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O Fundo Social de Solidarieda-
de, em parceria com a Secretaria
de Assistência Social, garantiram
um Natal mais alegre para as famí-
lias carentes de Jaboticabal. Na

A Prefeitura de Jaboticabal in-
forma que estão abertas inscrições
para o Processo Seletivo n° 02/
2014 para preenchimento de vagas
na Educação. Os interessados de-
vem se inscrever até dia 15 de ja-
neiro de 2015, através do site
www.personacapacitacao.com.br.
A taxa de inscrição é de R$ 11,90.

O processo seletivo visa a con-
tratação de profissionais tempo-
rários nas seguintes áreas: profes-
sor de Educação Básica I (PEB I);
professor de Educação Básica II
(PEB II) – Arte; professor de Edu-
cação Básica II (PEB II) – Ciênci-
as; professor de Educação Básica
II (PEB II) – Educação Física; pro-
fessor de Educação Básica II (PEB
II) – Geografia; professor de Edu-
cação Básica II (PEB II) – Histó-
ria; professor de Educação Básica

Distribuição de cestas beneficia população carente
sexta-feira do dia 19/12, aconteceu
a distribuição das cestas de final
de ano, na Estação de Eventos
Cora Coralina.

Os beneficiados foram informa-

dos pelos Assistentes Sociais dos
Ciafs. “A distribuição das cestas
de Natal vem fechar um ano com
grandes realizações do Fundo So-
cial de Solidariedade, garantindo

um final de ano mais feliz para os
nossos assistidos. Aproveito para
desejar um Feliz Natal e um prós-
pero Ano Novo para todos os ja-
boticabalenses”, afirmou a primei-

ra dama Cidinha Girio.
A secretária de Assistência So-

cial, Eliete Travaine Lopes, lem-
brou que centenas de famílias fo-
ram beneficiadas. “Com o esforço

de todos, conseguimos ajudar as
famílias que precisavam de nosso
apoio. Agradeço a todos os vo-
luntários que colaboraram no ato
da entrega das cestas de Natal”.

Processo seletivo para
contratar professores

II (PEB II) – Inglês; professor de
Educação Básica II (PEB II) – Por-
tuguês; e professor de Educação
Básica II (PEB II) – Matemática.

De acordo com o secretário de
Administração, César Poletti, “a
remuneração será de R$ 13,87
hora/aula para PEB I e R$ 16,09

hora/aula para PEB II.”
A prova objetiva será no dia 08

de fevereiro de 2015 – local e ho-
rário a definir. Para obter mais in-
formações basta acessar o site ofi-
cial – www.jaboticabal.sp.gov.br –
e consultar o edital completo.

A Prefeitura está levan-
do lazer aos bairros da ci-
dade. Cinco praças recebe-
ram um novo parque infan-

Praças públicas recebem parques infantís
Cinco praças já receberam os equipamentos

til. As praças do Residen-
cial Jaboticabal, Parque 1º
de Maio, Nova Jaboticabal,
Nossa Senhora de Lourdes

e Córrego Rico já foram be-
neficiadas.

“Além das academias ao
ar livre que estão sendo ins-

taladas, a prefeitura se pre-
ocupa com o lazer de nos-
sas crianças. Os parques
são de material seguro e re-

sistente. A nossa expecta-
tiva é que outros pontos da
cidade recebam a benfeito-
ria”, afirma o prefeito Raul

Girio.
Os parques contam com es-

corregador, gangorras, balan-
ços e gira gira.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Adminis-
tração, abre inscrição para o Con-
curso Público n° 01/2014. Os inte-
ressados devem consultar o edi-
tal, disponível no site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br – e efe-

Concurso público com 86 vagas
Salários chegam a R$ 2890; inscrição já está aberta

tuar a inscrição até dia 15 de janei-
ro de 2015 através do site
www.personacapacitacao.com.br.
A taxa de inscrição é R$ 11,90.

Ao todo, serão disponibiliza-
das 86 vagas - Educador Infantil
(62), Biblioteconomia (01), Conta-

bilidade (01), Fiscal Ambiental (01),
Fiscal de Obras e Posturas (01),
Procuradoria Jurídica (01)e Vigia
(19). Os salários variam de R$
1342,25 a R$ 2890,88.

“É indispensável que o candi-
dato conheça todos os requisitos
dispostos no edital e acompanhe
as publicações para ficar a par do
andamento do concurso”, declara
o secretário da pasta, César Polet-
ti.

A realização da prova objetiva
está prevista para o dia 08 de fe-
vereiro de 2015. O local e horário
serão previamente divulgados. No
dia da prova, o candidato deve
apresentar comprovante de inscri-
ção, cédula de identidade, CNH,
CTPS ou carteira expedida por ór-
gãos ou Conselhos de Classe que
tenham força no documento de
identificação, com foto.

