AO SEGUNDO SEMES-
TRE DO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal,
sita à Rua Barão do Rio Branco n° 518, Centro. FAZ SABER, outrossim que, nessa oportunidade,
a Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações
sobre abusos, falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos a correição.
Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o presente EDITAL, que
será afixado no local de costume, publicado e divulgado pela imprensa local. REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e CUMRA-SE. Jaboticabal, 27 de outubro de 2.014. ANDÉA CRISTIANE
FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA - Delegada de Polícia

DECLARAÇÃO
Carlos Roberto Ferreira, abaixo assinado, representante legal e

sócio administrador da empresa MECÂNICOS  AUTO  CENTER
LTDA - ME, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal-SP, na Rua
Castro Alves nº. 198, Bairro Sorocabano, inscrita no CNPJ sob nº.
09.254.462/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 391.132.041.111, comuni-
ca o extravio dos Talonários de Nota Fiscal Fatura Modelo 1 nº. 1 a
1000; Nota Fiscal Modelo série 2 nº. 1 a 100; Nota Fiscal de Venda a
Consumidor Modelo 2 série D-1 nº. 1 a 250.

Por expressão da verdade, firmo a presente declaração
Carlos  Roberto  Ferreira

ARCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que recebeu  da
CETESB a  Licença de Operação nº 52001559, válida até 27/10/2017
para fabricação de artefatos  de borracha para uso pelas industrias,
sito à  Avenida Caetano Boarini nº 71, Distrito Industrial Bruno
Verardino – Jaboticabal - SP.

FRIGORÍFICO  DEBERALDINI  ALIMENTOS  LTDA, torna pú-
blico que requereu da CETESB  a  Licença Prévia e Licença de Insta-
lação, para fabricação de conservas de carne, não associadas ao
abate, sito à Avenida Pedro Farinelli nº 100, Bairro Sorocabano, Ja-
boticabal/SP.

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença  de Operação nº 52001561, válida até 27/10/2016
para fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia Brigadeiro Faria
Lima nº 2.200 Km. 342 + 55 metros – Jaboticabal - SP.

QUALLY  CITRUS  SUCOS  LTDA-ME, torna público que reque-
reu  da CETESB a  Licença Prévia   para fabricação de suco de frutas
pronto para o consumo, à Rua Doutor Neves  nº 694, Bairro Maria de
Lourdes, Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS  LTDA, tor-
na público que requereu  da CETESB  a Licença de Prévia   para
produção de suco de frutas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua
Francisco Ferrari nº. 1.400, Jardim Morumbi, Jaboticabal – SP.

EQUILIBRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS
ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação
nº 52001557 para a atividade de Legumes e outros Vegetais, n.e.,
em conservas produção de,  sito à SÍTIO SANTA CÂNDIDA, S/N,
KM 1,2, ZONA RURAL -  Taiaçu/SP.

EDITAL N°003/14 O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular de Po-
lícia do 1º Distrito Policial, no uso das atribuições de seu cargo, etc. Faz saber, a todos o quanto
o presente edital virem ou dele conhecimento tiver, que no dia 20/11/2014, às 09h00min, pelo Sr.
Dr. Cláudio José Ottoboni, MD Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, será procedida
correição ordinária periódica nesta delegacia. Faz saber ainda, que na oportunidade a Autoridade
Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações ou sugestões
referente aos serviços policiais atinentes a esta unidade policiai. E para que ninguém possa alegar
ignorância determinou a Autoridade lavrar o presente edital que será afixado no local de costume,
publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa falada. Jaboticabal, 29 de outubro de
2014. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos. Delegado de Polícia

SADI MASSONI - ME., torna publico que recebeu da CETESB a
Licença Previa nº 52000350 e requereu a Licença de Instalação para
a atividade de Legumes e Vegetais; processamento de, sito à Rua
Rui Barbosa, 81, Centro - Taiuva/SP.

Com o objetivo de evitar a poda drás-
tica e irregular, a Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente
está orientando a população de Jaboti-
cabal de que esta atitude prejudica o de-
senvolvimento da árvore e o meio am-
biente.

Segundo o Secretário de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, Sér-
gio Nakagi, a poda drástica é considera-
da um crime contra o patrimônio públi-
co e contra o meio ambiente. “Não
podemos retirar mais de 30% da massa
verde da árvore. As podas só se justifi-
cam em casos de interferência da rede
elétrica ou obstrução da via pública por
conta dos galhos e folhas”.

“A remoção completa da copa de
árvores, retira da planta as reservas ener-
géticas que ajudariam a mantê-la duran-

Prefeitura orienta sobre poda drástica de árvores
As podas das árvores só se justificam em casos de interferência da rede elétrica ou obstrução da via pública por conta dos galhos e folhas

te o inverno, uma vez que nesse perío-
do ela se apresenta sem folhas e não
realiza fotossíntese. Além desses nutri-
entes serem muito importantes também
no período pós-inverno, quando a planta
sai da dormência e começa a brotar”,
afirma a Engenheira Agrônoma Juliana
Geseira.

