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A Prefeitura preparou uma fes-
ta especial para marcar a passa-
gem de 2014 para 2015. O Lago
Municipal recebe o samba de Neto
Brás, DJ, queima de fogos e toda

Neto Brás e Banda agita Reveillon no Lago
Festa da virada começa às 22h

estrutura de segurança para dar
boas vindas ao novo ano.

“Vamos receber 2015 no Lago
Municipal. As famílias estão con-
vidadas para a tradicional queima

de fogos. Estamos preparando
uma grande festa”, afirma o pre-
feito Raul Girio.

O Reveillon no lago começa às
22h e vai até 1h30.

A população de Jaboticabal
celebrou a chegada de dezembro
durante a 2ª Parada de Natal. Rea-
lizado pelo Departamento de Cul-
tura, o evento contou com a parti-
cipação de Grupos teatrais, enti-

Parada de Natal: chegada do Papai Noel reúne bom público na Rui Barbosa
Evento marca o início das festas natalinas

dades e músicos da cidade.
“Recebemos o Papai Noel que

passa a receber as crianças na Pra-
ça 9 de Julho. Um momento impor-
tante para as famílias de nossa ci-
dade. Vamos aproveitar essa data

para, com nossas famílias, presti-
giar nosso comércio e passar pela
9 de Julho”, afirma o prefeito Raul
Girio.

O Secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, César Esper,

ressalta a importância em celebrar
a data. “A Parada de Natal trans-
forma-se em uma tradição de nos-
sa cidade. Damos boas vindas ao
Natal, junto com as pessoas que
amamos, em um clima acolhedor.

Que essa nova tradição perdure
muitos e muitos anos”.

O Diretor de Cultural, Abel
Zeviani, agradece os partici-
pantes. “As entidades convi-
dadas não mediram esforços

para participar da Parada de
Natal. Não posso deixar de
agradecer a todos aqueles que
aceitaram o convite e colabo-
raram para o sucesso de nos-
so evento”.

A Sociedade Civil de Jabo-
t icabal  lançou a campanha
“Trâns i to  Mais  Seguro  na
Nossa Cidade”. O objetivo é
sensibilizar a população para
reduzir o número de aciden-
tes  de  t râns i to ,  p r inc ipa l -
mente envolvendo motoci-
clistas.

“Toda iniciativa que preserva a
vida é bem vinda. A Prefeitura faz
parte do grupo que apóia essa
idéia. Vamos juntos reduzir o nú-
mero de acidentes dentro de nos-
sa cidade”, afirma o prefeito Raul
Girio.

O Presidente da ACIAJA, Hum-
berto Montans Bellodi, declara
que a campanha vai promover di-
versas atividades. “Nosso objeti-
vo é conscientizar os motoristas.
Para isso, desenvolvemos uma
série de materiais que serão distri-
buídos na cidade, inclusive com a
instalação de cavaletes pedindo

Campanha pretende reduzir número de
acidentes de trânsito

Lançamento oficial aconteceu na manhã de terça-feira (9) na ACIAJA
atenção aos condutores nos pon-
tos onde mais acidentes aconte-
cem”.

Até 8 de dezembro, foram re-
gistrados 936 acidentes em Ja-
boticabal. No mesmo período
do ano passado, foram regis-
trados 740. Está comprovado
que o excesso de velocidade,
desrespeito às leis de trânsito

e o uso de celular ao volantes
são as principais causas de
acidentes.

A campanha conta com o
apoio da Prefeitura de Jabotica-
bal, Gaglianone Ortopedia e Trau-
matologia, Unimed, Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros, Asso-
ciação das Auto Escolas e DE-
TRAN-SP.

No último  dia 09 de dezembro,
o Corpo de Bombeiros de Jaboti-
cabal completou 20 anos de exis-
tência, cuja instalação originou-se
em 09/12/1994, que depois de 30
anos de tentativa para a vinda de
uma corporação de bombeiros
para a cidade, foi na Administra-
ção do Prefeito Adail De Simoni
que conseguiu trazer essa impor-
tante conquista para nossa cida-
de.

No intuito de valorizar toda a
corporação dos bombeiros, neste
aniversário de 20 anos, o Verea-
dor Vitório De Simoni homena-
geou os bombeiros de Jabotica-

Corpo de Bombeiros de Jaboticabal completou 20 anos de existência
bal, apresentando o Projeto de Lei
que institui o Dia do Bombeiro no
Município. “É altamente meritório
a criação deste dia no sentido de
dar reconhecimento e valorização
a esses profissionais que traba-
lham pra salvar a vida da nossa
população”, conclui o Vereador
Vitório.

Nessa oportunidade, o Verea-
dor Vitório De Simoni também ho-
menageou algumas pessoas que
colaboraram e que foram funda-
mentais na construção da sede do
Corpo de Bombeiros de Jabotica-
bal, representando a ACIAJA,
CDL, Sindicato Rural e Sindicato

do Com. Varejista, como o Celso
Aparecido Cassiano, Ricardo Be-
llodi Bueno, Humberto Bellodi, El-
dino Zeli, José Silvio Vantini, Ed-
son Gaglianoni, Wladimir Morgat-
to, entre outros.

“Na época, a parceria dessas
pessoas com o Prefeito Adail Si-
moni foi fundamental para a cons-
trução da sede do Corpo de Bom-
beiros e, por isso, devemos dar o
devido reconhecimento e demons-
trar o sentimento de gratidão por
todos eles, pois além de um gesto
de cidadania, mostraram que são
construtores sociais”, pontuou o
Vereador Vitório De Simoni.

Só é realmente feliz quem tem
coragem de vencer os desafios

O medo nos trás desconfiança,
mas a fé supera as barreiras

Enquanto uns constróem, outros
manipulam a destruição de

valores
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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

Morar e ter uma convivência pró-

xima dos familiares é muito bom, mas

pode gerar problemas pela diversida-

de de valores de cada um. O melhor é

fazer com que os filhos aprendam a

lidar com as diferenças desde peque-

nos, o que evita preconceitos futuros.

Estabelecer regras claras, em cada es-

paço, diminui conflitos. O amor, a

amizade e o respeito devem ser preser-

vados, acima de tudo.

É relativamente fácil sentir-se gra-
to quando as coisas boas estão nos acon-
tecendo e a Vida está caminhando do
jeito que queremos que caminhe. En-
tão, assumimos, com frequência, as coi-
sas como certas. Parece muito bom ar-
rumar um momento para manifestar
nossa apreciação a outras pessoas, à
terra, o nosso poder superior, à vida.

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

O apóstolo Paulo foi muito usado
por Deus, para ensinar o povo de Éfe-
so que eles deveriam se revestir de toda
a armadura de Deus, para poder supor-
tar o dia mau. Ele disse: No demais,
irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu grande Poder. Vis-
tam-se com toda a armadura que Deus
dá a vocês, para ficarem firmes contra
as armadilhas do inimigo. Pois nós não
estamos lutando contra seres humanos,
mas contra as forças espirituais do mal
que vivem nas alturas, isto é, os gover-
nos, as autoridades e os poderes que
dominam completamente este mundo
de escuridão. Por isso peguem agora a
armadura que Deus lhes dá. Assim, quan-
do chegar o dia de enfrentarem as for-
ças do mal, vocês poderão resistir aos
ataques do inimigo e, depois de luta-

O ESCUDO DA FÉ rem até o fim, vocês continuarão fir-
mes, sem recuar. Portanto, estejam
preparados. Use a verdade como cin-
turão. Vistam-se com a couraça da jus-
tiça. E calcem como sapatos, a pronti-
dão para anunciar a boa notícia de paz.
E leve sempre a fé como Escudo, para
poderem se proteger de todos os dar-
dos de fogo do Maligno. Recebam a
salvação como capacete e a palavra de
Deus como a espada que o Espírito San-
to lhes dá. Faça tudo isso orando a Deus
e pedindo a ajuda Dele. Orem sempre,
guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem
alerta, não desanimem e orem sempre
por todo o povo de Deus. (Efésios 6.10
aos 18). Paulo estava instruindo os efé-
sios; como eles deveriam se compor-
tar diante do inimigo de nossas almas.
Hoje somos nós que precisamos dessa
armadura, para não enfraquecermos na
fé. Porque a nossa luta não é contra as

pessoas que nos fere ou nos magoa, mas
sim, contra o inimigo que está usando
estas pessoas, que estão sem a revela-
ção da palavra de Deus em seus cora-
ções. Então, o inimigo fica jogando na
mente delas todos os tipos, pensamen-
tos negativo e de alta destruição. Pe-
gue o escudo da fé que Deus já preparou
para você, não se deixe vencer pelos
seus sentimentos ou pelas suas emo-
ções. Comece agora mesmo a agir, de
acordo com a palavra de Deus, que te
garante a vitória em todas as coisas.
Deus já preparou tudo isso para você,
vencer. “Você é muito mais que um
vencedor”. Esta é a minha oração. Ouça
o nosso programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA FM
107,9 das 05h30mim às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook

     catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Saiba como lidar com a interferência da família na educação dos filhos
Algumas famílias são muito unidas,

todos estão sempre juntos ou moram
perto e compartilham alegrias e triste-
zas. Se há uma doença ou fatalidade,
podem contar com ajuda e solidarieda-
de. Se isso é bom e desejável, pode tam-
bém causar problemas pela interferên-
cia e pela falta de privacidade.

Os pais muitas vezes sentem ciúme
da proximidade dos filhos com os avós
e os tios. Reclamam que “estragam” as
crianças querendo impor as suas regras
e limites, o que causa discussões e preju-
dica as relações familiares. Os tios e as
tias solteiros e sem filhos, muitas vezes
se ligam afetuosamente aos sobrinhos,
levam ao teatro, concertos, exposições,
criam uma relação de grande amizade e
é comum as crianças preferirem sair com
eles do que com os pais. Muitos avós
que não foram tão ligados aos filhos, se
apaixonam pelos netos e querem que
sejam educados como eles desejam; cri-
ticam os hábitos dos filhos, a comida,
os horários. Como diz o ditado, “avó é
mãe com açúcar”, mas, se adoçar de-
mais, estraga.

