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No último sábado (13), a Prefei-
tura de Jaboticabal, através da
Secretaria de Administração, rea-
lizou um novo leilão de bens no
Departamento de Transporte e
Manutenção Escolar.

Foram leiloados um trator, pá
carregadeira, motoniveladoras e

Dia 15, às 20 horas, a Câmara
Municipal realizou a última Sessão
Ordinária de 2014. Além da Ordi-
nária, foram realizadas Sessões
Extraordinárias que discutiram,
votaram e aprovaram o Projeto de
Lei nº 325/2014, que estima a re-
ceita e fixa a despesa do Municí-
pio de Jaboticabal para o exercício
de 2015 – LOA, de autoria: Execu-
tivo Municipal; e o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2014, que fixa
o aumento linear para cobrança do
Imposto Predial e Territorial Urba-
no do exercício de 2015, e dá ou-
tras providências, também de au-
toria do Executivo Municipal.
A Sessão ainda teve vários proje-
tos incluídos: Projeto de Lei Com-
plementar 30/2014, que dispõe so-
bre alteração de dispositivo da Lei
Complementar n° 155, de 12 de
dezembro de 2014; um projeto so-
bre direito real de uso no Pq. 1º de
Maio, e vários projetos que dis-
põem sobre a denominação de ruas
e avenidas no bairro Planalto Ver-
de I e II.

Os Vereadores discutiram os se-
guintes assuntos na tribuna:- A
forma de concessão de apartamen-
tos populares, pois muitos que
necessitam não são contemplados,
e várias pessoas que conseguiram
optaram por alugar o imóvel;

- A demonstração de repúdio à
atitude do Deputado Jair Bolso-
naro, ao se posicionar sobre estu-
pro, ofendendo a Deputada Maria

do Rosário;
- Parabenizou-se a ACIAJA –

Associação Comercial, Industrial
e Agronegócios de Jaboticabal,
pelo lançamento da campanha
“Trânsito + seguro na nossa cida-
de”;

- O problema do lixo descarta-
do por munícipes irresponsáveis
em locais públicos;

- A falta do Plano Municipal de
Educação, que ainda não foi en-
caminhado ao Legislativo;

- A necessidade da realização
de concursos no município devi-
do ao excesso de trabalhadores
empregados por RPA;

- A importância da instalação de
ecopontos em Jaboticabal, para
correta coleta de lixo e descarte de
materiais;

- As academias ao ar livre que
estão disponíveis em vários bair-
ros para a população.

Foram aprovados os seguintes
projetos da Ordem do Dia:

· Projeto de Lei nº 327/2014,
que altera a Lei nº 3.134, de 20 de
maio de 2003, a qual trata de Ações
Afirmativas no Município de Ja-
boticabal. Autoria: Sérgio Apare-
cido Ramos;

· Projeto de Lei nº 330/2014,
que torna obrigatória a limpeza
das áreas públicas do entorno
após a realização de qualquer tipo
de evento festivo, comemorativo
ou similar e dá outras providênci-
as. Autoria: Carlos Eduardo Pedro-

so Fenerich;
· Projeto de Lei nº 332/2014,

que altera a Lei Municipal nº 2.239,
de 30 de novembro de 1993, para
modificar o período de mandato
dos conselheiros do Serviço de
Previdência, Saúde e Assistência
Municipal - SEPREM. Autoria:
Executivo Municipal

· Projeto de Lei nº 333/2014
(aprovado com emenda), que re-
gula o procedimento para aplica-
ção do Art. 1.276 do Código Civil -
Instituto do Abandono e dá ou-
tras providências. Autoria: Carlos
Eduardo Pedroso Fenerich

· Projeto de Lei nº 334/2014,
que dispõe sobre o reconhecimen-
to de utilidade pública Municipal.
Autoria: Carlos Eduardo Pedroso
Fenerich

A composição da nova Mesa
Diretora ficou da seguinte forma:

· Presidente: Dr. Edu Feneri-
ch (7 votos)

· Vice Presidente: Vitório De
Simoni (7 votos)

· 1º Secretária: Dra. Andréa
Delegada (7 votos)

· 2º Secretário: Rubinho
Gama (12 votos)

A Câmara Municipal estará em
recesso parlamentar de 23 de de-
zembro a 01 de fevereiro, com sus-
pensão das Sessões Ordinárias
nesse período. As Sessões Extra-
ordinárias poderão ocorrer, caso
haja necessidade durante o reces-
so.

Prefeitura realizou leilão de bens
Foram arrecadados aproximadamente R$ 90 mil

um carro. “Foram arrecadados
aproximadamente R$ 90 mil que
serão destinados para uma conta
específica da prefeitura para inves-
timentos futuros na frota munici-
pal”, afirma o Secretário de Admi-
nistração, César Poletti.

Além da contratação de um lei-

loeiro licenciado pela Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo, a
prefeitura garantiu o direito de
averiguar os bens leiloados dias
antes do leilão. “Tudo foi feito
com total transparência, para que
todos pudessem participar” fina-
liza Poletti.

Nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal

Dr. Edú Fenerich ladeado pela Drª Andréa Delegada, Vitório de Simoni e Rubinho Gama

Transparência no leilão de bens, com a presença oficial de leiloeiro licenciado

Quem prima pela integridade

colhe os frutos da honestidade

A disciplina eleva a moral e
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Tolerância é amparo que

frutifica a fé e traz esperança
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Praças centrais recebem concertos natalinos
Apresentações musicais já começaram e prosseguem até dia 23

A Prefeitura de Jaboticabal,
através do Departamento de Cul-
tura, preparou uma programação
especial para este fim de ano.
Além da Parada de Natal e Noite
de Belém, os munícipes poderão
apreciar concertos natalinos até
dia 23.

De acordo com o diretor de
Cultura, Abel Zeviani, as apresen-
tações acontecerão nas Praças 9
de Julho e Dr. Joaquim Batista,
sempre das 20h às 22h. “É uma

Uma das apresentações “CONCERTOS NATALINOS”, no coreto da Praça Dr. Joaquim Batista

A obra de reforma do Terminal
Rodoviário “Dom José Varani” pros-
segue a todo vapor. Equipes traba-
lham na adaptação dos sanitários
que se tornarão acessíveis para
atender pessoas com deficiência.

“Acessibilidade é uma das pri-

Terminal Rodoviário: reforma segue a todo vapor
Acessibilidade e nova iluminação estão entre as prioridades

oridades da obra. Por isso, incluí-
mos no projeto a instalação de um
elevador e colocação de piso tátil
em alguns pontos”, pontuou o
prefeito Raul Girio, que esteve no
local para conferir o andamento da
obra.

A iluminação também está en-
tre as prioridades do projeto. O
local será pintado e o piso original
recuperado.

Para realização de toda obra
serão investidos mais de R$ 360
mil (R$ 300 mil provenientes do

Departamento de Estradas e Ro-
dagens – e a contrapartida da Pre-
feitura).