Otimismo e alegria gera

capacidade e confiança

Planta-se esperanças, colhe-se

equilíbrio e força

No horizonte da serenidade

compartilha-se fraternidade
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P/ HELDER F. SIMURRO

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 esclare-
ceis em tudo, que iluminais todos os meus caminhos para que eu possa
atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, esque-
cer 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

Arnaldo Jardim é deputado federal
pelo PPS-SP

Na verdade, ninguém se conhece por
inteiro. E isto porque o Autoconheci-
mento se dá por meio de nossas obser-

A Bíblia e os documentos da Igreja
usam esta expressão: desígnios de Deus.
Desígnio é mais que um simples desejo,
são as disposições do Senhor, Seus pla-
nos, projetos e propósitos de amor para
nós. Ele tem desígnios de amor para a
nossa vida.

Muita coisa não dá certo em nossa
vida, porque não é a vontade de Deus
nem é o caminho que Ele nos designou.
Quando queimamos as etapas em nossa
vida, desviamo-nos do caminho traça-
do por Deus e acabamos nos perdendo.
Mas todo ser que realiza a finalidade de
sua existência é uma bênção para si e
para os outros.

Se caminharmos segundo a vontade
do Pai, nossa vida seguirá como um rio:
tortuoso sim, com muitos obstáculos no
seu leito, mas seguro em seu curso natu-
ral. Por outro lado, se não formos dó-
ceis à vontade do Senhor, não seremos
pessoas felizes e realizadas.

Seu irmão,

Deus tem desígnios de felicidade para nós

Nos mundos criados por DEUS, seus
habitantes estão em busca da felicidade.
É a viagem em busca da EVOLUÇÃO,
que cresce com o tempo, na caminhada
pelos tempos, na passagem pelos mun-
dos, para uma complementação espiri-
tual. A trajetória apresenta resultados
positivos ou negativos, tudo depende
de cada um, dentro dos princípios lógi-
cos, ligados às leis de DEUS.

QUEM TEM ESPERANÇA, TEM
UM GRANDE FUTURO.

Buscamos a felicidade. A encarna-
ção é a volta do espírito ao corpo. Es-
pírito e matéria ,o primeiro é o agente
ativo inteligente  transformador,o se-
gundo  é o  elemento passivo,. O ser
humano  precisa apenas conhecer o que
pode aproveitar e entender para a sua
evolução.

A CADA ÉPOCA UMA VIDA NOVA
SOMOS TRABALHADORES QUE

BUSCAM VITORIAS NO TEMPO DAS
REALIZAÇOES  QUE BUSCAM A FE-
LICIDADE.

A fé esperança e caridade são pode-
res que iluminam os caminhos que são

A  ESPERANÇA  SE  RENOVA  EM  CADA  ENCARNAÇÃO
iluminados pela força do amor.

As encarnações  são sucessivas e eter-
nas trazendo sempre a esperança de dias
melhores e de resultados positivos no
rol das REALIZAÇOES

Para alcançarmos êxito em nossas
vidas  precisamos  nos fortalecer nos
conhecimentos  na cultura  de ideais
que somam   pontos positivos.

Os mundos  são escolas para apren-
dizes  das leis de DEUS., que querem
evoluir crescendo  espiritualmente. Cada
um  luta para  conseguir realizar seus
sonhos e transforma-los em realidades
.

As vidas se cruzam nos tempos,nos
encontros nos mundos criados por
DEUS,vividos por seres em famílias nos
lares abençoados por DEUS. Seres e ani-
mais criados por DEUS em busca de
evolução e da felicidade.

A ciência psíquica tem por fim estu-
dar os fenômenos  criados no UNIVER-
SO. O espírito encarnado   sente a ne-
cessidade de procurar conhecer as reali-
dades espirituais,o intercambio entre o
plano material e o espiritual ,a mediu-
nidade como instrumento de ligação na
analise dos fenômenos  e fatos  existen-
tes e que precisam ser estudados e
apreendidos,a vida alem tumulo dentro
da sucessão de existências de vidas cor-
póreas de uma individualidade consci-
ente o espírito humano denominada
reencarnação que constitui uma lei  a
que estão sujeitos todos os  espíritos
sendo uma condição essencial para o
progresso

As vidas são construídas para pas-
sarmos por um estagio em mundos de
evolução com a necessidade de apren-
dermos  e pormos em pratica os ensina-
mentos  que  nos  levam a  vencermos a
ignorância.* SÃO FONTES DE LUZES
E DE AMOR *