Quando há um único neto, o proble-
ma pode ser maior. As duas famílias, a
da mãe e a do pai, competem pelo amor

da criança. Cada um tenta mimar mais,
enchendo de presentes e fazendo todas
as vontades do pimpolho, que sabe mui-
to bem como manipular toda a família.
Aliás, acaba deixando tudo bem claro:
“Minha avó me deixa comer fora de

hora.” Ou: “Meu tio diz que o Cruzei-

ro é melhor do que o Corinthians.” Ou

ainda: “Se você não tiver condições de

me levar ao cinema hoje ou amanhã,

a titia leva”.

O casal não sabe como agir. Quer
ter o direito de educar os filhos sem
interferência, mas ao mesmo tempo
não quer ofender os familiares, pois
precisa e gosta da ajuda da família. É
um assunto delicado, que pode ser re-
solvido com bom senso, já que todos
querem a felicidade da criança. Os pais
devem combinar entre eles o que jul-
gam mais importante: horários, tipos
de comida e limites que pretendem para
a criança. Mas, se ela fica muito tem-
po com os avós, eles também têm o
direito de passar seus valores e a crian-
ça deve respeitar as regras da casa. Os
pais podem pedir aos avós que evitem
o que eles não consideram saudável,
mas não podem proibir. Se não querem
que comam arroz branco ou doces  por

exemplo, não deixem os filhos com os
avós.

Os pais podem dizer: “Na casa da
vovó você come doces, mas aqui não
gostamos”. Ou: “Seu tio é cruzeirense e
nós, corinthianos, mas somos todos
amigos”. Ou ainda: “Mamãe é judia e
papai cristão, vamos aproveitar todas
festas.”. A criança aprende a conviver
com diferenças e, desde pequena, a res-
peitar o gosto dos outros. Entende  que
o amor e a amizade estão acima das
escolhas. Se as crianças estão na casa
dos avós, devem comer o que têm, no
horário da casa; se saem com os tios,
devem ouvir a música que eles gostam,
conhecer os amigos e participar da rea-
lidade deles, como ir à missa ou a um
culto. Isso só faz bem, pois acrescenta
diversidade à vida delas. O filme ameri-
cano Pequena Miss Sunshine, de Jona-
than Dayton (57) e Valerie Faris (56),
é um bom exemplo da família atrapa-
lhada, mas amorosa, que tem suas dife-
renças, no entanto na hora do aperto
são solidários e se unem para proteger a
menina. Quanto mais experiências ti-
verem, mais fácil será para eles convi-
ver sem preconceito, em um mundo
globalizado.

REFLEXÃO - DESAFIOS  DA  VIDA
Um  DESAFIO  muito maior é en-

trar em contato com a gratidão quando
estamos passando por um período difí-
cil, ou a Vida não está andando do jeito
que achamos que deveria. Nestas épo-
cas, é mais provável que nos sintamos
magoados, confusos ou ressentidos, o
que é perfeitamente natural. A gratidão
é a última coisa que nos ocorreria num
momento como este. Houve épocas, em
minha Vida, em que tive mais vontade
de dar uma banana para o Universo,
enquanto imaginava por que motivo ele
estava me desferindo um golpe tão cru-
el.

No entanto, é interessante notar que,
depois de passarmos por um período
difícil e ao fazer um retrospecto do que
nos aconteceu, podemos perceber, com
frequência, que houve algo de impor-
tante e necessário contido naquela ex-
periência.

Talvez não cheguemos a esta pers-

pectiva senão meses ou até anos mais
tarde depois de o fato ter  ocorrido, mas
no fim acabaremos percebendo que hou-
ve uma lição importante que foi apren-
dida, um aprofundamento de nossa sa-
bedoria, um despertar, ou talvez  uma
nova porta que se abriu em nossa Vida,
como um resultado de acontecimentos
que, à época em que ocorreram, parece-
ram negativos.

Por exemplo: a perda de um empre-
go pode nos conduzir à cura espiritual
ou emocional. O fim de um relaciona-
mento pode nos fornecer a oportunida-
de de descobrir que precisávamos de um
tempo para ficarmos sozinhos ou en-
tão pode pavimentar o Caminho para
que seja estabelecida uma parceria mais
satisfatória. Neste ponto, podemos co-
meçar a nos sentir gratos pelo fato de a
Vida ter se revelado da forma que o fez.

Costumo chamar um período dolo-
roso de nossa Vida  de  uma CRISE  QUE

CURA.
Quando isto ocorre, estamos deixan-

do de lado algo velho, e nos abrindo
para alguma coisa nova.

Isto acontece porque JÁ crescemos,
em termos de consciência, e não pode-
mos mais viver segundo o jeito antigo.

Às vezes nos confrontamos com
uma mudança necessária que precisamos
fazer dentro de nós mesmos e/ou em
nossas Vidas. Há um processo de má-
goa, pelo qual devemos passar enquan-
to abandonamos algo a que estivemos
ligados.

Devemos dar permissão, a nós mes-
mos, de sentir nosso Medo e Tristeza, e
podemos também lembrar que há uma
dádiva no interior desta experiência que
simplesmente ainda não conseguimos
enxergar.

E lembre-se que pouco tempo pas-
sará até que você ganhe perspectiva e
possa sentir-se novamente grato à sur-
preendente jornada de sua Vida.

Reflexão sobre texto de Shakti Ga-
wain – professora  e escritora  -

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.

A reencarnação é a volta do espírito
ao corpo. O progresso nasce com o tem-
po. As vidas continuam pela eternida-
de. Somos produtos de DEUS. Vivemos
em família unidos em busca de paz e
felicidade, à custa de muito trabalho e
de esforço simultâneo, onde a humilda-
de tem que existir, para que alcancemos
êxito em nossas realizações.

A cada um será dado segundo suas
obras. Somos eternos trabalhadores em
busca da EVOLUÇÃO. A cultura adqui-
rida, os conhecimentos somados, tra-
zem condições para um crescimento es-
piritual cada vez maior, para abrirmos
novos caminhos iluminados. O entro-
samento dentro da família traz união,
paz e prosperidade, buscando sempre o
amor e a felicidade. Tudo na vida requer
transformações, mudanças de vida, al-
terações no modo de agirmos, pensar-
mos na conquista de novos caminhos,
que se abrem para encontrarmos a meta
de sonhos, que um dia poderão ser reali-
dades.

Vivemos cultivando os meios para
chegarmos aos fins. A reforma íntima,
num processo de desenvolvimento gra-
dativo com altos e baixos, a curto e a
longo prazo, numa etapa com restri-
ções ao cumprimento dos deveres, para
exigirmos os direitos.

Os acontecimentos de hoje, as dores

VOLTAMOS  AO  CORPO,  REENCARNAMOS
e sofrimentos, muitas das vezes são vin-
das de ontem, dentro da lei de causa e
efeito, KARMA coletivo e individual,
onde passamos hoje por provas e expi-
ações, em efeito de resgate e pagamen-
to de dívidas acumulados no tempo, em
um passado que se foi.

DEUS é justo em relação aos ho-
mens, na continuidade das vidas suces-
sivas, colocando-nos em provas para
alcançarmos a evolução.

A evolução é  crescimento espiritu-
al. As vidas sucessivas caminham pelos
mundos, de acordo com a necessidade,
um desejo de progredirmos rumo a um
fim, para  podermos, dentro da cultura
e dos  conhecimentos adquiridos, che-
garmos à eterna sabedoria. O desenvol-
vimento é real e poderoso, que brilha
nas caminhadas, pelos mundos em tran-
sição, recebendo estímulos e acertos,
vindos da espiritualidade maior e do pla-
no superior.

O crescimento é contiínuo e dura-
douro, onde somamos condições e opor-
tunidades de vencermos a ignorância,
as trevas e o mundo negativo do ódio,
ue precisa ser vencido pelo amor e o
perdão.

Na  reencarnação do espírito, volta-
mos ao corpo para continuarmos a vi-
ver num mundo de prosperidade, de
acordo com o crescimento espiritual.
Torna-se uma realidade quando acredi-
tarmos que ela existe e que a morte apa-
rece no decorrer do tempo, natural, de
mudança, onde os espíritos se separam
do corpo, vencido pelo tempo e desgas-
tado a continuarmos a viver, num pla-
no de desencárneo, mas sobrevivem para
continuarmos nova caminhada, através
dos tempos

Tudo na vida são eternos elos de luz
com o criador que é DEUS, nos colo-
cando num mundo de esperanças, na
dádiva do amor, da fé e a caridade, como
escada, onde subimos os degraus grada-
tivos, até chegarmos à felicidade, que
são tesouros criados para vencermos o
mundo da ignorância.

O que mais faz sofrer o coração do
Senhor é o fato de não ouvirmos a Sua
voz. Claro que quem não ouve é sur-
do; e nós, hoje, encontramos muitos

Necessitamos estar a sós com o Senhor

surdos espirituais. Esse milagre que
vamos ver nos traz grandes ensina-
mentos:

“Trouxeram então um homem sur-
do, que falava com dificuldade, e pe-
diram que Jesus lhe impusesse a mão.
Jesus afastou-se com o homem para
fora da multidão; em seguida, colocou
os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e
com a saliva tocou a língua dele. Olhan-
do para o céu, suspirou e disse: ‘Efa-
tá!’” (Marcos 7, 32-33).

A primeira coisa que Jesus fez foi
afastar-se da multidão com aquele ho-
mem para estar a sós com ele. Os nos-
sos ouvidos já estão saturados de tan-
tas coisas que ouvimos! É por isso
que o próprio Senhor conversou com
aquele homem à parte. Um dia, nós
acordamos (e é bem verdade que, infe-
lizmente, muitos nem acordam) e nos
vemos longe de Deus. É por isso que
o Senhor nos quer “isolados” com Ele.