“As obras vão garantir ainda
mais conforto e segurança aos ja-
boticabalenses e aos seus visitan-

tes”, finaliza o coordenador do
Terminal Rodoviário, José Carlos
Fernandes.

forma de entreter e agradar o pú-
blico que vem ao Centro da cida-
de para fazer suas compras de
Natal”, acrescenta.

A Corporação Musical Gomes
e Puccini foi a primeira a se apre-
sentar. A banda esteve no último
dia 15, na Praça 9 de Julho.

Confira a programação dos
próximos dias:

Dia: 16-12-2014 - Banda Mel-
quisedeque

Local: Praça Dr. Joaquim Batis-

ta – Coreto Maestro “Edu Valério”
Dia: 18-12-2014 - Corporação

Musical Gomes e Puccini
Local: Praça Dr. Joaquim Batis-

ta – Coreto Maestro “Edu Valério”
Dia: 22-12-2014 - Coral da Igre-

ja Presbiteriana do Brasil – IPB
Local: Praça 9 de Julho
Dia: 23-12-2014 – Coral da

Igreja Presbiteriana do Brasil –
IPB

Local: Praça Dr. Joaquim Batis-
ta – Coreto Maestro “Edu Valério”

Prefeito Raul Girio supervisiona obras do Terminal Rodoviário de Passageiros

Raul Girio analisa materiais empregados na obra, conferindo a qualidade
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P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

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

Elas parecem ter o “dedo podre” na
hora de decidir com quem vão se relaci-
onar. Enxergam o príncipe e não o sapo
que ele é. Não percebem que são res-
ponsáveis por sua própria felicidade. O
medo da solidão fala mais alto do que a
vontade de ter uma união saudável. Para
acabar com isso, um dos caminhos é
buscar se conhecer profundamente e
descobrir o que motiva essas escolhas.

Muitas mulheres não conseguem es-
tabelecer um vínculo com um homem

A Missa do Galo encerrou-se aos pri-
meiros minutos de 25 de Dezembro.
Padre-Afonso deixara-se contaminar
pela aflição dos fiéis, ansiosos por re-
tornarem às suas casas e desfrutarem a
Ceia antes de as crianças murcharem  de
sono. Abreviou a homilia, pulou ora-
ções, desejou a todos Feliz Natal e deu-
lhes a bênção final.

Dependurados os paramentos, Pa-
dre Afonso viu-se sozinho em plena
Noite de Natal. O celibato é um dom e

Saiba o que acontece com mulheres que sempre escolhem o cara errado

bacana e só escolhem aqueles que, com
o tempo (às vezes curtíssimo), vão di-
zer logo “a que vieram”. Não são par-
ceiros, são sedutores; somem do dia  pra
noite; elas investem tudo e eles nada. É
que algumas mulheres gostam mais da
relação do que da pessoa ou de si mes-
ma. É o medo da solidão. O que  vale
não é a qualidade do encontro e sim que
não esteja só. O outro será mais um
cartão-postal — exposto no Facebook
ou no Instagram — do que uma realida-
de do coração.

 Esse tipo de  comportamento é bem
mais comum em mulheres do que em
homens. A solidão é mais feminina. É
como se uma “carência sem fim” guias-
se a mulher  para escolher “a dedo” o
cara errado. Portanto, não é culpa do
outro “ser assim”, mas de quem escolhe
com seu “dedinho podre”; de quem
“toca”  exatamente naquele e não nas
outras dezenas de pessoas que encon-
trou pelo caminho.

Percebendo essa necessidade de com-
panhia, o cara sabe a frase certa que ela
quer ouvir. Como é “caçador”, observa
sua “vítima” e faz exatamente o que ela
espera dele. Para essa mulher — por sua
necessidade de companhia, a mensagem

chega de outro jeito: “Se ele presta aten-
ção em mim, é porque se preocupa co-
migo!”. É cruel? Sem dúvida! Mas é
importante que se tire um aprendizado
dessa história: culpar o outro é ver ape-
nas uma face da moeda. Pode ser até
que os dois estejam “desajustados” emo-
cionalmente, porém a mulher precisa
entender que é dela a responsabilidade
pela própria felicidade. O outro vem
apenas somar.

Portanto, acreditar que sua felicida-
de está no outro é começar errado uma
relação. Não busque qualquer “porca-
ria” para o papel de te fazer feliz, mis-
são que cabe a si mesma. Com o ser
amado, a felicidade transborda e traz
mais prazeres. Se for diferente, vai cair
numa cilada e ouvir todo o blá blá blá de
novo: as mulheres escolhem os homens
errados porque eles sabem falar as coi-
sas certas e ocupar o espaço esperado
por elas.

O perigo nessa história toda é que
isso se transforma numa codependên-
cia para amar e o prazer se transforma
em viver para servir àquele que acredi-
ta ser um príncipe. Acordar vendo um
sapo, não é fácil prá ninguém. Por isso,
essas escolhas não podem ser apenas

para cobrir suas ausências e preencher
seus espaços vazios. Há o risco de se
acostumar com essa situação insólita e
perder a noção do que é uma relação
saudável.

O que fazer, então? Elevar a auto-
estima e buscar se conhecer profun-
damente. A mulher deve identificar do
que tem medo e o que a mobiliza para
fazer essas escolhas “tortas”, que po-
dem estar relacionadas com sua histó-
ria de vida. Enquanto esse “dedo po-
dre” estiver sendo “curado” para es-
colher o carinha que vale a pena, é
bom ocupar o tempo com fontes de
prazer e alegria: ioga, ginástica, balé
ou leitura, por exemplo. A opção é
sua.

Uma terapia também ajuda e, para
muitas pessoas, é o caminho mais ade-
quado. Ouça os amigos. Alguém de fora
pode ajudar, dando outra visão que quem
está envolvido não percebe. E por fim
se perdoe por amar demais porque, com
escolhas erradas ou certas, o que cada
um busca,  é ser feliz. Disso, ninguém
deve desistir nunca. Boa sorte a todos
que passam por situações semelhante e
muito cuidado com suas carências e seu
pobre dedinho podre...!

REFLEXÃO - CEIA  DE  NATAL -
ele sabia tê-lo merecido. Ao longo de
20 anos de Sacerdócio acometeram-lhe
muitas tentações. Não era o fascínio
das mulheres que o levava a duvidar de
sua consagração. Perturbava-o a cons-
ciência do pai que nunca fôra.

Naquela noite a Solidão lhe bateu
forte, com uma ponta de amargura ad-
vinda de uma expectativa frustrada.
Nenhum dos paroquianos tivera a gene-
rosidade de convidá-lo à Ceia. Revirou
os embrulhos de cores brilhantes e en-
controu o que bastava: um panetone e
uma garrafa de vinho. Enfiou-os na pas-
ta usada para levar sacramentos aos
enfermos e dirigiu-se à zona boêmia.