Até que enfim conseguimos chegar
a mais um final de ano, em paz e em

Pr. Anastácio Martins

FELIZ ANO NOVO
segurança. “Louvado seja Deus.” Por-
que até aqui, Deus nos guardou de todo
mal e vai continuar nos guardando até
vindo de nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Hoje é tempo de refletir sobre
todas as coisas que nos aconteceu neste
ano de dois mil e quatorze. Para não
cometermos os mesmos erros no pró-
ximo ano que se inicia. A bíblia nos en-
sina a sempre olhar para frente, sabe
por quê? Porque todo o ser humano tem
a tendência de ficar olhando para trás,
tentando recuperar algo que já perdeu e
que nunca mais vai ter de volta. Quando
os filhos de Israel saíram do Egito sobre
a Mão Poderosa do Deus Altíssimo, Deus
fez rodear o povo pelo caminho do de-
serto, e ia adiante deles, de dia numa
coluna de nuvem, para guiá-los pelo
caminho, e de noite numa coluna de
fogo, para alumiar, para que caminhas-
sem de dia e de noite. E assim eles fica-

ram acampados diante de Pi-Hairote ,
entre Migdol e o Mar Vermelho. Os fi-
lhos de Israel levantaram seus olhos, e
eis que os egípcios vinham atrás deles.
Eles ficaram com medo e começaram a
reclamar e a murmurar, porque atrás
estava Faraó com o seu exército e dos
lados um imenso deserto e na frente um
grande Mar. Eles entraram em pânico.
Moisés, porém, disse ao povo: Não te-
mais; estais quietos e vede o livramento
do Senhor, que hoje vos fará, porque
aos egípcios, que hoje vistes, nunca mais
vereis para sempre. O Senhor lutará por
vos, e vos calareis. Então, disse o Se-
nhor a Moisés: Por que clamas a Mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem.
E tu, levantas a tua vara, e estende a tua
mão sobre o Mar. A água se dividirá, e os
israelitas poderão passar em terra seca,
pelo meio do Mar (Leia Êxodo capítu-
lo15). Enquanto eles estavam olhando
para trás não conseguiam ver uma saí-
da, mas quando olharam para frente

encontraram, e todos eles passaram pelo
meio do Mar e do outro lado louvaram
a Deus. E todos os egípcios se afogaram
porque eles tentaram passar. Então,
vamos fazer como eles, ao invés de fi-
carmos olhando para trás, vamos mar-
char enfrente, Deus vai abrir todas as
portas que estiverem fechadas e endi-
reitar todos os nossos caminhos. Va-
mos começar um novo ano, com muita
esperança e muitos sonhos para ser re-
alizados, porque este é o ano da nossa
vitória. Nunca olhe para trás. Senão
você não vai conseguir ver as coisas
maravilhosas que Deus preparou para o
ano de dois mil e quinze. Feliz Ano
Novo! Está é a minha oração. Ouça o
nosso programa (A Verdade Da Pala-
vra) Diariamente NA Gazeta FM 107.9
das 05h30mim ás 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook

 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

REFLEXÃO  -  AUTOCONHECIMENTO… MISTÉRIOS...
vações e de nossas reações diante dos
eventos. A Vida é a descoberta, tanto de
sensações quanto de acontecimentos ou
pessoas.

 Aristóteles estabeleceu que “tudo o
que existe na inteligência veio através dos
Sentidos”. Em outras palavras, o Eu for-
ma-se COM e NO Mundo e é sempre uma
relação entre o  Ser e o Mundo. Essa rela-
ção vai se formando pelas experiências
sobre as quais Sentimos Emoções Agradá-
veis ou Desagradáveis, Positivas ou Ne-
gativas, constituindo Juízos de Valor.

As primeiras impressões sobre as
coisas já provocam Juízos e Valores que
podem se manter ou ser modificados
por novas  impressões. Esses  Juízos e

Valores acumulados são o arcabouço do
Eu. Por isso dizemos que : “eu sou  tími-
do”, ou  “eu sou  roqueiro”, etc.

Como jamais alguém poderá viver
todas as situações, jamais nos conhece-
mos por inteiro. Acumulamos circuns-
tâncias e formamos o Eu, ou a consci-
ência de si. O Mistério, um dos grandes
companheiros do Espírito humano, é o
espaço do inexplicável. O espelho do
invisível. O substantivo do indescrití-
vel. O que torne o Mistério mais insti-
gante seja despertar a curiosidade.

Ao deparar com um Mistério, que-
remos descobrir como é e como se dá.
Ver um truque de mágica é fascinante.
Descobrir como ele se processa e re-

produzi-lo é arrebatador. O Mistério
revela  nossa  ignorância, e se  nos  toca
profundamente, temos que resolvê-lo.
Isso é possível por dois Caminhos : o
Conhecimento ou  a Crença.

Milhares de Mistérios foram escla-
recidos através dos séculos, e outros ainda
serão desvendados. A fragilidade huma-
na diante da imensidão do Universo até
tende a achar ser misterioso não ter
Mistério.

CONHECER-SE  É  UMA  CAMI-
NHADA  EM  BUSCA  DO  DESCO-
BRIMENTO DOS  NOSSOS  MISTÉ-
RIOS  INTERIORES.