Seu irmão,

No último dia 11 de dezem-
bro, a Associação da Mulher
Unimed, promoveu o 17° Na-
tal para as crianças  abrigadas
nos Orfanatos de Jaboticabal
(Menina Luz, Casa do Menor,
Educandário e Olhos
D’Alma).

A presidente , Drª Mara Re-
gina Valério e suas voluntárias,
brindaram com delicioso almo-
ço de Natal, além da distribui-
ção de  presentes personalizados
às crianças que enviaram  carti-
nha para o Papai Noel, que fez a
entrega pessoalmente, durante
a festividade.

O evento realizado no Clu-
be dos Funcionários Públicos,
que já é parceiro da Associa-
ção da Mulher Unimed,  ce-
dendo espaço, como em to-
dos os anos. As crianças che-
garam às 10 horas da manhã,
com atividades até às 17 ho-
ras.

A presidente, Drª Mara Re-
gina Valério, informou que:
“2015 vem com muitos even-
tos,  e desejo um  Feliz Natal e
Próspero Ano Novo a todos”,
concluiu.

Associação  da  Mulher Unimed
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É CAMPEÃOOOOOOO! Foi este o
grito que estava atravessado na gargan-
ta dos atletas, comissão técnica e a tor-
cida de Jaboticabal.

No último dia 06, sábado, às 18:00
hs, no Ginásio Alberto Bottino em Ja-
boticabal, aconteceu a 2ª partida do
Play-Off / Final (melhor de 03 parti-
das), entre as equipes da F.A.E./JABO-
TICABAL e P.M./CRAVINHOS. A
exemplo da 1ª partida, está também foi
disputada e decidida nos minutos finais,
com muito empenho e garra de ambas
as equipes.

A equipe da F.A.E./JABOTICABAL
iniciou a partida muito bem, obtendo
uma vantagem de 10 pontos de diferen-
ça, que administrou no 1º e 2º quarto,
com parciais de 22 x 17 / 19 x 15. Já no
3º quarto de jogo, a equipe de Cravinhos
reagiu e iniciou uma virada, vencendo
por 12 x 24 e abrindo a diferença na
partida que também chegou a 10 pon-
tos de vantagem, mas no último quarto
de jogo a equipe da F.A.E./JABOTICA-
BAL, através de uma defesa mais agres-
siva, conseguiu a vitória, com parcial
de 23 x 17 e no Placar Final / F.A.E./
JABOTICABAL 76 x 73
P.M.CRAVINHOS, apenas três pontos
de diferença e o Título de CAMPEÃO
DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO/

MODALIDADE  DE  BASQUETE ,  ADULTO  MASCULINO  DA  F.A.E./JABOTICABAL  CONQUISTA
TÍTULO  DE  CAMPEÃO  DA  ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE  RIBEIRÃO  PRETO

2014. O cestinha da partida foi o atleta
da F.A.E./JABOTICABAL Clodoaldo
Santana, com 21 pontos. Na primeira
partida, em Cravinhos, a equipe de Ja-
boticabal também venceu pelo seguinte
placar: P.M./CRAVINHOS 65 X 75
F.A.E./JABOTICABAL, encerrando as-
sim o play-0ff final em 02 x 00 e con-
quistando mais um título neste ano de
2014 para a modalidade de basquete/
masculino, categoria adulto: 3º lugar nos
Jogos Regionais de Araraquara-SP./
CAMPEÃO do Inter-Ligas do Interior
do Estado de São Paulo e 6º lugar nos
Jogos Abertos do Interior, na cidade de
Bauru.

O técnico responsável pela equipe
adulto da F.A.E./JABOTICABAL, João
Pifer, está satisfeito e diz que “o senti-
mento final com as equipes de compe-
tição, masculino e feminino, é de dever
cumprido neste ano de 2014 e come-
mora-se o excelente trabalho realizado
pelas professoras de educação física
Nayhara Servidone, Lucimara Silva e
Luiza Lemos, como assistentes nas equi-
pes de competição. Com a formação e
iniciação da base na modalidade de bas-
quetebol, avançamos demais em todos
os aspectos e consequentemente os re-
sultados aparecem de forma signifi-
cativa e expressiva, pois é muito bem
elaborado e administrado pelas profes-

soras, pelo técnico e coordenador da
modalidade, e toda a diretoria da F.A.E.,
que hoje desenvolve o esporte em ge-
ral, e acredita  também, que com a orga-
nização, com metas e objetivos traça-
dos, possamos evoluir muito mais, e fa-
zer com que todas as modalidades re-
presentem Jaboticabal muito bem, em
todas as competições” em que partici-
pe”, concluiu.

PARABÉNS AOS ATLETAS, CO-
MISSÃO TÉCNICA, F.A.E./JABO-
TICABAL, PREFEITURA MUNICI-
PAL E JABOTICABAL UNIFOR-
MES, PELO APOIO E INCENTIVO
AO ESPORTE E EM ESPECIAL À
EQUIPE CAMPEÃ  DE BASQUETE
MASCULINO/ADULTO DA F.A.E./
JABOTICABAL: DAVILSON AU-
GUSTO, DIEGO AUGUSTO, DIO-
GO AUGUSTO, NORBERTO
ELOI, JOSÉ AUGUSTO MORETE
BERTANHA,  MOACYR CURTA-
RELI, REINALDO BORGES, RA-
PHAEL MARIOTO,  CLODOAL-
DO SANTANA, HENRIQUE BETO-
NI, LUCAS PIFER, JHONATAN
SANTOS, MATHEUS PAULILLO,
SAMUEL CUNHA, PAULO NERY,
RODRIGO, SELSO KOOP E
EVERTON MACARRÃO. TÉCNI-
CO JOÃO PIFER E ASSISTENTE
LUCIMARA SILVA.

Entre os dias 05 e 07 do corrente
mês, aconteceu no Rio Preto Auto-
móvel Clube, em São José do Rio
Preto/SP, a 8ª Copa São Paulo de
Verão, com a participação de 753 atle-
tas de 57 equipes.

A equipe COC/CARDIOFÍSICO/

As melhores equipes de bocha do
estado, estiveram reunidas em Bra-
gança Paulista,  onde aconteceram
as finais do Campeonato Paulista
de Bocha. Jaboticabal terminou a
competição em 6º lugar e garantiu
dois atletas entre os melhores do
estado.

Bocha: Jaboticabal fica em 6º no Campeonato Paulista
Finais aconteceram no último final de semana em Bragança Paulista.

Dois atletas da FAE estão entre os melhores do estado

“A bocha é um esporte que vem
crescendo em Jaboticabal, que conta
com uma equipe bastante competi-
tiva. Entre os dez melhores atletas
do estado,  dois são da FAE. Isso
mostra a força de nossa equipe”, afir-
ma o presidente da FAE, Samuel Cu-
nha.

A competição aconteceu nos dias 4,
5 e 6 de dezembro. Jaboticabal venceu o
primeiro jogo contra Sorocaba por 2 a
1. Na segunda partida, a equipe local
perdeu por 2 a 1 para Ribeirão Preto.
Desde sua primeira fase, o Campeonato
Paulista de Bocha reuniu 56 equipes e
620 atletas.

 8ª Copa São Paulo de Verão
FAE esteve presente e foi representa-
da por 24 atletas. Destaques para as
atletas:

Adrieli Maria: 1º lugar - 100m pei-
to; Livia Saccani Hervas: 2º lugar -
100m borboleta; 3º lugar - 100m cos-
tas; Giórgia Costa: 3º lugar - 100m

peito.
Parabenizamos todos os atletas

pela participação e dedicação em to-
das as  provas disputadas durante esse
ano.

Desejamos muito sucesso à todos
em 2015.

Esquadrão de Aço - Usina Santa Adélia/1.974 - Campeão da Redondeza

CBF recebe denúncias e liga alerta contra
manipulação de jogos no país

Nove anos após a "Máfia do Apito", entidade ainda cria proteção, mas recebe três
informações de assédio por resultados. Artigo sobre tema entra em vigor em 2015

Em 2005, o Campeonato Brasileiro
foi manchado por um escândalo de ma-
nipulação de jogos. O árbitro Edílson
Pereira de Carvalho acabou banido do
futebol, mas desde então o país pouco
fez para impedir que fatos dessa nature-
za voltem a acontecer. Na Copa do
Mundo de 2014, a Fifa mostrou grande
preocupação com o tema. E parece en-
fim ter ligado o alerta na CBF. Para o
próximo ano, a Corregedoria de Arbi-
tragem da entidade implantará um ca-
nal dedicado a receber denúncias. Quase
uma década depois do episódio conhe-
cido como "Máfia do Apito", o Regula-
mento Geral de Competições passa a
incluir um artigo detalhado sobre o as-
sunto, por sugestão da Procuradoria
Geral do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva. Este artigo lista condutas
ilícitas e determina que as entidades de-
vem auxiliar informantes para inclusão
em programas de proteção.

A manipulação de resultados é o se-
gundo tema da série de reportagens do
GloboEsporte.com sobre a arbitragem
brasileira. No primeiro dia, o assunto
foi as altas notas das atuações dos árbi-
tros na Série A do Brasileiro em relató-
rio produzido anualmente pela Comis-
são Nacional dos Árbitros de Futebol
(Conaf).

Mesmo ainda sem o canal oficial
para receber as informações, neste ano
três árbitros registraram denúncias de
aproximação de pessoas com intuito de
manipular resultados. Duas delas se tor-
naram inquéritos em Minas Gerais, se-
gundo o corregedor de arbitragem e de-
legado aposentado da Polícia Federal,
Edson Rezende. A terceira foi no Rio
Grande do Norte. Em todos os casos,
eram árbitros das federações, que atuam
nos principais campeonatos dos respec-
tivos estados, embora a aproximação
tenha acontecido para interferir em
partidas de torneios de segundo e ter-
ceiro escalão. Uma das abordagens acon-
teceu perto da entrada da sede da Fede-
ração Mineira e há indicativos de que
foram feitas por pessoas que convivem
no meio do futebol.