A pode drástica é ilegal pois
mutila o vegetal, infringindo o ar-
tigo 49 da Lei Federal n° 9605/98
(Lei dos Crimes Ambientais): “Des-
truir, danificar, lesar ou maltratar,
por qualquer modo ou meio, plan-
tas de ornamentação de logradou-
ros públicos ou em propriedade pri-
vada alheia”.

Para mais informações sobre podas,
o telefone de contato da SAAMA é (16)
3209-2450.

Nas últimas semanas, a SA-
AMA (Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio
Ambiente), promoveu uma sé-
rie de melhorias nas estradas
rurais do município.

Além da recuperação de
estradas rurais, foi construí-
do um novo aterro na JBT-
160, sobre o córrego da Esti-
va. “São obras importantes
que garantem melhor escoa-
mento da safra e um tráfego
de veículos mais seguro”,
afirma o Secretário de Agri-

SAAMA: obras garantem melhorias em estradas rurais do município
Além da recuperação de estradas, também foram construídos dois aterros

cultura, Abastecimento e
Meio Ambiente, Sérgio Naka-
gi.

Um outro aterro foi constru-
ído na JBT 240. A SAAMA
também promoveu a recupera-
ção de uma estrada que liga Ja-
boticabal a Taiúva. “Realiza-
mos diversas obras nos últimos
meses, sempre pensando no
bem estar do produtor rural”,
finaliza Nakagi.

As obras foram realizadas
em parceria com a Usina São
Martinho.

AUTO POSTO SÃO JOSÉ TAIAÇU LTDA, torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 52001551
para a atividade de COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES, sito à RUA SÃO SEBASTIÃO, 860, SAO SEBAS-
TIAO Taiaçu/SP.

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. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

ULISSES  MACRI  JABOTICABAL – ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação
N° 52000132 , válida até 27/10/2017, para fabricação de Gelo Co-
mum (exceto gelo seco); sito à AVENIDA ALFEU MARTINI, 930,
DISTRITO INDUSTRIAL, JABOTICABAL/SP – CEP 14.874-020.

ELZIRA  LOMBARDI  FREGONEZI  TAIAÇU - ME torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
N° 52001550 , válida até 14/10/2017, para Preparações Alimentícias
compostas homogeneizadas; produção de à AVENIDA GENERAL
OSORIO, 747, CENTRO, TAIAÇU/SP.
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FALECEU NO ÚLTI-
MO DIA 30/10, OLGA
MANFREDINI VANTINI,
AOS 93 ANOS DE IDA-
DE. ERA FILHA DE  AL-
BERTO MANFREDINI E
ARMÍNIA CASTELLAN.
ERA VIÚVA DE SILVIO
VANTINI. DEIXA OS FI-
LHOS: JOSÉ SYLVIO,
MARISTELA, MERCE-
DES, EDNA, CARMEN,
LUIZ ROBERTO, SONIA,
PAULO E ANA PAULA.
DEIXA TAMBÉM 21 NE-
TOS E 9 BISNETOS.

HOMENAGEM:
A FAMILIA RODO-JA-

BOTI TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LAMENTA
PROFUNDAMENTE O
PASSAMENTO DE
DONA OLGA, QUE JUN-
TAMENTE COM SEU
MARIDO SILVIO VANTI-
NI, CONSTRUIRAM UMA
FAMÍLIA MARAVILHO-
SA, DE FILHOS HONES-
TOS, TRABALHADORES
E HUMANOS. VERDA-
DEIROS GUERREIROS
E DEIXARAM O MAIOR
LEGADO QUE UM SER
HUMANO PODE DEI-
XAR... EXEMPLO DE
VIDA. NOSSOS PRO-
FUNDOS SENTIMEN-
TOS AOS DIRETORES
JOSÉ SYLVIO, LUIZ RO-
BERTO E PAULO CÉ-
SAR. VOTOS DOS FUN-
CIONÁRIOS, AMIGOS E
CLIENTES DO RODO-
JABOTI TRANSPORTES
E LOGÍSTICA.

“PESSOAS VALIOSAS, QUE AMAMOS DO FUNDO D’ALMA, NÃO
MORREM JAMAIS, APENAS PARTEM PARA NOVAS JORNADAS”.

“DONA OLGA ERA UMA MULHER ENCANTADORA, QUE CONDUZIU TODA A PROLE COM SABEDORIA, EXEMPLOS E
DIGNIDADE. UM SER INSUBSTITUÍVEL, POIS DA SUA BELEZA COMO MÃE, CONSTRUIU INUMERÁVEIS ALICER-
CES, DEIXANDO EXPERIÊNCIAS VALIOSAS E A ESSÊNCIA DE UM FUTURO PROMISSOR PARA TODOS OS SEUS”.

Olga Manfredini Vantini ladeada pelos filhos, genros, noras e netos

OLGA MANFREDINI VANTINI LADEADA PELOS FILHOS: JOSÉ SYLVIO, MARISTELA, MERCEDES, EDNA, CARMEN, LUIZ ROBERTO, SÔNIA, PAULO E ANA PAULA

(Homenagem do jornal A GAZETA)
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