Texto inspirado em livro do Psiqui-
atra Edson Engels  –

OFICINA  DATERRA  LTDA - ME, torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 52001605 válida
até 22/12/2017, para Objetos de Cerâmica, Louça, Vidro e Cristal, à
Rua Madre Lúcia Maria, nº 773, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III
DA NOVA ERA

No momento em que adentramos no
Ano III da Nova Era, cujo marco inici-
al foi o dia 21 de dezembro de 2012, e
no exato instante em que as vibrações
da Amorosa Luz no Mais Alto Astral
circundam este Planeta - nossa querida

SAUDAÇÕES ESTELARES ILUMINADOS NA HARMONIA UNIVERSAL

Mãe Gaia - quando também, as aten-
ções se voltam para os ditames do nos-
so Venerável Mestre e Senhor JESUS,
Governador do Planeta Terra, focamos
nosso campo energético cósmico, para
enviar à todas as pessoas, nossas ondas
de harmonia e abundancia em todos os
corações. É importante mencionar,
aproveitando a ocasião, que Jesus não é
Deus, como nos ensinaram. Porém e
contudo, também é de bom alvitre in-
formar que não só JESUS é Filho de
Deus, mas todos nós, seres de qualquer
reino (mineral, vegetal, animal, huma-
no, espiritual e dévico), somos a MA-
NIFESTAÇÃO DA VIDA DE DEUS, e
portanto, não somos uns simples mor-
tais. Os que têm a real consciência de
que sua Vida é a própria Vida de Deus
não são acometidos por doenças nem
sofrem infortúnios e fracassos. E, va-
mos mais longe ainda, ao dizer no que
concerne ao nosso parco conhecimen-
to cósmico: o Ser DEUS AUM CON-
JUNTO DE ENERGIAS PENSANTES
VIBRANDO EQUILIBRADAMENTE
ENTRE A PERFEIÇÃO E A PUREZA.
E muito mais além ainda, enfatizamos
que DEUS está no núcleo de cada
átomo, Irradiando os FECes (Fila-
mentos Energéticos Cósmicos) da
AMOROSA LUZ, portanto, é por isso
que está em toda parte. Somos unos
com Deus absolutamente livres e nosso
vínculo de Vida com DEUS PAI+MÃE
jamais se rompe. E assim, toda a cria-
ção, se origina. Cai por terra a Teoria

de Darwin (Charles Darwin – 1809-
1882), pois todos nós somos co-cria-
dores do Universo, e de tal forma va-
mos evoluindo a ponto de plasmarmos
o pensamento de Deus - O Aquilo Que
É, em cuja plenitude criativa o Univer-
so se manifesta em sua esplendorosa
expansão, sempre no ritmo harmônico
em indelével vibração de ondas multidi-
mensionais.

E o Mantra (Oração) “DEUS -
TUDO O QUE É” que abaixo vai trans-
crita, canalizamos diretamente da Fon-
te Criadora do Universo, oriunda pois,
do nosso DEUS PAI+MÃE CRIADOR
VITAL, por isso o EU E DEUS SO-
MOS UM, é o presente que ofereço e
transmito para todas as pessoas desta
humanidade. Mas precisa ser lida dia-
riamente, uma vez que oferece plena
ascensão para vibrarmos nas ondas da
Quinta Dimensão e, consequentemen-
te, auxiliando-nos a viver em um corpo
com saudável saúde e envolto nas ondas
da Paz, Sublime Serena Harmonia!

DEUS – TUDO O QUE É.
OLHA NÃO TEMA.

DEUS NÃO É TEMOR.
É AMOR!

EU SOU A LUZ QUE ILUMINA SEU
SER.

EU SOU O SER QUE TE CONDUZ
NA ESTRADA DA VIDA.

EU SOU O TUDO TODO QUE
RELUZ.

EU SOU O ESPLENDOR DA LUZ
ILUMINANDO SEU SER.

SEU SER QUE É O EU SOU.
O EU SOU QUE SOU SEU SER.

ABRA SEUS OLHOS E SUA MENTE
PARA O HORIZONTE INFINITO.

NÃO TEMAS A MINHA PRESENÇA.
POIS MINHA PRESENÇA É O EU

SOU EM VOCÊ.
NÃO TE DESANIMES NEM TE

DESESPERES.
AMPLIE SUA VISÃO NO INFINITO
QUE SEUS MEDOS SERÃO DILUI-

DOS NA AMOROSA LUZ.
ROBUSTEÇA-SE NA FÉ.

A FÉ QUE É O FAROL QUE
ILUMINA O SEU CAMINHO

RUMO AO ENCONTRO DO QUE
SOMOS.

EU E VOCÊ,
UM SÓ DEUS PAI+MÃE CRIADOR

VITAL.

DO SEU EU.

DO AQUILO QUE É.

DO AQUILO QUE SOU.

                                 A CONSCIÊN-
CIA LIVRE E DESPERTA!