- Surgiram suspeitas de fora para den-
tro. Pessoas ligadas ao esporte tentan-
do chegar e sugerir algumas situações
para árbitros. Mas os árbitros comuni-
caram de imediato a Corregedoria e a
CBF, e o departamento jurídico de ime-
diato comunicou os órgãos de seguran-
ça pública. Inclusive inquéritos foram
instaurados. Ocorreram duas situações
em Minas Gerais e uma no Rio Grande
do Norte. Eram campeonatos paralelos
que árbitros dos estados atuavam. Ti-
nham interesse nessas situações de es-
canteio, cartões e até no próprio resul-
tado. No caso de Minas, o cara foi abor-
dado na saída da própria federação. Para
o outro foi através de telefone. No Rio
Grande do Norte também foi pessoal.
Em dois casos a gente tomou conheci-
mento que foi instaurado inquérito, os
árbitros foram ouvidos - revelou Re-
zende.

Em seu relatório, o corregedor cita
que "o mais preocupante é que tem ha-
vido uma participação cada vez maior,
nestas atividades, do crime organizado,
que tem utilizado todos os métodos pos-
síveis, os mais perversos e cruéis imagi-
náveis a exemplo de ameaças, seques-
tros, corrupção, lavagem de dinheiro,
assassinatos, para obtenção dos objeti-
vos pretendidos. (...) Quando tomamos
conhecimento dessas atividades, por
vezes, sabemos apenas da ponta do ice-
berg". O relatório também cita o caso
do Brasileiro de 2005, que ficou conhe-
cido como "Máfia do Apito". A curto
prazo, o relatório sugere a criação do
canal aberto para denúncias e, posteri-
ormente, já a médio prazo, propõe a
extensão das atividades para blindagem
das competições com auxílio de órgãos
de segurança pública brasileiros, e re-
presentantes da Fifa e da Interpol.

Durante a Copa, o diretor de segu-
rança da Fifa, Ralf Mutschke, avisou
que o futebol mundial está ameaçado

pela manipulação. Ele explicou que,
embora a Fifa tente auxiliar, não há
como a entidade vigiar todas as partidas
em nível nacional. A CBF, atualmente,
basicamente depende de denúncias sem
que haja um canal apropriado para isso,
mantendo a integridade do informante,
ou da colaboração da Fifa no sentido de
receber informações sobre oscilações
suspeitas em bolsas de apostas.

Edson Rezende esteve em uma reu-
nião neste ano na sede da Conmebol,
em Assunção, no Paraguai, sobre a ma-
nipulação de resultados, que contou com
participação ainda de representante da
Interpol. Ele afirmou que a Fifa colabo-
ra com informações que recebe de bol-
sas de apostas caso a partida em questão
seja de determinada federação.

- A Fifa está procurando incentivar
todas as filiadas a tomar providências
que possam ajudar. Fiz um relatório,
encaminhei para o Marco Polo (Del
Nero) e ele encaminhou uma cópia para
todos os clubes. Também enviamos um
ofício a todas as federações alertando
sobre essa possibilidade e caso houvesse
qualquer suspeita, por menor que fosse,
não deixassem de tomar alguma provi-
dência. Se é feita aposta de forma sadia,
é o de menos. Mas essas máfias pelo
mundo estão entrando firme nessa ques-
tão de apostas, inclusive com ameaças.
A Fifa tem atuado de forma muito forte
com isso. Vamos tentar aos poucos ir
criando um corpo e um canal de apoio
ao torcedor. Em princípio, vamos rece-
ber as denúncias e informar os órgãos
competentes. Vamos colocar um canal
próprio para que qualquer um possa de-
nunciar e também vamos divulgar o ca-
nal que a Fifa coloca à disposição para
isso - explicou Rezende.

O presidente da comissão de arbitra-
gem da CBF, Sérgio Corrêa, indagado se
a CBF tem hoje informação de bolsas
de apostas para vigiar possíveis amea-
ças de manipulação de resultados por
influência de apostadores, reconheceu
que não. Ele explicou que a entidade
está se preparando para melhorar essa
estrutura.

- Não, ainda não (temos informa-
ções desse tipo aqui). Se eu falar para
você (que sim), é mentira. Estamos nos
preparando para isso. Nessa palestra que
fizemos, no workshop, falamos disso.
Tem um jogador da Itália, na Série B,
que está no programa de proteção de
testemunha. O negócio é grande. Eles
apostam cor de camisa de árbitro, bola
na trave, quem vai cobrar primeiro la-
teral.

O procurador-geral do STJD, Paulo
Schmitt, afirmou que a Procuradoria
mantém equipes permanentes com foco
em casos de doping e manipulação de
resultados. Na sua análise, os casos mais
comuns no Brasil são da "mala branca",
quando alguém oferece dinheiro para
motivar uma equipe vencer uma deter-
minada partida pela qual não tem gran-
de interesse.

- Mantemos equipes permanentes em

matéria de doping e "match fixing", e
são temas recorrentes na Escola Nacio-
nal de Justiça Desportiva. Fui pessoal-
mente à sede da Fifa para, ainda que em
reunião não oficial, tratar do assunto e
iniciar estudos aprofundados para com-
bate da manipulação de resultados. O
máximo que temos hoje é a chamada
mala branca, mas temos de nos prote-
ger de algo muito pior.

Confira o novo artigo 50 do Regula-
mento Geral de Competições da CBF
que passa a valer em 2015:

Artigo 50: Com o objetivo de evitar
ou dificultar a manipulação de resultado
de partidas, considerar-se-á conduta ilí-
cita praticada por atletas, técnicos,
membros da comissão técnica, dirigen-
tes e membros da equipe de arbitragem,
os seguintes comportamentos:

I - apostar em si mesmo, ou permi-
tir que alguém do seu convívio o faça
(treinador, namorada, membros da fa-
mília, etc.), em seu oponente ou em
partida de futebol;

II - instruir, encorajar ou facilitar
qualquer outra pessoa a apostar em par-
tida de futebol da qual esteja participan-
do;

III - assegurar a ocorrência de um
acontecimento particular durante par-
tida de futebol da qual esteja participan-
do e que possa ser objeto de aposta ou
pelo qual tenha recebido ou venha a re-
ceber qualquer recompensa;

IV - dar ou receber qualquer presen-
te, pagamento ou outro benefício em
circunstâncias que possam razoavelmen-
te gerar descrédito para si mesmo ou
para o futebol;

V - compartilhar informação sensí-
vel, privilegiada ou interna que possa
assegurar uma vantagem injusta e acar-
rete a obtenção de algum ganho finan-
ceiro ou seu uso para fins de aposta;

VI - deixar de informar de imediato à
sua entidade de prática ou de administra-
ção, ou a competente autoridade despor-
tiva, policial ou judiciária, qualquer amea-
ça ou suspeita de comportamento cor-
rupto, como no caso de alguém se aproxi-
mar para perguntar sobre manipulação de
qualquer aspecto de uma partida, ou medi-
ante promessa de dinheiro ou favores em
troca de informação sensível.

Parágrafo Único - As entidades regi-
onais de administração e de prática des-
portiva deverão auxiliar atletas, técni-
cos, membros de comissão técnica, di-
rigentes e membros de equipe de arbi-
tragem que denunciarem quaisquer prá-
ticas ou tentativas de manipulação de
resultados visando, nos termos da Lei
nº 9.807/99, a sua inclusão em progra-
mas especiais de proteção de vítimas de
ameaças ou testemunhas de crimes que
estejam coagidas ou expostas a grave
ameaça em razão de colaborarem com
a investigação ou processo criminal.

fonte: http://
globoesporte.globo.com/futebol/noti-
cia/2014/12/cbf-recebe-denuncias-e-
liga-alerta-contra-manipulacao-de-jo-
gos-no-pais.html

Edilson foi eliminado do futebol após se envolver no escândalo

da "Máfia do Apito" (Foto: Ag. Estado)



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: (16) 99708 - 7292

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Licença de Prévia nº 52000363 e requereu a Licença de
Instalação para fundição de metais ferrosos  na Avenida Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro, nº 3.447, Parque Industrial Carlos Tonanni –
Jaboticabal - SP.

Usina Santa Adélia S/A Filial Fertilizantes Fluidos,  torna público
que requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação
para Fabricação de Fertilizantes Químicos de Uso Agrícola  à Rodo-
via SP 326, Km 343,5,  Zona Rural de Jaboticabal/SP.

2011
R$ 75.750,49 – devolução em 31/

12/2011
R$ 20.057,89 – devolução em 31/

12/2011
R$ 100.000,00 – massa asfáltica
R$ 25.000,00 – asfalto
R$ 221.000,00 – Ambulância e UTI
R$ 50.000,00 – antecipação de de-

volução
TOTAL em 2011: R$ 491.808,38

 O Presidente do Legislativo, Wilsinho Locutor,
informa as devoluções efetuadas pela Câmara

Municipal de Jaboticabal de 2011 a 2013

2012
R$ 123.265,28 – recapeamento de

várias ruas
R$ 150.000,00 – cobertura de qua-

dra
R$ 30.000,00 – retirada de caixa

d’água
R$ 850.000,00 – prestação de ser-

viços no Hospital Santa Isabel
R$ 30.000,00 – Entidade Olhos

D´Alma
R$ 582.155,63 – devolução 28/12/

2012
TOTAL em 2012: R$

1.765.420,91
2013
R$ 64.000,00 – carro para Secreta-

ria da Saúde
R$ 30.000,00 – Entidade Olhos

D´Alma
R$ 20.332,66 – devolução 31/12/

2013
Obs.: Ressaltando R$ 1.000.000,00

da diminuição do orçamento da Câ-
mara Municipal

TOTAL em 2013: R$ 114.332,66
Obs.: Obra de acessibilidade da Câ-

mara Municipal (rampa, elevador e ba-
nheiro adaptado para deficientes) R$
147.000,00

O Fundo Social de Solidarie-
dade informa aos formandos da
quinta turma da Escola da Beleza
que a relação de nomes dos be-
neficiados com a bolsa auxílio já
está disponível. Até dia 19, os in-
teressados devem se dirigir ao
local, Av. General Glicério, n° 341,
para verificação.