Shirley – Ela trazia os olhos in-
chados, o peito sufocado, o coração
miúdo. Desde o fim da tarde chorara
copiosamente ao recordar os Natais de
sua infância no Norte de Minas. Lem-
brou da família que a repudiara, do ma-
rido que a abandonara, do filho que dela
se envergonhava. Sentiu ódio da Vida,
da desfortuna a que fôra condenada.

Pudesse, não trabalharia naquela

noite. Todavia, não lhe restava alter-
nativa. O acúmulo de dívidas a obrigava
a ir à Rua. Mirou o homem de pasta na
mão, camisa sem gola, sapatos escuros.
Enquandrou-o na tipologia adquirada em
tantos anos de calçada: tinha o jeito
ingênuo dos que buscam apenas aliviar-
se e, na hora da cobrança, preferem ser
generosos no pagamento a enfrentar
uma prostituta irada disposta ao escân-
dalo.

Trocaram olhares e ela se esforçou
para estampar um sorriso sedutor. Ele a
indagou; ela apontou o hotel. Caminha-
ram em silêncio. Subiram as escadas
onde as baratas se desviavam ariscas.

Ao vê-la abrir o primeiro botão da
roupa, ele se adiantou. Explicou que não
estava alí em busca de sexo, e sim de
companhia. Haveria, contudo, de pa-
gar-lhe o devido. Contou-lhe de seu Sa-
cerdócio e de sua Solidão, e indagou se
ela se dispunha a orar com ele e com-
partir a Ceia.

Shirley sentou na cama, enfiou o
rosto entre as mãos e desabou em pran-

tos. Agora era um choro de alívio, de
gratidão por algo que ela não sabia defi-
nir, quase de alegria.

Padre  Afonso propôs fazerem
uma oração. Ela se ajoelhou e ele
tomou-a pela mão e fez com que se
sentasse de novo. Ele ocupou a úni-
ca cadeira do quarto. Abriu o Evan-
gelho de Lucas e leu o relato do nas-
cimento de Jesus. Em seguida, per-
guntou se ela gostaria de receber a
Eucaristia. Shirley   pareceu levar
um choque.  Como ela,  uma puta,
poderia receber a hóstia sem sequer
ter se confessado?  O Sacerdote leu
o texto de Mateus (21,28): “As pros-
titutas vos precederão no Reino de
Deus”.  E acrescentou que eram
ele e  essa sociedade cínica,  in-
justa,  desigual que deveriam se
confessar a  e la  e  pedir  perdão
por a terem obrigado a uma Vida
tão degradante.

Após a comunhão, Padre Afonso ti-
rou dois copos da pasta encheu-os de
vinho e partiu o panetone. Os dois ain-
da conversavam sobre suas Vidas enquan-
to clareava o dia.

Reflexão sobre texto de Frei Beto

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,

ESTEJAM  ATENTOS  PARA  SABEREM  DISTINGUIR  DE  QUAL  FONTE  VEM  UMA  INSPIRA-
ÇÃO:  SE  É  DO  SEU  PRÓPRIO  RACIOCÍNIO  OU  SE  É  DE  UM  MENTOR  ESPIRITUAL

AMOR E ALEGRIA!
Navegando pelas ondas vibratórias

da fraternidade nas comemorações do
nascimento de Jesus (embora a verda-
deira data de nascimento do Mestre ocor-
reu no dia 18 de setembro), transcreve-
mos a seguir uma mensagem que canali-
zamos em 23/04/2.004, no Núcleo As-
censional Amor ao Próximo, ditada por
PAULO DE TARSO, mais conhecido
por São Paulo.

Saudações, meus queridos irmãos.
É com a mais imensa das felicidades

poder nesta oportunidade, por intermé-
dio deste nosso querido irmão, consubs-
tanciar trazer aos irmãozinhos terre-
nos, um pouco da experiência que já
tivemos a oportunidade de vivenciar em
diversos orbes onde estivemos sediados
inúmeras vezes.

Cumpre-me assim, transmitir mi-
nhas considerações de respeito aos no-
bres irmãos que se devotam na luta in-
cessante em prol do amparo à todas as
criaturas que ainda vivem na penumbra
que é a ignorância de tantas verdades
que estão em derredor de cada qual, mas
que carecendo de um maior esclareci-
mento, acabam por deixarem passar
desapercebidas tantas quantas observa-
ções de cada um de seus mentores espi-
rituais que não cansam de sussurrar em

seus ouvidos, mas mesmo assim, exata-
mente por se encontrarem na escuridão
da ignorância, confundem os avisos ad-
vindos de seus mentores maiores com
os seus próprios pensamentos que ima-
ginam procederem de sua própria inti-
midade.

É uma simultaneidade de vibrações
telepáticas que, para uma pessoa aten-
ta e conhecedora da  sistemática de
vida, tanto física quanto astral, tendo
um mínimo de senso de auscultação e,
é claro, de um bom período de treino,
poderá saber distinguir quando aqueles
sussurros são advindos de sua própria
imaginação em decorrência de seu ra-
ciocínio, e quando são ondas originari-
as de outra fonte, sendo nesse caso,
seus mentores espirituais, uma vez que
ambos chegam e se misturam num só
ponto de percepção que é o Campo
Mental.

Portanto, inúmeras são as ocasiões
em que uma pessoa ao se sentir inculca-
da de dúvidas quanto a solução que pre-
cisa encontrar para tomar uma decisão
a respeito de um assunto delicado ou
muito importante, em permeio à sua
meditação, que na maioria das vezes,
mesmo estando nesse estágio vibracio-
nal nem sequer tomam conta disto e,
por despercebimento recebem nessas

ocasiões  um incontável número de
manifestações de seres extra físicos que
se afinizam ao seu estado vibracional e,
concomitantemente, a essa mesma na-
tureza vibratória, emitem suas opini-
ões, conselhos e tudo o mais referente
ao estado de ansiedade ou agonia diva-
gante em que se encontram, quando
então são envoltas justamente por es-
tarem nesse estado de extrema concen-
tração.

Assim pois, uma pessoa que desco-
nhece semelhante situação não se dá
conta em observar e analisar cada uma
dessas inspirações e acaba se perdendo
em qual e tal opinião realmente deve se
apegar.

Aquela pessoa porém, que cônscia
estiver dessa verdade, ficará atenta e
assim poderá distinguir que tipo de ins-
piração está tendo, ou seja, se do seu
raciocínio propriamente dito ou se é
oriunda de uma outra fonte, a qual po-
derá então ser melhor analisada, de modo
a encontrar a solução almejada e a que
melhor poderá atender a sua tomada de
decisão no momento.