(Psicografologia extemporânea:
José Augusto de Paula – 30/08/2010 -
Jaboticabal /SP.

 Transdecodificação de Vibrações
Telepáticas Interdimensionais).

LUZ & PAZ

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

A substância do Natal é a esperança,
caracterizada para os cristãos no nasci-
mento de Jesus. Na comemoração ex-
põem-se promessas, dificuldades e vi-
tórias para marcar a passagem a um
novo tempo de reflexão e resgate.

Pois às vésperas do Natal deste ano
não posso deixar de notar o poderoso
simbolismo do resgate da esperança em
dois destaques na Imprensa internacio-
nal: a morte de Nelson Mandela e a es-

O resgate da esperança
colha do Papa Francisco como perso-
nalidade do ano pela revista americana
Time.

Mandela – Madiba - marcou a histó-
ria sul-africana como símbolo da luta
contra o apartheid – regime de segrega-
ção racial liderado pela minoria branca
entre 1948 e 1994 – e como primeiro
presidente negro do país. Autoridades e
personalidades de todos os continentes
viajaram à África do Sul para as últimas
homenagens ao ícone da luta pela igual-
dade racial e pela a perseverança em
harmonizar uma realidade contraditó-
ria corrida por posições que se afigura-
vam incompatíveis. Não foi por menos
que autoridades de todos os continentes
viajaram à África do Sul para prestar
uma última reverência a Madiba.

Em texto elogioso, a Time destacou
que Francisco tem conquistado simpa-
tia pela sua simplicidade, espontaneida-
de e principalmente pelo seu desejo de
reformar a Igreja, expresso em medida
como a publicação da Exortação Apos-
tólica, em novembro, e na criação de
comissões para elaborar mudanças na

Constituição Apostólica Pastor Bonus,
que norteia o funcionamento do Vati-
cano. Mais do que isso, penso eu, o Papa
Francisco parece ter resgatado rapida-
mente, com o simbolismo de suas pos-
turas, a essência da simplicidade cristã
exemplificada nos evangelhos, respei-
tada e reconhecida por outros credos.

Como escreveu a revista, ele captu-
rou a imaginação de milhões de pessoas
que já haviam desistido da Igreja Católi-
ca, usando com maestria ferramentas
do século XXI para conduzir o seu car-
go do século I. Sintomático, ele é o ter-
ceiro Papa que empreende o resgate cris-
tão dentro de sua própria Igreja a figu-
rar no ranking da revista. Antes dele,
João XXIII figurou em 1962 e João
Paulo II foi o escolhido em 1994.

Então é Natal. E sob a presidência
das ideias dos ícones modernos que citei
acima, resgato esse espírito que orienta
iniciativas voluntárias que se multipli-
cam para amenizar e confortar os me-
nos favorecidos, os desvalidos e aflitos.
A solidariedade, a perseverança, a sim-
plicidade e a esperança orientam ações

por um mundo melhor, individualmen-
te e coletivamente nas instituições fi-
lantrópicas que atuam pelo bem comum.

Esse trabalho abnegado e desprendi-
do transforma a realidade. É o contra-
ponto ao “espírito” meramente mer-
cantilista e consumista que a sociedade
pós-moderna tenta impor ao verdadei-
ro sentido do Natal. São as ações de
milhares de organizações sociais como
ONGs, associações de bairro, sindica-
tos, clubes de serviço  APAEs, asilos, e
conselhos municipais País afora que
exercitam o ideário daqueles que, como
eu, acreditam ser possível construir uma
sociedade mais justa e solidária.

Quem sabe iniciativas como essas
possam sensibilizar os jovens na ditosa
tarefa de recuperar os sentimentos e a
prática da solidariedade, da compaixão
e da fraternidade, criando novas refe-
rências para uma sociedade tão materi-
alista.

O Natal é assim oportunidade de res-
gatarmos a esperança e o e o sentido da
passagem, do renascimento da Fé! No
mais singelo dos gestos, como os de
Mandela e do Papa Francisco – está
verdadeiro espírito natalino.

Feliz Natal e que 2014 seja cheio de
realizações e de boas ações.

Nascer e renascer... Círculo sublime
da vida que se renova a cada dia nas
nossas existências. Trabalho incessan-
te da Natureza a nos mostrar que nada
se acaba. Misericórdia Divina que nos
concede o privilégio de acordarmos para
a realidade, na eterna busca do cresci-
mento. E assim o é porque não poderia
ser de outra forma. Trabalho silencioso
do Pai Criador proporcionando-nos re-
novação contínua – dentro e fora de
nós, queiramos ou não.

Abrimos os olhos pela manhã e não
percebemos a pergunta que intuitiva-
mente nos fazemos: “Onde estou?”.