“Caso o nome conste na lista,

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

Polo da Beleza: alunos da 5ª turma
devem procurar Fundo Social

o munícipe será orientado a pro-
curar o Banco do Brasil para reti-
rada do cartão personalizado”, ex-
plica a presidente do Fundo So-
cial, Cidinha Girio.

É importante ressaltar que os
critérios para receber a bolsa au-
xílio de R$ 420 são determinados
pelo Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo.

SADI MASSONI - ME, torna público que recebeu da CETESB a
licença de instalação nº 52000352 e requereu a Licença de Operação
para a atividade de “ Legumes e vegetais processamento de”, sito à
RUA RUI BARBOSA, 81, Centro -  Brodowski/SP.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal,
localizado na Rua Professora Ana Ramos de Carvalho, nº 691 -  Bair-
ro Nova Jaboticabal - Cep:. 14.887- 038 - Jaboticabal/SP, inscrito no
CNPJ sob o nº 45.337.185/0001-62 - Inscrição Estadual nº
391.131.807.114, comunica o extravio dos seguintes documentos :
Talão 410 - Inicial 4.091 ao 4.100  -  53.091 ao 53.100

Talão 785 - Inicial 7.841 ao 7.850 - 56.841 ao 56.850

Por expressão da verdade, firmamos o presente.
Jaboticabal, 05 de dezembro de 2014

Talão :  0855

Inicial: 08823

               08824

               08825

Final: 57823

             57824

             57825

Oficína Daterra LTDA - ME, torna público que requereu na CE-
TESB a Renovação de Licença de Operação para Fabricação de Ob-
jetos de Cerâmica  Artística, situada à rua Madre Lucia Maria, Nº
7783, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

A Diretoria do Centro Espírita “André
Luis - Amor e Caridade” (Centro do Deva-
ir Leite), convida a todos para participa-
rem das festividades do DIA DAS CRIAN-
ÇAS que será realizado no dia 14/12 (do-
mingo), a parir das 14 horas, no refeitório
do Centro Espirita, na Rua César Polachi-
ni nº 01 - no Bairro Cohab II.

JOGOS VORAZES / A ESPERAN-
ÇA PARTE 1

Sessão: 19:00 todos os dias - Si-
nopse: Após ser resgatada do Massacre
Quaternário pela resistência ao gover-
no tirânico do presidente Snow (Do-
nald Sutherland), Katniss Everdeen
(Jennifer Lawrence) está abalada. Te-
merosa e sem confiança, ela agora vive
no Distrito 13 ao lado da mãe (Paula
Malcomson) e da irmã, Prim (Willow
Shields). A presidente Alma Coin (Juli-
anne Moore) e Plutarch Heavensbee
(Philip Seymour Hoffman) querem que
Katniss assuma o papel do tordo, o sím-
bolo que a resistência precisa para
mobilizar a população. Após uma cer-
ta relutância, Katniss aceita a propos-
ta desde que a resistência se compro-
meta a resgatar Peeta Mellark (Josh
Hutcherson) e os demais Vitoriosos,
mantidos prisioneiros pela Capital.

CAÇADA MORTAL
Sessão: 21:30 todos os dias
Censura: 16 anos
Sinopse: Nova York. Matt Scu-

dder (Liam Neeson) é um ex-poli-
cial que agora trabalha como in-
vestigador privado, muitas vezes
agindo fora da lei. Com uma certa
relutância, ele aceita ajudar um tra-
ficante de drogas (Dan Stevens)
que está atrás do homem que se-
questrou e matou sua esposa. Não
demora muito para que Matt des-
cubra que o procurado já havia
cometido este tipo de crime.

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2.014



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda, Scouter

Mãe! Agradecemos o seu apoio, a
sua mão, que nunca deixou de amparar
nossos passos e nossas vidas, agradece-
mos  pelo carinho que sempre dedicou a
nós.

 Que Deus possa recompensá-la por
tudo. Por todos os dias que tem nos de-
dicado, a sua atenção e o seu apoio.

Parabéns mãe pela família que so-
mos, pelo amor que sentimos pela Se-
nhora, afinal foi o seu coração que nos
ensinou a lhe amar tanto assim.

Esse dia é todo seu. Parabéns por

Paula Monteiro (Barrinha/China)

Joseane Funderburk (Jabotica-

bal/Manhattan)

Tarla Barbosa (Altinópolis/Indonésia)

Ana Letícia (Araraquara/Jacar-

ta)

Nuria Toledo (Ribeirão Preto/In-

donésia)

Maria Laura (Ribeirão Preto/Mi-

lão)

Roberta Patelli(Ribeirão Preto/

Milão)

NOSSAS MODELOS
BRILHANDO NO EXTERIOR

Najla Branco (Ribeirão Preto/Ar-

gentina)

Carla Monfort (Ribeirão Preto/Mi-

lão)

Lainara Araújo (Orlândia/Paris)

J u n i o r

Bottino, pa-

rabéns pelo

d ia  16, tão

e s p e c i a l .

Mui ta  a le -

gr ia ,  paz  e

h a r m o n i a .

Que todos os

seus desejos

se realizem,

pois  você

merece.

Feliz  ani-

versário!

Thaís Medina... a vida é um milhão de novos começos, movidos

pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar. Feliz

aniversário pelo seu dia 16!

Parabéns pelo seu aniversário, dia 17. André Palazzo Ricardi, desejamos que

você tenha sempre muita saúde, paz, amor e sucesso em sua vida. Felicidades!

Nelsinho Panobianco, o ser feliz está sempre em nossas mãos. O surgir de

cada dia vem sempre com novas mensagens de esperança. Feliz aniversário

no dia 18 de dezembro.

Júnior Ballan, dia 18 é o seu dia. Desejamos que a tua vida seja repleta de

emoções, alegrias e conquistas. Feliz aniversário!

hoje... “seu aniversário”, e por todos os
dias que uma mãe tão digna como a Se-
nhora merece.

Mãe, enquanto Deus nos prestigiar
com sua presença ao nosso lado, sere-
mos eternamente gratos, pois ao seu
lado sentimos uma força infinita, para
continuarmos neste mundo.

Obrigada por tudo!
Te amamos demais!
Helder, Junior, Adriana/Renato, An-

dre/Gi, Lidi, Lucas e Maria Luiza.
Tobynho Bily e Bella.

Andrea Dias, felicidades no dia 19. Essa mensagem está repleta

de carinho, porque é para alguém muito especial... Você! Feliz ani-

versário!

Walter Bordinasso Júnior completou mais um ano de vida dia 11/

12. Desejamos uma  jornada de muito sucesso e que consiga realizar

todos seus sonhos. Parabéns!

Sérgio Malago, mais conhecido pelos amigos como “Rato”, com-

pletou mais um aniversário dia 12. Que a tua vida seja repleta de

emoções, alegrias e conquistas. Feliz aniversário!
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Autor: Nilson Alves Rigo

Locução Bala De Prata

Tudo que sonhei aconteceu.

A sorte está do meu lado.

Hoje estou apaixonado.

Pretendia ter muitos filhos.

Veja só, tenho um punha-

do.

Prefiro agradecer a Deus

por esse sonho realizado.

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!



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

Arnaldo Jardim é deputado federal
pelo PPS-SP

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO II DA
NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITA PAZ,
AMOR E ALEGRIA!

Ao adentrarmos no mês de dezem-
bro, quando as ondas vibratórias da reli-
giosidade afloram pelas comemorações
natalinas, transcrevemos a seguir uma
mensagem que canalizamos em 13/04/
2000, no Núcleo Ascensional Amor ao
Próximo, ditada pelo Papa PIO XII.

Paz a todos.
Feliz e muito contente em poder,

neste instante, transmitir uma coluna
de energia que transborda das alturas
Celestiais e que aqui vão envolvendo
todos quantos leem minhas singelas pa-
lavras.

O que hoje, poderia eu transmitir-
lhes, meus bons amigos encarnados?

Tudo o que o homem tem perlustra-
do, nestes últimos dois séculos, tudo o

O  VERDADEIRO  RELIGIOSO  É  AQUELE  QUE  RECEBE  OS  ENSINAMENTOS  DE  JESUS  E
OS  PRATICA  E  EXECUTA  EM  TODOS  OS  MOMENTOS  DE  SUA  VIDA

que o homem, e também a mulher, é
claro, vêm desenvolvendo em cada uma
de suas encarnações, nesta vida terrena,
conquanto os ensinamentos que abun-
dantemente se lhes oferece a partir da
Bíblia, e de tantos e tantos outros livros
mediúnicos, que informam sobre o mun-
do das Esferas Superiores. E com tudo
isso à sua disposição, o que os encarna-
dos conseguiram aprender e colocar em
pratica tais ensinamentos?

Infelizmente, meus caros irmãos, está
sendo em vão, com raras exceções, o
denodado esforço dos mestrados e cléri-
gos religiosos, conquanto dentro de cada
prisma de ensinamento, mesmo devota-
da e da melhor maneira, quererem fazer
“entrar” Jesus no coração de cada um de
vós, é o que têm feito cada um, para que
isso realmente acontecesse.

E não é bem isso o que na pratica
resultou....

MUITOS OS CHAMADOS, POU-
COS OS ESCOLHIDOS.