Eis meus bondosos irmãos, mais um
humilde esclarecimento deste vosso ir-
mão que tanto vos ama,

PAULO DE TARSO.
LUZ & PAZ

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

O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo amor, vem pela

dor.O AMOR SE CONQUISTA.
Só seremos  felizes se levarmos den-

tro de nós a esperança, que nos ilumina
nos elos de paz e na força íntima da
verdade. Os caminhos são percorridos
por nós, onde passamos por muitas vi-
das. Hora encarnado, hora desencarna-
do no mundo e no intercambio material
e espiritual. A dimensão de modifica-
ções se opera em nível superior ou infe-

A CARIDADE  NASCE  COM O AMOR
rior, dependendo do grau de evolução,
dentro da hierarquia de valores, onde
mudamos de situações para chegarmos
a um progresso, que nos leva para a fe-
licidade. Tudo que acontece, precisa ser
administrado dentro da lei de DEUS,
dentro da reforma íntima, lições mo-
rais que trazem para dentro de nós uma
vida de alegrias e satisfações, fazendo
com que os membros da família se unam
e vivam felizes. O tempo marcou no-
vos meios de conseguirmos vencer a
ignorância, tudo depende de nós. Co-
nhecereis a verdade e ela vos libertará.
Sempre nasce um mundo novo dentro
de nós, para que possamos nos evoluir,
consciente de nossas responsabilidades,
com direitos e deveres, abraçados nas
lições da BOA NOVA.

SONHAMOS  COM UM MUNDO
MELHOR

Os efeitos  da lei do amor são o aper-
feiçoamento moral da raça huma-
na e a felicidade durante a vida terres-
tre. Amar no sentido profundo da pala-
vra é ser leal, honrado, consciencioso.
DAÍ A CESAR O QUE É DE CESAR, A
DEUS O QUE É DE DEUS. Vamos amar
o próximo como a si mesmo.

O AMOR é de essência DIVINA.
Vamos vencer o egoísmo, chaga da hu-
manidade. (evangelho segundo o espiri-
tismo). AMAI VOSSOS INIMIGOS.

 Nossa felicidade ou infelicidade de-
pende da nossa vontade de fazer o bem,
sem  ver a quem, porque quem ama per-
doa. A FELICIDADE NÃO É DESTE
MUNDO. TEMOS QUE PAGAR O
MAL COM O BEM. Temos que fazer o
bem a todos. O BEM TEM QUE REI-
NAR NA FAMILIA.

SEREMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS EM ESPÍRITO E VERDADE.

O coração humano é como uma bús-
sola que nos mostra sempre que ‘bem’ é

O coração humano é como uma bússola
bem e ‘mal’ é mal. Mas, infelizmente,
as pessoas estão muito perdidas. Os maus
continuam maus, porque os bons não
são melhores. E por que os bons não
são melhores? Porque não querem ser
santos. E os bons não são melhores,
porque os melhores não são santos.

Santidade não é coisa complicada. É
buscar a Deus. Você precisa buscar a san-
tidade, mas se você se satisfizer com a
mediocridade, a correnteza já o estará
levando para baixo.

E aí está o segredo da santidade! Ser
santo é uma questão de transformação,
não um passe de mágica. Olhando com
olhos humanos para a adoração, vendo
a pessoa ali parada, podemos dizer que
ela está perdendo a vida, jogando-a fora.
Mas não estamos jogando fora nossa
vida, não! Porque, pelo fato de estar-
mos ali, o quanto pudermos, em adora-
ção ao Santíssimo Sacramento, apenas
crendo, o Senhor está junto de nós.

Seu irmão,

Arnaldo Jardim é deputado federal
pelo PPS-SP

Edital de convocação
De ordem do Presidente ficam convocados todos os Senhores

Conselheiros, bem como todos os Sócios Mantenedores e Contri-
buintes da SOCIEDADE ESPÍRITA CRISTÃ IRMÃO VICENTE
“SECIV”, para a Assembléia Geral Ordinária de Eleição da nova
diretoria a realizar-se no dia 30 de Dezembro de 2014 às 18:00 horas
nesta sede, do Lar do Caminho, situado à Via de Acesso Prof.
Paulo Donato Castellani, s/nº, na cidade de Jaboticabal, a fim de
ser dada a posse ao Presidente eleito e ser formada a Diretoria que
regerá os destinos desta Sociedade no biênio 2015/2016.

ELIALBA  FRANCISCA  ANTONIA  DANIEL  CARÓSIO
Secretária

Não há como fazer um diagnóstico
da Legislatura (2011-2014) que se en-
cerra sem levar em conta a conjuntura
político-econômica durante o primeiro
mandato da presidente Dilma Rousseff.
Relembremos os principais fatos que
marcaram os últimos quatros anos.

A presidente inicia seu mandato pro-
metendo que seria uma “boa gerente”,
que no seu governo os brasileiros conta-
riam com políticas públicas previsíveis e
duradouras. O tempo se encarregou de

Como foi a Legislatura
desmistificar a capacidade gerencial de
Dilma.

Não revelou visão estratégica e as
medidas para estimular a economia não
surtiram efeito pela natureza pontual e
paliativa das ações. Centralizadora e
incapaz de formular uma proposta ge-
ral para os problemas estruturais, não
conseguiu manter os marcos macroe-
conômicos e, assim, a média de cresci-
mento do PIB foi bem abaixo das pro-
jeções feitas ano a ano.

Ao invés de políticas públicas pere-
nes e estáveis, o governo produziu uma
série de remendos. Foi o que ocorreu,
por exemplo, no setor de energia elé-
trica. As iniciativas para baratear a conta
de luz esbarram em inúmeras dificulda-
des, inclusive jurídicas, sem contar no
enorme rombo produzido pela Medida
Provisória 579/2012, avaliado em R$
105 bilhões. E essa conta virá para va-
ler mesmo em 2015, com o aumento
das tarifas e energia para todos, indis-
tintamente.

A gestão da economia foi igualmen-
te outra decepção: registro de déficit
nas transações correntes, rombo nas
contas públicas, redução da meta de su-

perávit fiscal, inflação em descontrole
e juros nas alturas, conjuntura que de-
sestimulou os investimentos e derreteu
a confiança na capacidade “gerencial”
do governo.

Os desarranjos causados pela debili-
dade da condução da política econômi-
ca impediram avanços no combalido
setor de infraestrutura, as reformas es-
truturais, a redução dos gastos públicos
e provocaram a perda da produtividade
e da competitividade da indústria naci-
onal, que chegou ao fundo do poço.

Nos últimos quatros anos alertamos
para o fracasso que seria a atual política
econômica, fragilizada pelo desprezo aos
fundamentos básicos que propiciaram a
estabilidade alcançada à duras penas pela
sociedade brasileira nas últimas décadas.

Na questão tributária, a presidente
também não conseguiu avançar e a situ-
ação agravou-se pela total falta de raci-
onalidade na condução da política fis-
cal. As desonerações para ancorar o sa-
turado e esgotado modelo de consumo
foram pontuais, dirigidas a determina-
dos setores da economia, sem qualquer
efeito geral sobre a dinâmica da econo-
mia.