É como um recomeçar a cada dia
que se inicia. É beijo de amor a nos des-

O Natal nosso de cada dia
pertar para a outra realidade – ou não
será realidade? Bendito renascer que tan-
tas vezes nos impede de cometer erros
maiores, ou que nos permite compre-
ender que hoje podemos ser melhores
do que ontem. Bendita oportunidade que
nos consente acreditar que ainda, tem
tempo de pedir perdão a quem tenha-
mos ofendido; de perdoar quem julga-
mos tenha nos ofendido; de saber que
ainda é possível aprender amar sem exi-
gir nada em troca; mas, sobretudo, de
ter ESPERANÇA. E são bem-aventura-
dos os que têm esperança.

A cada Ano, o mundo cristão come-
mora o nascimento de Messias, e a cada
ano, também, o colocam na CRUZ, para
fazê-lo renascer mais adiante. Incoe-
rências de criança que ainda precisa de
símbolos para identificar-se com o mun-
do que a cerca. Colocam-no numa Man-
jedoura ao invés de colocá-lo no Cora-
ção; cultuam Seus pais terrenos, mas
são incapazes de serem pais de amor e
de respeito às criaturas colocadas sob
seus cuidados, para evoluírem; trocam
presentes e não sabem dar amor uns
aos outros, nem tolerância, nem com-
preensão, e nem qualquer sentimento
que possa representar um gesto de fra-
ternidade. Como é difícil abrir-se para
o Amor!

Mas, bendito seja o nosso Natal de
todos os dias, que a cada dia nos abre os

olhos, para que possamos entender nossa
tarefa neste mundo! E o momento que
poderia ser precioso em entendimen-
tos, em perdão, esvazia-se, e na manhã
seguinte iniciamos a crucificação Dele.
“Glória Deus nas Alturas!” já está es-
quecido. A “Paz na Terra” não é pro-
blema de ninguém. A “Boa-Vontade com
os homens” não interessa, pois ninguém
a tem com quem quer que seja!

O importante é saber que Jesus aguar-
da que tomemos Suas palavras como
norma de conduta, no nosso esforço di-
ário. Essa tomada de decisão, de seguir
com o CRISTO, nos dará maior fortale-
cimento para enfrentarmos nossas pró-
prias dificuldades e modificarmos nossa
visão, quase sempre tão estreita, da ver-
dadeira dimensão dos nossos problemas.
Assim, quando nos propomos a seguir
com o Mestre, no exercício do Amor que
Ele veio nos ensinar, estaremos, certa-
mente, vivenciando Seus ensinos.

A promessa de fidelidade à pratica
de Seus ensinamentos são palavras vãs,
na medida em que ao surgir nossa pri-
meira dificuldade O crucificamos como
fazemos todos os dias com o Evange-
lho de Luz que nos deixou.

A prova disso é que estamos na bus-
ca de compreender o que é ser cristão, o
que é seguir com Jesus.

Vamos assim nos permitir que essa
semente germine e cresça em nós. Va-

mos cuidar para que ela produza as flo-
res da esperança e os frutos da fraterni-
dade, para que possamos abraçar a cada
um, amanhã, com verdadeira alegria,
pois todos os dias, a partir desse mo-
mento será Natal.

Bendito seja o Natal nosso de todos
os dias, que nos dá a oportunidade, quem
sabe em alguma manhã, de permitir que
Jesus renasça em nossos corações, e que
ali permaneça, para sempre a nos ilu-
minar o caminho de todos aqueles que
estiverem ao nosso redor. Não é possí-
vel desanimar. Já sabemos hoje o que
ignorávamos ontem, e só por isso já
nos sentimos mais leves, e um pouco
mais felizes. Vez por outra consegui-
mos resolver nossos problemas sem
grandes dificuldades. Nossa VIDA é ou-
tra? NÃO. Nós é que mudamos, pois
temos agora uma visão do que realmen-
te é importante para nós. Se vamos ter
recaídas? Certamente! E muitas. Mas
agora somos mais conscientes e sabe-
mos onde foi que erramos e, assim sen-
do, fica mais fácil não errar mais, por-
que nos parece claro que não desejamos
mais sofrer, quando sabemos que só cabe
a nós sermos FELIZES.

Que JESUS ampare nossa coragem
e boa vontade nessa LUTA.  Muita PAZ
e Um ANO NOVO REPLETO DO ES-
PIRITO DO NATAL  a todos os nossos
leitores que nos acompanharam  duran-
te todo esse Ano que se esvai, e que o
ANO NOVO  seja coroado de bênçãos
celestiais...

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

MAZZA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, torna
público que requereu junto a CETESB de forma concomitante as
Licenças Previa de Instalação e de Operação para a atividade de
“Fabricação de moveis com predominância de madeira”, sito à Rua
Euclides da Cunha, 39 comp 49, Centro Jaboticabal/SP.



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal.
CONTRATADA: FUNDEB - Fundação para o Desenvolvimento

de Baurú.
OBJETO: Realização de consultoria consistente em diagnósti-

co ambiental em área urbana na cidade de Jaboticabal, denominada
Chácara Dr. Locke, situada à Rua Dr. Locke, nº 268, bairro Apareci-
da.