Alguém se lembra dessa máxima de
Jesus? Sim, todos dirão, lembramos.

Mas pergunto: praticas os atos para
que cada um de vós tenha realmente
feito jus e postar-se-ão ao lado daqueles
que serão os escolhidos?

Meus filhos. De nada adianta fazer
“JESUS ENTRAR” no vosso coração,
mesmo participando das cerimonias re-
ligiosas, se de fato, ao sair desses atos
religiosos esquecerem-se de tudo o que
lá foi dito, se não transformarem aque-
les parâmetros simbólicos em EXECU-
ÇÃO NA PRATICA, ou seja, auto in-
fundir em seus pensamentos que aqueles
parâmetros são como um pedaço de cera
de uma colmeia.

As abelhas, vão desenvolvendo o
favo a partir de um pedaço de cera que é
o original, um pedaço de cera que se
encontra disposto em tamanho reduzi-
do, mas que com o desenrolar do traba-
lho de cada uma delas, aquele pedaço de
cera vai crescendo, vai criando forma
continuamente, e sua construção cul-
mina naquele belo favo onde será escul-

pido o mel.
E como as abelhas conseguem exe-

cutar aquele trabalho perfeito e de ele-
vado valor, em sentido duplo? É porque
a “INTENÇÃO” das abelhas está uni-
camente voltada para aquele objetivo,
que se encontra latente no “SENTIDO
AFIM” de que lhes são próprios, e den-
tro daquele objetivo elas trabalham uni-
camente para a consecução do que lhes
são pré-determinados.

Assim são os homens e as mulheres.
Se tudo o que lhes são ministrados

em todo templo cristão, que nada mais
é do que a SEMENTE DO AMOR, se
todos ao receberem esse “Pedaço de
Cera”, todos, sem exceção, em grupo,
desenvolvessem na sua labuta diária, o
papel que lhes cabe, trabalhando cada
qual em sua atividade, mas direcionados
no “SENTIDO” DO AMOR que se en-
contra latente em seus âmagos, AH!
Meus queridos e queridas irmãs, a cons-
trução do AMOR AO PRÓXIMO, hoje,
decorridos dois mil anos, da implanta-
ção dessa semente pelo Divino Mestre
JESUS, a concretização daquele senti-
mento estaria consolidado na Terra.

Mas, entra ano, sai ano, e a história
se repete.

Não há o uníssono de se colocar em
prática, essa que é o sentido desta infor-
mação: COLOCAR EM PRATICA A
HABILIDADE ENTRANHADA EM
CADA UM DE VÓS, DA CERA AMO-
ROSA, QUE SE TRANSFORMARIA
GRADATIVAMENTE no FAVO DA
CARIDADE e ABUNDANTEMENTE
JORRARIA o MEL DO AMOR EM
BENEFICIO DO PRÓXIMO.

Vede, meus caros irmãos. Quanto
tempo inútil estão desperdiçando, pelo
simples fato de que não assimilaram ain-
da, o sentido dos ingentes esforços dos
mestrados religiosos de todos os tem-
plos cristãos quando se utilizam de to-
dos os métodos para implantar o “pe-
daço de cera do Amor”... E esse favo, se
esvanece, quando não, estaciona; não
prospera, não se desenvolve, e sabem

porquê?
Porque cada um de vós “PENSA”

que pelo simples fato de terem ido à
Igreja, já “RECEBERAM” JESUS, e
portanto já cumpriram com suas obri-
gações “religiosas”, já deram sua con-
tribuição para a manutenção da insti-
tuição, e assim pensam estar tudo óti-
mo, tudo realizado perante a sociedade
preconceituosa inserida na premissa re-
ligiosa.... PENSAM QUE AGRADA-
RAM A DEUS E/OU A JESUS.

Isso não é religiosidade. Os que as-
sim agem e pensam são apenas seguido-
res dos ensinamentos bíblicos, ou que de
outra forma peculiar lhe seja ministra-
do e que tenham “entendido” tais co-
nhecimentos.

RELIGIOSO realmente é aquele que
vai buscar a sua “luz”, representado no
pedacinho de cera de amor ao próximo,
que é a mensagem oriunda dos ensina-
mentos de Jesus, e AÍ NÃO PÁRA...
EXECUTA NA PRÁTICA ESSES EN-
SINAMENTOS. Esse é religioso.

O VERDADEIRO RELIGIOSO, na
acepção da palavra, é aquele que EXE-
CUTA NA PRÁTICA os ensinamentos
recebidos, colocando-os em ação efeti-
va e verdadeiramente nos seus atos tão
logo saia pela porta de cada um dos tem-
plos que lhe são afins, e desenvolve,
concretiza, TRANSFORMA EM AÇÃO
FÍSICA, o “SENTIDO” EXATO DA
SEMENTE DO AMOR!

E assim, tenha absoluta certeza, re-
almente palmilharão rumo à verdadeira
fileira dos que comporão a grande plêi-
ade de espíritos composta pelos direi-
tistas de Cristo, e portanto estarão co-
locados na pira que os levará entre os
“ESCOLHIDOS”, e não somente dos
“CHAMADOS”.

Isto é o que desejo, mais uma vez
com todo o fervor d’alma, revolver o
entendimento da realidade que os con-
duzirá para os caminhos Celestiais.

Me despeço por ora, e fiquem com
Deus.

PIO XII. - LUZ & PAZ

Por João Carlos Alves da Rocha

O surgimento da Revolução Indus-
trial, na Inglaterra, trouxe muitas trans-
formações para a sociedade, principal-
mente para a classe trabalhadora. Trans-
formações essas que repercutiram de
forma negativa no que diz respeito ao
bem-estar físico e psicológico do traba-
lhador, que era obrigado a executar lon-
gas jornadas de trabalho em ambientes
sem segurança e manusear máquinas tec-
nologicamente avançadas, às quais não
estava habituado, o que gerou graves aci-
dentes de trabalho, como mutilação,
intoxicação, desgaste físico, entre ou-
tros.

Mudanças históricas ao longo dos
anos fomentaram alterações na legisla-
ção trabalhista*, que hoje dita a obriga-
toriedade de as empresas manterem em
seu quadro profissionais de segurança do
trabalho, cuja valorização, para o bem
de todos, é cada vez maior, já que sua
presença impacta diretamente a redu-
ção dos acidentes de trabalho.

O técnico em segurança do trabalho
tem como desafio conscientizar o em-
pregado e o empregador da importân-
cia da prevenção da saúde e da integri-
dade física dos trabalhadores. Para se
ter uma ideia do valor desse profissio-
nal nos dias de hoje, segundo a Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT),
um trabalhador morre a cada 15 segun-
dos por acidentes ou doenças relaciona-
das ao trabalho. Ainda segundo estima-
tivas da entidade, de um total de 2,34
milhões de acidentes mortais de traba-
lho por ano, somente 321 mil se devem
a acidentes. Os 2,02 milhões de mortes
restantes são causadas por diversos ti-
pos de enfermidades relacionadas com
o trabalho, o que equivale a uma média
diária de mais de 5.500 mortes.

A ausência de uma prevenção ade-
quada das enfermidades profissionais
tem profundos efeitos negativos não
apenas nos trabalhadores e suas famíli-

Segurança do trabalho é tema relevante
para empresas e funcionários

as, mas também na sociedade, em razão
do enorme custo gerado, particularmen-
te no que diz respeito à perda de produ-
tividade e à sobrecarga dos sistemas de
seguridade social.

Mas quais são as funções de um téc-
nico em segurança do trabalho? Basica-
mente, ele deve zelar pela segurança e,
em consequência, pelo bem-estar dos
trabalhadores, estando apto a avaliar as
condições ambientais de trabalho e a
subsidiar o planejamento de forma se-
gura para o trabalhador e para a empre-
sa em que atua.

Segundo um site de empregos, são
anunciadas aproximadamente 950 va-
gas para esses profissionais, com varia-
ção salarial podendo chegar a até R$
4.610,00. Os interessados em atuar na
área devem procurar a formação curri-
cular de técnico em segurança do traba-
lho. E aqueles que estão formados há
alguns anos na profissão e desejam ob-
ter um diferencial no mercado de traba-
lho podem consultar o portfólio de cur-
sos do Senac buscando complementa-
ção curricular.

João Carlos Alves da Rocha é do-
cente da área de saúde e bem-estar do
Senac Jaboticabal.

*A profissão do técnico em segu-
rança do trabalho é regulamentada pela
lei 7.410 de 27/11/1985 - Decreto
92.530 de 9/4/1986. A NR-4 estabelece
a obrigatoriedade de o técnico em segu-
rança do trabalho compor os Serviços
Especializados em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do Trabalho (SES-
MT) da empresa de acordo com o grau
de risco e o número de funcionários.
Conforme a Norma Regulamentadora
NR 4.1 do Ministério do Trabalho e
Emprego, esse profissional pode traba-
lhar em empresas privadas e públicas,
órgãos públicos da administração direta
e indireta e poderes Legislativo e Judi-
ciário, que possuam empregados regi-
dos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), e devem manter, obriga-
toriamente, o SESMT com a finalidade
de promover a saúde e proteger a inte-
gridade do trabalhador no local de tra-
balho.

Os técnicos também podem ser em-
preendedores abrindo sua própria em-
presa e assessorando com consultorias.
Podem atuar como palestrantes, docen-
tes, realizar treinamentos, entre outros.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

Com placas sinalizando os cruza-
mentos considerados “campeões” em
acidentes, outdoors mensais apresentan-
do os números de vítimas e pedágios
informativos, a Associação Comercial,
Industrial e de Agronegócios de Jaboti-
cabal lançou na manhã de terça-feira, 09
de dezembro, a campanha de sensibili-
zação por um trânsito mais seguro.

A campanha busca conter o núme-
ro de acidentes na cidade, que só vem
crescendo. Em novembro deste ano,
foram registrados 93 acidentes, uma
média superior a três acidentes diári-
os, 50% envolvendo motociclistas.