Outra promessa da presidente que
não se confirmou foi a sua disposição
para o diálogo. O gesto de Dilma, ao
reunir os ex-presidentes José Sarney,
Itamar Franco, Fernando Collor e Fer-
nando Henrique Cardoso durante a visi-
ta de Barak Obama ao Brasil, em 2011,
foi simbólico e animador. Mas daí em
diante cedeu lugar a intolerância e a ris-
pidez com que o governo tratou as di-
vergências políticas.

O combate sistemático à corrupção
prometido por Dilma também não pros-
perou. Apesar de ter afastado sete mi-
nistros em apenas 13 meses de gover-
no, os malfeitos e escândalos persisti-
ram. As denúncias de corrupção na Pe-
trobras são a demonstração cabal da dis-
tância entre o seu discurso e a prática.

Dentro deste contexto em que a atual
Legislatura se desenvolveu, o meu man-
dato parlamentar buscou acompanhar
com rigor a aplicação das políticas pú-
blicas, sem ficar no adjetivo da contes-
tação, mas no propositivo, no substan-
tivo da proposição do debate e da apre-
sentação de ideias para corrigir rumos e
apontar caminhos.

No artigo da última semana de 2014
apresentarei neste mesmo espaço o ba-
lanço das atividades que realizei na Câ-
mara nestes quatro anos.

Noel, o
Mensageiro da

Paz, comunica
que entrará de
férias e retornará
só em 2015!

A Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente (SAAMA), pro-
move até 20 de dezembro, a Campanha
de Coleta de Resíduos Eletrônicos. Vá-
rios pontos de coleta estão sendo dis-
ponibilizados pela cidade, atendendo das
7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e
até as12h no sábado.

“Começamos na segunda-feira (15)
e a população está aderindo à nossa
campanha. Até o sábado, diversos pon-
tos da cidade receberão o posto de cole-
ta. Todo material terá descate apropri-
ado”, afirma o secretário da pasta, Sér-
gio Nakagi.

Na ocasião poderão ser descartados
monitores, servidores, televisores, apa-

Começa campanha de Coleta de Resíduos Eletrônicos
Até o final da semana, diversos bairros da cidade serão beneficiados

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:
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
Mais informações pelo telefone (16)

3209-2450.
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Éverton Ribeiro leva o bi no Craque do Brasileirão; veja lista de premiados
Cruzeiro domina seleção do campeonato, que conta também com jogadores de Corinthians, Atlético-MG e São Paulo. Erik é a revelação

Éverton Ribeiro está acostumado
com taças e prêmios. Ele levantou mais
um troféu, motor do Cruzeiro na con-
quista do título do Campeonato Bra-
sileiro deste ano, o meia levou o bi
também do prêmio Craque do Brasi-
leirão.

Prêmio Craque da Galera: Rogério
Ceni fica com título pela segunda vez

O Cruzeiro, de Éverton Ribeiro,
dominou a lista de premiados deste
ano. Foram cinco jogadores campeões
na seleção do campeonato: além do

meia, Dedé, Egídio, Lucas Silva e Ri-
cardo Goulart estão entre os melhores
do Brasileirão 2014. O técnico cruzei-
rense Marcelo Oliveira foi eleito como
o melhor treinador - é o segundo ano
consecutivo que ele leva esse troféu.

O Corinthians teve dois jogadores
na seleção do Brasileirão: Gil e Guer-
rero. Marcos Rocha e Diego Tardelli
foram os representantes do Atlético-
MG na lista. Completam o time do
campeonato o goleiro Jefferson (Bo-
tafogo) e o volante Souza (São Paulo).

Autor de 10 gols neste Brasileirão,
o atacante Erik levou o prêmio de re-
velação do Brasileirão 2014. Em seu
segundo ano como profissional, o ga-
roto de 20 anos mostrou o mesmo ta-
lento dos tempos de categorias de base
do Goiás.

Veja a lista de premiados:
Fonte: http://sportv.globo.com/

site/programas/bem-amigos/noticia/
2014/12/everton-ribeiro-leva-o-bi-no-
craque-do-brasileirao-veja-lista-de-
premiados.html

Goleiro: Jefferson (Botafogo) Zagueiros: Dedé (Cruzeiro) Zagueiros: Gil (Corinthians)

Lateral-direito: Marcos Ro-
cha (Atlético Mineiro)

Lateral-esquerdo: Egídio
(Cruzeiro)

Volantes: Lucas Silva (Cruzei-
ro)

Volantes:  Souza (São Paulo) Meias armadores: Ricardo
Goulart (Cruzeiro)

Atacantes: Diego Tardelli
(Atlético Mineiro)

Atacantes: Guerrero (Corin-
thians)

Revelação: Erik (Goiás) Técnico: Marcelo Oliveira
(Cruzeiro)

Meias armadores: Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Jornal estampa desejo do Barça nos
“novos Neymar” Gabigol e Malcom

"Sport" cita prioridade do clube sobre o santista e olho comprido em direção

ao atacante corintiano. Diário revela ida de dois emissários catalães ao Brasil

Gabigol e Malcolm em destaque na imprensa espanhola (Foto:
Reprodução)

O sucesso de Neymar no Barce-
lona parece mesmo motivar os diri-
gentes a buscar novas joias brasi-
leiras a fim de reforçar seu elenco.
Na edição deste sábado, o diário
“Sport” estampa o interesse do clu-
be no santista Gabriel e no corintia-
no Malcom, dois jovens que repre-
sentam a nova safra de atacantes
brasileiros.

A reportagem mostra que a dire-
ção do clube catalão já tem direito
de preferência sobre Gabigol (18
anos) e estaria “bem posicionado”
em  relação ao jogador do Timão
(que completará 18 em fevereiro), po-
rém sem ter ainda se manifestado
oficialmente sobre a contratação.

Com o título de "Operação Bra-
sil", o periódico revela que dois re-
presentantes do Barça já estariam
no país para observar outros valo-
res no Campeonato Brasileiro Sub-
20 que está sendo disputado no Rio
Grande do Sul. Sem Malcom, o Co-
rinthians fará a final da competição
contra o Atlético-PR.

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/futebol/
futebol-internacional/futebol-espa-
nhol/noticia/2014/12/jornal-estam-
pa-desejo-do-barca-nos-novos-
neymar-gabigol-e-malcom.html

Em 24 horas de revezamento, os atletas nadaram 72,1 km

Revezamento 24 h na Academia Cardiofísico

Inaugurado hoje, dia 20, o
Espaço Cabeçabjj. Para to-
dos que gostam do jiu-jitsu,

INAUGURAÇÃO CABECABJJ
treinamento com kimono e
sem kimono. localizado à rua
Mário de Campos, nº 900 -

Jardim São Marcos I. Informa-
ções, entrar em contato no
face: Eduardo Martins.