VALOR DO CONTRATO:  R$  6.500,00
AMPARO LEGAL: O presente Contrato de Prestação de Servi-

ços Técnicos Especializados tem fulcro no inciso II do Art. 13 c/c
incisos II e XII do art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

DATA  DA  CELEBRAÇÃO:  02/12/2014.

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

Para se candidatar é neces-
sário que o interessado seja
profissional da área elétrica
como técnicos, engenheiros ou
eletricistas, e seja habilitado
conforme a NR10. Também é
requisito ter no mínimo 18
anos e ensino fundamental
completo.

O objetivo do curso é aperfei-
çoar profissionais para atender às
solicitações de serviços com ele-
tricidade identificando os riscos e
as medidas de controle cabíveis,
de forma a garantir a integridade
das instalações, do meio ambien-
te e das pessoas que com elas in-
teragem.

Mais informações no portal

Resultado da Loteria Federal
APAE - 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

1º   PRÊMIO: 14380 - APAE
2º   PRÊMIO: 77786 - COPLANA
3º   PRÊMIO: 76310 - REFRIGERANTES PALAZZO
4º   PRÊMIO: 11116 - SEBASTIÃO LOURENÇO PEREIRA (BALÓ)
5º   PRÊMIO: 21233 -TETO/MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Edital de convocação
A  Sociedade Espiritualista Templo da Esperança (SETE)

convoca seus Associados para Assembléia no dia 24/01/2015
às 14:00 horas, em sua sede, sita à  Avenida Aurélio Migliori,
Nº 181, Jardim Paulista - Jaboticabal/SP. Pauta: Balanço e
Relatório Anual; Programa de Atividades 2015; Mensalida-
des; Eleição de Nova  Diretoria.  a.) - Diretoria

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

BIG HERO
Sessão: 19:00 (SEX/SEG/

TER) - 17:00 e 19:00 (SAB/DOM)
Censura: LIVRE
Sinopse: Na metrópole fictí-

cia chamada Expired San Fran-
sokyo (uma junção de San Fran-
cisco e Tóquio), Big Hero 6 será
centrado em um jovem prodígio
chamado Hiro Hamada e seu
robô Baymax. Quando eles des-
cobrem uma conspiração crimi-
nosa, terão que participar de
uma equipe inexperiente de
combatentes do crime

O HOBBIT - A batalha dos cinco
exercitos

Sessão: 21:00 (SEX/SAB/DOM/
SEG/TER)

Censura: 12 anos
Sinopse: Último filme da trilo-

gia apresenta a conclusão da jorna-
da épica de Bilbo Bolseiro (Martin
Freeman), que se junta ao mago Gan-
dalf (Ian McKellen) e aos treze
anões, liderados por Thorin Escu-
do-de-Carvalho (Richard Armitage),
para recuperar o Reino dos Anões
de Erebor do temido dragão Smaug
(dublado por Benedict Cumberba-
tch). Depois de recuperar a vasta
riqueza, agora os anões precisam
enfrentar as consequências de terem
libertado o aterrorizante dragão
Smaug sobre homens, mulheres e
crianças indefesas da Cidade do Lago.
Enquanto Thorin sucumbe à doença
de Smaug, ele sacrifica a amizade e a
honra em sua procura pelo lendário
Arkenstone. Incapaz de ajudá-lo a
enxergar a razão, Bilbo precisa fa-
zer uma decisão arriscada, sem saber
que há uma ameaça ainda maior pela
frente. Por sua vez, Sauron, o Se-

nhor da Escuridão, está de volta a
Terra-Média e envia exércitos de orcs
para um ataque inesperado à Monta-
nha Solitária. Conforme a escuridão
cresce, os anões, elfos e homens de-
vem escolher entre unir-se ou serem
destruídos. Então, Bilbo passa a lutar
por sua vida e pela de seus amigos
enquanto os cinco grandes exércitos
vão para a guerra.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

Profissionais da área de elétrica têm oportunidade de
capacitação específica no Senac Jaboticabal

Inicia-se no dia 17 de janeiro, as aulas para o curso livre Segurança em

Instalações e Serviços com Eletricidade – NR10 – Básico. As inscrições, para a
capacitação de 40 horas, já estão abertas.

www.sp.senac.br/jaboticabal ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Segurança em Instalações e

Serviços com Eletricidade – NR10
– Básico

Data: de 17 de janeiro a 21 de
março de 2015

Horário: aos sábados, das 8 às
12 horas

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

ABANDONO  DE  EMPREGO
TOTAL  HEALTH  LTDA, inscrita no CNPJ sob o  nº 04. 569. 945/