Nos últimos dez anos, a frota de
veículos cresceu 85% na cidade, sem
contar os veículos visitantes que cir-
culam pelas vias. Em 2004, Jabotica-
bal contava com 27.469 veículos li-
cenciados, até junho de  2014, o total
de veículos licenciados era de 50.882.
Enquanto a média nacional é de 1 veí-
culo para cada grupo de 4,4 brasilei-
ros, em Jaboticabal esse número é qua-
tro vezes maior, ou seja, existe um
veículo para cada 1,4 habitante.

Somente até a primeira metade do
ano, 224 pessoas foram vítimas de aci-
dentes de trânsito no perímetro urba-
no da cidade de Jaboticabal. Já o nú-
mero de motocicletas aumentou em
termos absolutos, saltando de 4.022
para 10.263 licenciadas.

De acordo com os registros ofici-
ais, as principais causas dos acidentes
estão relacionadas ao avanço de sinal,
velocidade excessiva, consumo de ál-
cool, drogas e medicamentos e ao uso

Para conter a escalada de acidentes envolvendo vítimas, entidade empresarial de
Jaboticabal lança Campanha de Sensibilização por um Trânsito Mais seguro

Lançamento da campanha aconteceu na terça-feira; Motociclista é público prioritário

Não há como negar a piora da situa-
ção macroeconômica pelos motivos
amplamente conhecidos, embora o go-
verno continue enxugando gelo ao não
apresentar fatos concretos para mudar
essa realidade dramática que começa a
comprometer o nosso futuro.

Enquanto a presidente não define sua
futura equipe de governo, os números
da economia marcham aceleradamente
de mal para pior e quem sofre com a
situação são os brasileiros. A inflação
terminará o ano batendo o teto da meta
(6,5%) mesmo com a economia em

Ajuste necessário
completa baixa.

Sintoma desta fraqueza conjuntural
que afeta o País há quatro anos conse-
cutivos é a previsão feita pelos econo-
mistas de mercado apontando que o PIB
deste ano ficará em torno de medíocre
0,2%.  Isso sem falar do rombo das con-
tas públicas. Só em setembro o déficit
foi R$ 25,5 bilhões, o pior da série his-
tórica do BC (Banco Central).

A meta do governo era economizar
R$ 99 bilhões em 2014, mas não con-
seguiu poupar nenhum centavo e ainda
gastou R$ 15 bilhões que não tinha
mesmo com a previsão de queda da ar-
recadação.

Outro recorde negativo é o resulta-
do das transações correntes que, em
outubro, bateu os US$ 8,1 bilhões. No
acumulado em 12 meses, de acordo com
o BC, o déficit em conta corrente ficou
em 3,73% do PIB. Mas ao que parece,
os números do péssimo desempenho da
economia não têm sido suficiente para
o governo sair da inércia atual.

Há muito tempo alertamos para o
fracasso que seria a atual política eco-
nômica, fragilizada pelo desprezo aos
fundamentos básicos que propiciaram a
estabilidade alcançada à duras penas pela
sociedade brasileira nas últimas décadas.

Para relembrar, ainda nos meados
da década passada o PPS chamava aten-

ção para a necessidade da promoção de
reformas estruturantes – tributária, tra-
balhista, previdenciária – para recupe-
rar o potencial da economia e o que se
viu desde então foram medidas pontu-
ais a determinadores setores, sem visão
de conjunto, que só douraram a pílula e
mascararam a crise.

Avançamos muito pouco na infra-
estrutura, não promovemos a reforma
do sistema tributário, a redução dos gas-
tos públicos ficou só na retórica e não
fomos capazes de aumentar a produti-
vidade e a competitividade. Como os
desafios se acumulam, o governo terá
de começar a desatar rapidamente os
próprios nós que deu na economia.

Para o País voltar a deslanchar, va-
mos precisar de visão estratégica no
planejamento das ações macroeconô-
micas com uma agenda microeconômi-
ca volta ao incentivo da produtividade
da indústria – unificação do PIS e do
Cofins,  política de renovação de má-
quinas e equipamentos, simplificação
das operações de exportação e impor-
tação, estímulo ao setor de reciclagem
e regulamentação trabalhista.

A manutenção da estabilidade preci-
sa ser a pedra de toque para a garantia
do desenvolvimento econômico e soci-
al. O governo tem de agir para criar um
ambiente de confiança necessária para
os investimentos e não desperdiçar as
vantagens comparativas conquistadas

como, por exemplo, com o etanol e as
demais energias renováveis.

Não podemos retroagir no que diz
respeito a chamada economia de baixo
carbono, ao contrário, temos que avan-
çar na sustentabilidade equilibrando
avanço tecnológico, preservação e no-
vos processos produtivos.

 Na área social o desafio que se im-
põe é a implementação de programas
sociais verdadeiramente emancipadores,
não mais da dependência que rende di-
videndos eleitorais ao governante de
plantão, mas aqueles que indicam uma
porta de saída para o fim da dependên-
cia da ajuda financeira concedida sem
nenhuma contrapartida.

É com essa expectativa que aguardo
o anuncio oficial da equipe ministerial
do novo mandato da presidente Dilma.
Os nomes ventilados até aqui – Joaquim
Levy para a Fazenda, Nelson Barbosa
no Planejamento e Armando Monteiro
para o Ministério do Desenvolvimento
– indicam um bom rumo para os ajustes
que se fazem necessários na economia.

De minha parte, espero e torço para
que os indicados possam efetivamente
dar conta do recado e arrumar a casa, o
que significa adotar medidas para o País
reencontrar o caminho do crescimento
com mais parcerias público privadas,
concessões, combate efetivo a inflação
e controle mais rigoroso dos gastos pú-
blicos.

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2.014

do telefone celular ao volante.
Os resultados da violência do trân-

sito são mortes; perdas das empresas
causadas pelo absenteísmo, já que os
motoristas feridos deixam de compa-
recer ao trabalho; o aumento da ocu-
pação dos leitos hospitalares públi-

cos e privados, entre outros.
Entidades participantes da

Campanha:
Associação Comercial, Industrial e

de Agronegócios de Jaboticabal
Unimed de Jaboticabal
Ortopedia Gaglianone

Prefeitura Municipal de Jaboticabal
Corpo de Bombeiros
Polícia Militar
Associação das Auto Escolas de Ja-

boticabal
Detran - Atendimento: Denise Sac-

co – MTb 22.184



A Secretaria de Saúde, através do
PAI-PAD (Programa de Ações Inte-
gradas para Prevenção e Atenção ao
uso de Álcool e Drogas) e o Conselho
Municipal de Álcool e Drogas (CO-
MAD) realizaram a Semana de Alerta
sobre o uso de Álcool e Drogas, sob o
tema “Intervenções de Prevenção na
Escola”.

“Os encontros visaram alertar a

A Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente (SAAMA), promove,
do dia 15 a 20 de dezembro, a Campanha
de Coleta de Resíduos Eletrônicos. Serão
disponibilizados vários pontos de coleta,
atendendo das 7h30 às 17h, de segunda a
sexta-feira, e até as12h no sábado.

“O descarte consciente é importan-
te para preservação do meio ambiente.
Por isso, contamos com a colaboração
de todos nessa campanha”, pontua o
secretário da pasta, Sérgio Nakagi.

Na ocasião poderão ser descartados
monitores, servidores, televisores, apa-
relhos de fax, telefones, celulares, CDs,
DVDs (aparelhos e mídias), pilhas, ba-
terias, computadores, impressoras, pla-
cas, equipamentos de informática, fios,
cabos eletrônicos, videogames, fitas e
câmeras fotográficas.

Confira os pontos para descarte:

Em 2015, o Senac Jaboticabal ofer-
tará 708 bolsas de estudo e vagas gratui-
tas. Cursos técnicos, qualificações pro-
fissionais com carga horária superior a
160 horas e programa Aprendizagem
integram o Programa Senac de Gratui-
dade, que disponibiliza vagas integral-
mente gratuitas.

As inscrições para os cursos técni-
cos, livres e de capacitação começam
com 60 dias de antecedência da data de
início de cada qualificação e encerram
cinco dias úteis antes da data de início,
ou quando as turmas atingirem a rela-
ção de três candidatos por vaga.

Para se candidatar, o interessado deve
ter renda familiar per capita de até dois
salários mínimos federais (R$ 1.448).
Alunos já matriculados no Senac po-
dem solicitar bolsa de estudos desde que
o pedido não seja para um curso igual ou
no mesmo período da turma em anda-
mento. A documentação para matrícula
deve ser apresentada na própria unida-
de, mas as inscrições ocorrem exclusi-
vamente no site www.sp.senac.br/bol-
sasdeestudo, onde o interessado pode
verificar as vagas disponíveis.

Para as turmas de Aprendizagem, a
inscrição do aluno deve ser feita direta-
mente na unidade pela empresa em que
ele atuará como aprendiz em paralelo
às aulas. O curso é gratuito e as infor-
mações completas podem ser conferi-
das no site www.sp.senac.br/programa-
aprendizagem.

Sete empresas jaboticabalenses,
do setor alimentício, agora contam
com manipuladores de alimentos
certificados pelo projeto Alimento
Seguro. O projeto, desenvolvido
pelo Sebrae, é uma das ações inte-
grantes do Programa Receita de Su-
cesso.

De acordo com a agente de atendi-
mento, Vanessa Gonçalves, “desde o
início do ano, os empresários partici-
param de importantes palestras e trei-
namentos com objetivo de melhorar a
competitividade e o lucro das empre-
sas.”

O programa ofereceu informações
como gestão correta do fluxo de cai-
xa, formação do preço de venda de
pratos e refeições, processos de pe-
sagem e definição de porções de re-
ceitas, gestão de pessoas, adminis-
tração básica, além de orientações aos
empresários sobre higiene, manipu-
lação, transporte e fabricação dos ali-
mentos.