PROMOÇÃO: Segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00
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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

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015 A
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril
de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores
rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer
título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até
o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data do vencimento (31 de janeiro
de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do
vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021
ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA:
cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais.

Brasília, 16 de dezembro de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

A  Sociedade Espiritualista Templo da Esperança convoca seus
Associados para Assembleia no dia 24/01/2015 às 14hrs em sua
sede à Avenida Aurélio Migliori, Nº 181, Jardim Paulista-Jabotica-
bal-SP. Pauta: balanço e relatório anual - programa de atividades
para 2.015; mensalidades e eleição de nova  Diretoria Diretoria.

As festas de final de ano com mesas
fartas de comida se aproximam, mas é
também nessa mesma época que o ve-
rão e a manutenção da boa forma an-
dam juntos, então para que a ceia não se
torne um peso na consciência na ma-
nhã seguinte, existem dicas básicas a
serem seguidas e, é claro, sem exageros.

Segundo a docente da área de nutri-
ção do Senac Jaboticabal, Shelly Gon-
çalves Leite, o cardápio é uma escolha
importante para quem se preocupa com
os exageros. “Para aproveitarmos as
festas com um cardápio mais saudável,
mas sem fugir das gostosuras, podemos
optar por substituições. A troca de in-
gredientes mais calóricos por opções
mais leves, como lombo, frango ou peru,
ou a maionese e o creme de leite pelo

Substituições no cardápio podem
garantir ceia mais leve e nutritiva

Verão e festas de final de ano podem se tornar o pesadelo

de muitas pessoas, mas com cuidados simples, o ano

pode começar com uma preocupação a menos

MÁRIO SÉRGIO DE VILHENA MORAES JABOTICABAL - ME
torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N°
52001594 , válida até 15/12/2018, para Corte e dobra de metais; servi-
ço de à AVENIDA MANOEL MARTINS FONTES, 670, LOTEA-
MENTO COLINA VERDE, JABOTICABAL/SP.

19:00 dublado quinta-sexta
21:30 legendado quinta-

sexta
16:00 e 19:00 dublado -sá-

bado-domingo-segunda e terça

O Hobbit: A Batalha dos
Cinco Exércitos é um filme de
fantasia e aventura estaduni-
dense, dirigido por Peter Jack-
son. É o último filme da trilo-
gia que foi adaptada a partir
da obra de mesmo nome do es-
critor britânico J. R. R. Tolkien

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

DECLARAÇÃO
EXPRESSO  RODO  JABOTI   LTDA, CNPJ Nº 50.386.473/0001-

47, Inscrição Estadual Nº 391.007.673-119, sito à Rua Savério Amoro-
so, 179 - Vila Santo Antônio, Jaboticabal/SP, Declara para os fins a
que se fizerem necessário que, foram extraviados parte de documen-
tação fiscal, trabalhista e tributário entre outros, anteriores ao exer-
cício de 2.014, inclusive.

Por ser verdade, firmamos a presente
Jaboticabal, 10 de dezembro de 2014

Paulo Cesar Vantini
Sócio-Proprietário

PRECE PODEROSA
PARA A PROSPERIDADE

Oh! Criador do mundo, Tu
que disseste: Peça e recebe-
rás, embora esteja nas alturas,
em Vossa Divina Glória, incli-
nai seus ouvidos a esta humil-
de criatura para satisfazer-me
o desejo.

Ouve minha prece. Oh! Pai
Amado, fazei que, por Vossa
vontade eu obtenha a graça
que tanto almejo (faz o pedi-
do). Deus supre agora todas
as minhas necessidades, se-
gundo as suas riquezas sem-
pre ativas, presentes, imutá-
veis e abundantes em minha
vida e que isso seja feito pelo
poder e nome do Vosso adora-
do Filho Jesus. (M.I.R.C.)

iogurte natural com mostarda”.
Outra dica é utilizar as sobras da ceia,

mas com cautela na hora do preparo e
armazenamento. O peru, por exemplo,
deve ficar exposto em temperatura
ambiente por, no máximo, uma hora,
pois a qualidade do alimento pode ser
comprometida, aumentando o risco de
contaminação por micro-organismos.

“As frutas secas, como as castanhas,
nozes e amêndoas podem ser aprovei-
tadas para uma salada. E com as frutas
frescas, é possível fazer uma salada de
frutas ou sucos, mas lembre-se de pre-
parar somente o necessário, para que
não ocorra desperdício”.

Palitinhos de cenoura ou de pepino,
com molho sem muito sal podem ser
preparados como aperitivo e, para fu-
gir das sobremesas com leite condensa-
do, prefira mousse de limão light e sala-
da de fruta, pois além de serem alimen-
tos leves, também auxiliam na digestão
e são nutritivas, contendo vitaminas,
minerais e fibras. “Caso seja difícil re-
sistir ao doce, vale tentar sobremesas
com grãos integrais e frutas secas, como
castanhas, nozes ou amêndoas”, finali-
za Shelly.

Para beber, dê preferência à água e
sucos de frutas da época como melão e
melancia que são ricos em vitaminas e
minerais, e contém poucas calorias.
Exagerar em bebidas alcoólicas nunca é
bom, mas para o tradicional brinde, uma
boa opção é o vinho tinto.

Receita: Arroz de Natal light
INGREDIENTES: 1 xícara de chá

de ricota, 1 copo de iogurte natural des-
natado, 1 colher de sobremesa de man-
jericão seco, 2 xícaras de chá de arroz
integral cozido na água com sal, 1 abo-
brinha picada, 1 tomate sem pele e sem
semente picado, ½ xícara de chá de
molho de tomate e farinha de rosca para
polvilhar.

MODO DE PREPARO: Coloque a
ricota, o iogurte e o manjericão no li-
quidificador e bata até obter um creme
liso. Coloque a metade do arroz em um
refratário e pressione um pouco. Cubra
com metade da abobrinha, metade do
molho de tomate, e metade do creme
batido. Repita a outra camada. Polvilhe
a farinha e leve para gratinar.

Serviço
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

OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA, torna público que reque-
reu na CETESB a renovação de licença de Operação para fabricação
de defensivos agrícolas e fertilizantes, sito à rua Minervino de Cam-
pos Pedroso, Nº 13, Parque Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal/
SP.

RESOLV  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  CONTRATA

SUPERVISOR DE LIMPEZA 
Supervisionar os serviços de higiene e limpeza.
Experiência em liderança de equipe, gestão de pessoas, controle

de cartão de ponto e escala de trabalho. 
Aceitamos profissionais com experiencia em gestão de serviços

gerais, seguranças, manutenção ou áreas administrativas.

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO COM
O ASSUNTO PARA: rh@resolv.com.br
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

PARABÉNS e muitas FELICIDADES para ANTÔNIO JOAQUIM MOURA, mais conhecido como GARCIA, que
completou mais um ano de vida no dia 08 de dezembro; e ao seu neto RAFAEL WILLIAN MOURA, que completou nova
idade no dia 18 de dezembro. RECEBAM AS FELICITAÇÕES DE TODOS OS FAMILIARES E AMIGOS.