0001-80, sita à  Av. Professor Vicente Quirino nº 817, Bairro Apareci-
da – Jaboticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. ANTONIO
LUIS RAYMUNDO, portador da CTPS nº 30216 - Série: 00304; CPF
nº  313.457.228-18, ausente desde 22/11/2014; no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas, sob pena
de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa cau-
sa do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o artigo 482 M
LETRA  I  da CLT.

a.) - TOTAL  HEALTH  LTDA

A  GAZETAPÁGINA 03 SÁBADO, 03 DE JANEIRO DE 2.015



O Atendimento Corporativo da
unidade do Senac Jaboticabal so-
mou 740 alunos no balanço de
atendimentos em 2014, na região.
Eles participaram dos cursos Ofi-

cina de Teatro, Panificação e Pre-

paro de Pizza, Modelagem além
de oficinas e workshops, nas ci-
dades de Guariba, Monte Alto e
Motuca pelo Cras, Creas, Secreta-
rias de Educação, Ação Social e
Desenvolvimento Humano, além
das prefeituras municipais e em-
presas privadas que levaram ca-
pacitações para a comunidade de
cada município.

O Atendimento Corporativo do
Senac São Paulo é a área da insti-
tuição focada na customização de
soluções educacionais para em-
presas privadas e do poder públi-
co no Estado de São Paulo. Nos
últimos cinco anos, atendeu mais
de 3 mil empresas capacitando
mais de 260 mil pessoas de forma

O Fundo Social de Solidariedade
encerra as atividades do Polo Regi-
onal Escola de Beleza com sucesso.
Na última sexta-feira (19), realizou a
formatura da sexta e última turma de
2014. Durante todo o ano, 240 muní-
cipes foram atendidos.

“É um orgulho e uma honra ver
que tantas pessoas agora estão
aptas para exercer a profissão es-
colhida”, comemorou a presiden-
te do Fundo Social, Cidinha Girio.

Durante a formatura foram en-
tregues os certificados aos for-
mandos dos cursos de assisten-
tes de cabeleireiro, depiladoras,

Polo da Beleza: 6ª turma conclui cursos e recebe certificado
Fundo Social capacitou 240 munícipes para atuar no ramo da beleza e estética

designer de sobrancelhas, mani-
cures, pedicures e maquiadores.

Polo de Beleza: Trata-se de um
projeto de qualificação profissio-
nal, em convênio com o FUSSESP,
que disponibiliza os equipamen-
tos, material didático, uniforme e
bolsa auxílio (para pessoas desem-
pregadas) aos participantes. Além
disso, os professores são capaci-
tados.

Novas turmas: Já estão previs-
tas duas novas turmas para 2015.
O Fundo Social informará o perío-
do de inscrições. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 3202-8994.

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

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

Parcerias do Atendimento Corporativo capacitaram
740 pessoas para o mercado de trabalho

Prefeituras, instituições públicas ou privadas já podem entrar em contato com a unidade para fechar parcerias para 2015

presencial ou a distância. Com
cursos desenvolvidos sob medi-
da para cada cliente, o Senac aten-
de as necessidades das empresas
na melhoria de performance e de
competitividade estratégica.

“As expectativas para 2015 são
as mais positivas possíveis. Espe-
ramos atuar fortemente com os
parceiros de 2014 e também com
os outros municípios do entorno,
como Barrinha e Borborema, sem-
pre buscando a formação educa-
cional e desenvolvimento social da
comunidade e do próprio municí-
pio”, afirma Josiane Roberta Ro-
rato responsável pelo atendimen-
to corporativo da unidade.

As soluções educacionais de-
senvolvidas pelo Atendimento
Corporativo do Senac são criadas
por especialistas de uma institui-
ção educacional reconhecida pe-
los profissionais de Recursos Hu-
manos e que conta com mais de 68

anos de experiência neste merca-
do.

Mais informações sobre o Aten-
dimento Corporativo do Senac Ja-
boticabal no telefone (16) 3209-
2800.

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

Autora:  Rosana V. P.
R i g o
Locução:  Bala de Prata

Você me deixa triste.
Quando marca e não vem
Eu sinto falta de você
E do seu carinho também
Se estou carente de amor
Você não me nega o que
tem!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Concessionária
Contrata:

-VENDEDOR(a) DE VEÍCULO: Com ex-
periência em VENDAS e atendimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível,
Convênio Médico, Odontológico, Farmácia,
Seguro de Vida e Vale Transporte.

Enviar CV. no e-mail:
limeirarhrecruta@gmail.com sob a sigla VEND/
2014

-VENDEDOR(a) DE CONSÓRCIO E SE-
GURO:  Com experiência em VENDAS e aten-
dimento ao público

A empresa oferece: Salário Compatível,
Convênio Médico, Odontológico, Farmácia,
Seguro de Vida e Vale Transporte.

Enviar CV. no e-mail:
imeirarhrecruta@gmail.com sob a sigla CONS/
2014 OU seguro/2014
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