Alimento Seguro: empresários recebem certificado do SEBRAE - SP

Inscrição para nova turma já está aberta

Inscrições abertas: Empresários
do setor alimentício, que possuam
ponto de consumo, e estejam interes-

sados em participar do Receita de Su-
cesso têm nova oportunidade. As ins-
crições estão abertas. Para obter mais

informações baste ligar para o PAE –
Posto através do telefone (16) 3203-
3398.

Saúde discute “Intervenções de prevenção na escola”
Semana de Alerta Sobre Uso de Álcool e Drogas aconteceu dos dias 01 a 05

população sobre os riscos e consequên-
cias do uso abusivo de álcool e outras
drogas”, pontuou a secretária de Saúde,
Renata Assirati.

Durante toda semana foram distri-
buídos materiais informativos e feitas
palestras para discutir o tema proposto
e promover ações conjuntas de preven-
ção ao uso de álcool e drogas nas esco-
las.

SAAMA promove Campanha de
Coleta de Resíduos Eletrônicos

Serão disponibilizados seis pontos para descarte

Dia: 15/12
Horário: as 7h30 às 17h
Local: Praça Felício Buzaid (em fren-

te a escola Dr. Joaquim Batista)
Dia: 16/12
Horário: as 7h30 às 17h
Local: Praça Júlio Zocolaro (Cohab II)
Dia: 17/12
Horário: as 7h30 às 17h
Local: Praça Sílvio Borsari (1° de

Maio)
Dia: 18/12
Horário: as 7h30 às 17h
Local: Praça Margarida Raymundo

Berchieri (Ponte Seca)
Dia: 19/12
Horário: as 7h30 às 17h
Local: Praça Maestro Nilton Carlos

Luppia (Residencial)
Dia: 20/12
Horário: das 7h30 às 12h
Local: Praça 9 de Julho

Senac Jaboticabal oferta 708
bolsas de estudo em 2015

Alguns cursos já estão com inscrições abertas

“O Senac tem por objetivo propici-
ar o conhecimento, e as bolsas de estu-
do são a oportunidade para àqueles que
encontram-se em condição econômica
desfavorável e querem adquirir um ofí-
cio para ingressar ou manter-se no mer-
cado de trabalho”, afirma Darlan Ro-
cha, gerente da unidade.

Além da oferta gratuita, a unidade
possui 720 oportunidades em cursos li-
vres, técnicos e de capacitação para in-
teressados nas áreas de administração e
negócios (gestão empresarial e conta-
bilidade), informática, enfermagem, se-
gurança do trabalho e meio ambiente,
nutrição, recursos humanos e logística.

Para mais informações sobre cursos
ou pré-requisitos acesse o portal
www.sp.senac.br/jaboticabal ou entre em
contato na unidade pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço
Cursos 2015/ Bolsas de estudo e va-

gas gratuitas
Informações: www.sp.senac.br/bol-

sasdeestudo ou
www.sp.senac.br/jaboticabal
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações para a imprensa
Acompanhe o Senac São Paulo

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

A EMURJA (Empresa Municipal
de Urbanização de Jaboticabal) refor-
ça que, o prazo para renegociação de
dívidas junto à empresa termina na
próxima segunda-feira (15). A renego-
ciação beneficia mutuários do Jardim
Petrassi, de Córrego Rico e Parque 1º
de Maio.

Os interessados em negociar os

Termina dia 15 o prazo para
renegociação com a EMURJA

seus débitos devem procurar o escri-
tório da EMURJA, na Rua Mimi
Alemagna, 37, em horário comercial.
“É importante que os mutuários apro-
veitem a oportunidade e evitem co-
branças judiciais futuras. A EMUR-
JA está à disposição para esclarecer
dúvidas”, declara a presidente, Ru-
chele Coan.

Na noite do último dia 10, Jabo-
ticabal reviveu um momento his-
tórico para a humanidade: o nas-
cimento de Jesus. Cerca de 230
pessoas, entre atores e figurantes
subiram ao palco para encenar a
tradicional Noite de Belém. A 19ª
edição aconteceu na Praça 9 de Ju-
lho e reuniu autoridades e muníci-
pes. O coral da Unesp e grupo de
dança do Lar Santo André abri-
lhantaram o evento.

Para o prefeito Raul Girio, que
esteve presente, o evento é um
marco nas festividades de final de
ano. “É muito lindo poder reviver
este momento e estar próximo à
população para desejar a todos um
Natal de paz e um Novo Ano re-
pleto de realizações”, declarou.

Ao término da encenação, um
representante espírita, evangélico
e católico falaram ao público so-
bre o significado do Natal. “Nos-
so objetivo é manter a tradição e
não deixar de lado o principal sen-
timento do Natal: Jesus”, reforçou
o diretor de Cultura, Abel Zeviani.

Homenagem: A noite também

Neste final de ano, a Secretaria de
Obras e Serviços Públicos promove di-
versas melhorias na área central de Ja-
boticabal. Equipes trabalham na pintu-
ra da sinalização de solo.

Com o fluxo de veículos do local, as
equipes trabalham no período noturno.
“Após o encerramento das atividades
do comércio, começa o trabalho de nossa

Área Central de Jaboticabal recebe melhorias
Secretaria de Obras e Serviços Públicos promove nova

pintura de sinalização de solo das ruas e avenidas

equipe, que está reforçando toda a sina-
lização de trânsito. Os funcionários res-
ponsáveis pela limpeza também garan-
tem que tudo fique organizado para o
dia seguinte”, afirma o Secretário de
Obras, Vergílio Greggio.

A sinalização de solo está sendo re-
feita nas ruas São Sebastião, Rui Barbo-
sa e Barão do Rio Branco.

Noite de Belém: público se reúne para relembrar nascimento de Jesus
Família do fundador do evento foi homenageada

Terminou a instalação de uma
nova academia ao ar livre em Ja-
boticabal. Os equipamentos ficam
na Praça do Residencial Jabotica-
bal. Os recursos foram destinados
pelo Deputado Estadual Carlos
Pignatari.

“Os equipamentos já foram
instalados e as equipes da Secre-
taria de Obras estão acertando os
últimos detalhes. O local foi lim-
po, oferecendo à população do
Residencial Jaboticabal, uma op-
ção para a prática de exercícios”,

Praça do Residencial recebe
academia ao ar livre

Equipamentos já foram instalados

Pobre humano, cada vez mais espre-
mido, diminuído, tomado o seu lugar
pela tecnologia, conhecimento técni-
co, o humano menos humano. Qual é
mesmo a essência humana? Alguém se
lembra? Amor, talvez bondade, quem

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

afirma o prefeito Raul Girio.
Os aparelhos - Entre as op-

ções oferecidas está a Rotação
Dupla Diagonal, que aumenta a
mobilidade das articulações dos
ombros e dos cotovelos; o mul-
ti-exercitador que fortalece, alon-
ga e aumenta a flexibilidade dos
membros superiores e inferiores
e o simulador de cavalgada, que
fortalece a musculatura dos
membros inferiores, superiores e
aumenta a capacidade cardior-
respiratória.

A Prefeitura informa que aconte-
ce, neste 13 de dezembro, um mutirão
para conferência da Carteira Nacio-
nal de Vacinação dos beneficiários do
Bolsa Família. O atendimento acon-
tece nas unidades básicas de saúde das
8h às 15h.

“Além da Carteira Nacional de Va-

Mutirão do Bolsa Família acontece
neste 13 de dezembro

Todos os Ciafs vão receber os beneficiários para
pesagem e conferência de carteira de vacinação

Virtualismo

sabe honra, sinceridade, valor; pobre
humano cada vez menos tudo isso. E
sendo transformado no ser máquina, ser
virtual. Tudo é virtual, a música, a con-
versa, a raiva, o contato, as sensações,
sentimentos humanos, reproduzidos
pela máquina. Sou antiquado? Não, na
verdade gosto da tecnologia e o que ela
proporciona. O problema é a forma que
está sendo usado todo esse conhecimen-
to; mais importante que uma conversa
no portão, uma xícara de café, ou até
mesmo um desentendimento acabado,
onde olho no olho, o tom de voz, reve-
la a real intenção; não é longe o tempo
em que as ruas estarão desertas, as pra-
ças, as igrejas então não precisa dizer.
Todos estarão em suas casas, aparta-
mentos, quartos fechados, conversan-
do, discutindo, dialogando, se entenden-
do, sem ouvir o som de uma só voz, o
computador será o porta voz do senti-
mento. Os homens que estarão na rua,
são os que sempre estiveram, esperan-
do a voz da misericórdia de algum go-
vernante, que também não serão ouvi-
dos, pois estará mudo se comunicando
muito distante em seu computador mais
interessante. Breve foi humano o ser
humano.

cinação, os interessados devem portar
o Cartão do Bolsa Família. Quem per-
der o prazo, corre o risco de ter o bene-
fício suspenso”, afirma a Secretária de
Saúde, Renata Assirati.

Para mais informações, o telefone
de contato da Casa do Bolsa Família é
(16) 3204-4405

Edson Nicola, de 63 anos e seu colega de ciclo turismo Edivaldo Alvez,
foram para o Termas dos Laranjais, passando por Barretos, devido a reforma
da rodovia. Um percurso de 135 kilometros, percorridos em 7 horas na ida e 8
horas na volta. Nicola pedala sózinho. Em setembro de 2014, foi para Mato
Grosso do Sul com sua bicicleta. “Etou procurando uma pessoa que tenha a
disponibilidade para pedalarmos juntos. Contato: 993197747”

foi marcada pela homenagem feita
à família do Dr. José Eugênio Tra-
montano (Enio Guanabara), idea-

lizador da Noite de Belém. Na oca-
sião, o prefeito Raul Girio entre-
gou o Certificado de Reconheci-

mento Histórico a Aurea Regina
Tramontano Gomes, filha do ho-
menageado.
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