Autor: Nilson A. Rigo

Eu ando muito carente
Me abrace com o coração
Não sei se vou aguentar
Por favor me dê a sua

mão
Quero viver ao seu lado
E eternizar a nossa pai-

xão.
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

O modelo de traços fortes, é apon-
tado como a nova aposta do casting
CP Models Agency (Araraquara) para
o mercado internacional. Como to-
dos já sabem, que modelo tem que ser
muito mais do que um rosto bonito,
ele está em fase de desenvolvimento,
mas já participou de campanhas de
moda e programa de tv. O belo garo-
tão está sendo preparado para acon-
tecer em 2015. Estudante de mecâ-
nica aeronáutica, tem apenas 18 anos
de idade, é do signo de virgem, tem

CONHEÇAM TIAGO GENNARI
sua marcante beleza distribuída em
1.87 de altura e um corpo definido,
construído numa boa alimentação e
exercícios físicos, brasileiro com veia
italiana e conta ainda com um rosto
bem expressivo, olhar sedutor, lábios
carnudos acompanhados de um sorri-
so maroto. E mais do que tudo isso,
ele tem o principal: talento. O que
faz dele uma promessa para o mundo
da moda.

Melhor vocês guardarem este ros-
to na memória! Vai longe ou não vai?

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

EDSON LOBO completará mais um aniversário dia 27 de dezem-
bro. Que a tua vida seja repleta de emoções, alegrias e conquistas.
Feliz Aniversário!

Alessandro Del Vecchio, parabéns pelo dia 24/12, que é todo es-
pecial. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus desejos se
realizem, pois você merece.  Feliz aniversário!

Flavinha Cristina, felicidades no dia 25. Essa mensagem está
repleta de carinho, porque é para alguém muito especial... Você!
Feliz aniversário!

RODRIGO BETIOL... a FELICIDADE ESTÁ PRESEN-
TE  EM NOSSAS MÃOS. O surgir de cada dia vem sempre
com novas mensagens de esperança. Feliz aniversário no
dia 25 de dezembro. Que essa data, que já é especial, seja
de alegrias infindas, ao lado da sua esposa Débora e seus
filhos Leonardo e Vinícius.

Leandro Marcon,

a vida é um milhão

de novos começos,

movidos pelo desa-

fio sempre novo de

viver e fazer todo

sonho brilhar. Feliz

Aniversário pelo seu

dia 20!

MOTORISTA
MOTORISTA PARTICULAR PARA CARROS DE PASSEIO +

DE 30 ANOS DE HABILITAÇÃO.

CONTATO: LUIZ (16) 9.9721-4790

Rodrigo Souza , dia 27 é o seu dia. Desejamos que a tua vida seja
cheia de emoções, alegrias e conquistas. Feliz aniversário!
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A Igreja Cristã Colheita nasceu no
dia 29 de novembro de 2014. Temos a
visão que vem de Deus, de aliviar as
almas cansadas, de dar paz e esperança
às pessoas, trabalhar com a família, pois
ela é o plano de Deus.

Em nossa geração já há quem defen-
da abertamente a destruição da família.
Portanto, investir nos relacionamen-
tos dentro de casa é uma necessidade
vital para todo aquele que quiser viver
uma vida plena nos princípios encon-
trados na palavra de Deus.

Nosso alvo é trabalhar com casais,
trazendo a harmonia família, aos sol-
teiros o caminho para escolha da pes-
soa certa, e para as crianças, a base para
que elas cresçam com saúde mental e
espiritual.

Não importa a situação da pessoa
que se chegue a nós, com certeza atra-
vés dos princípios da palavra de Deus,
possuímos a direção para uma vida aben-
çoada.

Hoje, em 2014, eu Alessandro, mi-
nha esposa Regiane, meus filhos Estê-
vão e Yago, estamos de braços abertos
para recebê-los, e junto a toda igreja,
buscarmos o reino de Deus e sua justiça.

Que em 2015 haja esperança para
você no futuro e assim conseguirá rece-
ber vida verdadeira.

Nossa família deseja a todos um fe-
liz Natal e um Ano abastado de conhe-

cimento da palavra de Deus!
“No temor do Senhor tem o homem

forte amparo, e isso é refúgio para seus
filhos.” Provérbios 14:26

A Igreja Cristã Colheita nasceu

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

GAROTA EXEMPLAR ****

“Garota Exemplar” é adaptação
de livro homônimo de Gillian Flynn,
que também assume o papel de rotei-
rista. O longa conta a história de Nick
e Amy Dunne. Após um casamento
dos sonhos, eles se veem obrigados a
deixar a vida em Nova York para
mudarem para o Missouri após a no-
tícia de que a mãe de Nick está com
câncer. No dia em que comemoram o
aniversário de casamento, após um
breve recesso no bar de propriedade
sua e de sua irmã, o sujeito retorna
para casa e encontra o lugar revira-
do. Percebe então que sua esposa não
se encontra no local, o que o faz aci-
onar a polícia. A partir daí a história
segue dois caminhos. O primeiro,
contado em flashbacks, mostra como
o casal se conheceu e o que aconte-
ceu nos cinco anos seguintes. Afinal,
qual foi o motivo da degradação de
um relacionamento que, aparente-
mente, parecia ser perfeito e eterno.

E o segundo caminho segue a in-
vestigação do sumiço da esposa. Te-
mos uma verdadeira comoção local,
com direito a coletiva de imprensa,
central de voluntários e tudo mais. É
então que descobrimos o mistério que
é revelado lá pelo meio da projeção e

que, obviamente, não entrarei em
maiores detalhes para não estragar a
surpresa. E QUE SURPRESA! “Ga-
rota Exemplar” é mais um filmaço de
um diretor que vem se especializando
nesse quesito. Jamais comandar uma
produção com uma nota menor do
que um 8, por exemplo. E, pelo me-
nos, até agora, David Fincher vem
sendo muito bem sucedido.

Lançamentos
O ABUTRE
UMA LONGA VIAGEM

Aconteceu no dia 30 de outubro, na
sede da ACIAJA, com o objetivo de es-
treitar relações com setor produtivo,
proporcionando debates sobre os rumos
da economia nacional e reflexos de toda
conjuntura no dia a dia de empresas e
cooperativas.

“Cumprindo parte da missão, a ACIA-
JA estimula debates sobre temas que influ-
enciam ambiente produtivo. O atual cená-
rio da economia nos causa grande preocu-
pação. Particularmente, como economis-
ta, compartilho com a leitura da conjuntu-
ra macroeconômica do palestrante Ale-
xandre”, enfatizou o presidente da ACIA-
JA Humberto Montans Bellodi.

Dr. Luiz Roberto Lins Ferraz – Di-
retor Presidente da UNIMED, assim se
manifestou: “A palestra acontece um
dia depois da decisão do Banco Central
aumentar a taxa Celic. Isso afeta os ju-
ros de toda a economia do país e é uma
tentativa desesperada de manter a in-
flação sob controle. Temos e defende-
mos um projeto do país, que foi mo-
mentaneamente derrotado nas urnas,
mas não podemos nos desmobilizar”,
concluiu.

O palestrante Schwartsman apresen-
tou gráficos que demonstram a desacele-

ACIAJA E UNIMED REÚNEM EMPRESÁRIOS PARA ENCONTRO
COM O ECONOMISTA ALEXANDRE SCHWARTSMAN

ração estrutural da economia brasileira,
comparando o desempenho do PIB do
Brasil com o resto do mundo, na série
histórica de 1995 a 2014.

Destacou, ainda, a crescente perda de
competividade da atividade empresarial
brasileira. Segundo o economista, isso
vem ocorrendo por várias razões, entre
as quais, a falta de uma política oficial de
estímulo à indústria e a indexação dos
salários à inflação, sem conexão com o
aumento da produtividade.

Outra razão para a perda da compe-
tividade é a escassez de mão de obra. O
fato é que as estatísticas demonstram
que a redução de mão de obra disponível
para o trabalho ocorre mais acentuada-
mente em jovens, em idade economi-
camente ativa, na faixa etária dos 18
aos 24 anos de idade, um fenômeno di-
fícil de ser explicado.

Alexandre Schwartsman é adminis-
trador e doutor em economia, Profes-
sor do Insper e consultor. Foi diretor,
economista-chefe e analista de institui-
ções financeiras como o Banco do Bra-
sil, Grupo Santander Brasil (2008/2011),
ABN Amro Real, Unibando e Grupo Pão
de Açúcar. É colunista do jornal Folha
de São Paulo às quarta-feiras. Acaba de
lançar o livro COMPLACÊNCIA, em
co-autoria com Fábio Giambiagi.

Na palestra, vários empresários fo-
ram contemplados com a obra.

CONJUNTURA AOS OLHOS DO
ECONOMISTA

- A desaceleração da economia, ao
contrário da observada em 2008/2009,
não parece ser cíclica, nem resultado de
forças externas, mas sim convergência
à  (baixa) capacidade potencial de cres-
cimento da economia.

- O país vive a expansão baixa da
produtividade e redução do ritmo de

aumento da população engajada no
mercado de trabalho.

- Apesar do baixo crescimento do
PIB (menos de 1%) e criação medíocre
de novos empregos, o desemprego per-
manece reduzido.

- Salários seguem crescendo acima
da produtividade, pressionando a infla-

ção de serviços e as margens do setor
industrial, que perde competividade.

- Inflação permanente próxima ao
teto da meta.

- O Banco Central tenta amordaçar
o câmbio por meio da intervenção ma-
ciça nos mercados futuros.

Fonte: ALEXANDRE SCHWARTSMAN

Humberto Montans Bellodi, ladeado por empresários

Presença dos prefeitos de Jaboticabal, Raul Girio; de Pradópolis,
Aldair Cândido de Souza; de Taiaçú, Wladimir Sanches; e de Guari-
ba, Dr. Francisco Mansano.

Pr. Anastácio Martins
Mais um Natal abençoado. “Graças

a Deus”. Nesta época do ano as pessoas
ficam mais sensíveis, solidárias, carinho-

FELIZ NATAL
sas, umas com as outras. Mas, isso é
muito bom, porque tudo é motivo de
festas e trocas de presentes. Parece que
o amor está no ar e contamina a todos
que se deixam envolver por este mo-
mento. Porque só o amor é capaz de
suportar todas as coisas. (I Coríntios
13.7). É por isso que Jesus disse: Ame
seu próximo como ti mesmo, (Marcos
12.31). Quem ama o seu próximo, nun-
ca vai lhe desejar mal algum. Pelo con-
trário, somente coisas boas, porque tudo
o que nós fazemos para outras pessoas é
o que desejamos para nós mesmos. É
muito importante você demonstrar o
seu amor através de algum ato, ou seja,
fazendo o bem. Um exemplo: sua vizi-
nha acabou de fazer uma cirurgia ines-
perada e ela não pode fazer nada duran-
te alguns dias, e você fica sabendo que
ela está precisando de uma ajuda com as

crianças e as tarefas de casa, mas ela
não tem condições ainda de contratar
alguém para fazer isso. Então você vai
e se oferece para ajudá-la, ela fica tão
feliz e muito agradecida. Este é um tipo
de amor incondicional, você a ajudou
sem esperar nada em troca. Este é o
tipo de amor que Deus espera encontrar
em nossos corações. Devemos fazer
para as pessoas, aquilo que nós gostarí-
amos que elas fizessem para nós. Quan-
tas pessoas que nesta época do ano não
se sentem sozinhas e desamparadas, pre-
cisando somente de uma mão amiga ou
de um abraço, ou alguém para conver-
sar. Digo a você, meu querido leitor, são
tantas pessoas que vivem solitárias, que
não dá para contar, mas nós podemos e
devemos fazer a diferença, porque se
cada um fizer a sua parte, eu garanto
que, muitas coisas vão mudar para me-
lhor. Porque, se começarmos a amar o
no nosso próximo, como a nós mes-
mos, estaremos obedecendo ao segundo

mandamento que Jesus nos deixou. (Mar-
cos 12.31).  Então, o que você está es-
perando, para procurar alguém para fa-
zer o bem. Será que não tem ninguém
aí, perto de você?  Eu tenho certeza que
tem. Não perca mais tempo, vá corren-
do fazer o bem, e o Pai Celestial lhe
dará uma recompensa no último dia.
Lembre-se, que nunca devemos nos can-
sar de fazer o bem. Pois, se não desani-
marmos, chegará o tempo certo em que
faremos uma boa colheita. Portanto,
sempre que podermos, devemos fazer o
bem a  todos (Gálatas 6.9-10).  Que
Deus possa derramar todas as sortes de
bênçãos sobre você e sobre toda a sua
Família neste dia tão Especial. Um for-
te abraço. E Um Feliz Natal! Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107,9 das 05h30mim às
06h30mim

  catedraldopovodedeus@hotmai.com
Facebook  catedral_dopovodedeus.com

COMUNICADO DE EXTRAVIO

TALÃO 344
INICIAL: 03431 - 034440
FINAL:  52431- 52440
TALÃO: 385
INICIAL: 03841-03850
FINAL :52841-52850
TALÃO: 828

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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal, localizado
na Rua Professora Ana Ramos de Carvalho, nº 691 -  Bairro 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 :

INICIAL: 08406-08420
FINAL: 57406-57420
TALÃO: 845
INICIAL: 08661-08675
FINAL: 57661-57675
TALÃO: 460
inicial: 04591-04600
final: 53591-53600
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