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Jaboticabal viveu um dos
momentos mais marcantes da
saúde pública municipal, na
segunda-feira (09). A Secretaria
Municipal de Saúde entregou à
população o novo prédio da UPA
24h (Unidade de Pronto
Atendimento), equipada com
modernos equipamentos. Foram
investidos cerca de R$ 1.4
milhão na construção e R$ 620
mil na aquisição de
equipamentos.

“Foi um presente a nós
jaboticabalenses. Desde o
primeiro dia de governo venho
cobrando empenho da equipe e
buscando recursos para que
pudéssemos finalizar este grande
projeto. A maioria das cidades não
terminaram, algumas devolveram
a UPA ao governo federal. Nós
conseguimos terminar”,
comemora o prefeito Raul Girio,
que completou: “estou muito feliz
por concluir este sonho”.

A secretária de Saúde, Renata
Assirati, também comemora a
conquista e reforça que a unidade

Prefeitura inaugura UPA de Jaboticabal
Unidade tem estrutura complexa, apta para atendimentos de urgência e emergência

atende apenas casos de urgência e
emergência. Os CIAF’s farão os
atendimentos básicos, como de
costume.

A nova unidade de saúde
conta uma estrutura complexa
com salas específicas para pré-
consulta,  emergência (Sala
Vermelha), necrotério, Sala
Amarela, raio-X, consultórios,
sutura, gesso e imobilização de
fratura, observação - feminina,
mascul ina ,  infant i l  (com
banheiros adaptados), inalação,
medicamento, curativo, coleta,
lavagem e descontaminação e
esterilização.

Há ainda recepção, banheiros
adaptados, dispensa de
medicamento, estocagem,
armazenagem de roupas – limpas
e sujas, DML, copa e sala de estar
para funcionários, quartos para
plantonista, PBX, guarda macas e
cadeiras de rodas, administração,
arquivo médico, diretoria e lavabo.

Classificação de risco – A
unidade começou a atender os
pacientes com uma metodologia

científica que confere
classificação de risco para os
pacientes. O Sistema de
Classificação de Risco (SCR)
dispõe de 52 entradas, que se
entende por fluxos ou algoritmos
para a classificação da gravidade,
avaliação esta codificada em
cores. Os fluxogramas estão
agrupados de forma a identificar
sinais, sintomas ou síndromes que

habitualmente motivam a ida do
paciente à UPA.

Conheça a classificação por
cores:

VERMELHO – Emergência
LARANJA - Muito urgente
AMARELO - Urgente
VERDE - Pouco urgente
AZUL - Não urgente
Serviço:
UPA 24h (Unidade de Pronto

Atendimento)
Avenida Sete de Setembro, 750

- Centro

Telefone: (16) 3209-1919
Administrador: André Luiz

Domingues

Prefeito Raul Girio e a Presidente do Fundo Social de Solidariedade - Cidinha Girio, comemoram a entrega da UPA em tempo recorde,
com investimentos de mais de dois milhões de reais na construção e equipamentos modernos.

Se a vida é cheia de oportunidades,
porque preparar armadilhas

inconsequentes?

Com criatividade conquista-se o
cenário da compreensão e resignação

É nos caminhos tortuosos que
aprendemos o real significado da

solidariedade

FAÇA AQUI SUA
INSCRIÇÃO:

18/02/15 à 20/03/15
INÍCIO DO CURSO: 08/04/15

(todas as 4ª feiras)
TERMÍNO DO CURSO: 03/06/15

LOCAL: CENTRO DE
RECREAÇÃO EDSON MARTINI

- (3ª IDADE)
 TRANSPORTE:

SAÍDA DO SEU CIAF
ÀS 13:00 horas

   QUALQUER DÚVIDA FALAR
COM ENFERMEIRO

RESPONSÁVEL DO SEU CIAF.
REALIZAÇÃO: SECRETARIA

DA SAÚDE

CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA GESTANTES

A Prefeitura de Jaboticabal e o
Fundo Social de Solidariedade
entregaram, na quinta-feira (12),
a reforma Casa de Apoio “Maria
Magri Oyole”, um local que
acolhe os pacientes
jaboticabalenses em tratamento no
hospital de Câncer de Barretos. A
primeira-dama, Cidinha Girio,
arrecadou fundos para a reforma
do espaço, localizada na rua
Jacarandá, no Bairro Paulo Prata,
em Barretos (SP).

O Fundo Social não mediu
esforços para deixar o espaço mais
agradável e aconchegante.

Fundo Social inaugura reforma da Casa de Apoio, em Barretos
“Nossos pacientes chegam, se
alimentam. Retornam do
tratamento precisando de carinho,
um local para descansar e uma
comida feita com todo amor.
Precisam de atenção e amparo
nesta fase delicada do tratamento.
Nosso trabalho é acolher de
braços abertos e oferecer o melhor
para cada um de nossos
pacientes”, informa Cidinha.

A Casa beneficia cerca de 20 a
40 pessoas por dia (460/mês) e
funciona de segunda-feira a sexta-
feira, das 07h às 19h. “A reforma

deixou o espaço mais arejado,
corrigindo as imperfeições do
tempo, como mofos. Agora está
bonita, com pintura nova,
lavanderia coberta. Quero
agradecer o empenho da minha
esposa na condução deste projeto
tão bonito”, diz o prefeito Raul
Girio.

Todos os procedimentos
atenderam às normas do Corpo de
Bombeiros e da Vigilância
Sanitária de Barretos.

Estrutura - O espaço conta com
uma sala de descanso, dormitório,
copa, refeitório e área de serviço.

A casa passou por reparos
hidráulicos, elétricos e de
infiltrações. A fachada foi
revitalizada e o prédio ganhou
pintura interna e externa. A
lavanderia ganhou cobertura para

garantir mais conforto aos
pacientes e funcionários.

Transporte - O transporte
dos pacientes até Barretos é
fe i to  gra tui tamente  pela
Prefeitura. “Eles vão para o

tratamento e, enquanto não
vol tam para  Jabot icabal ,
descansam na Casa de Apoio.
Agora essa espera será mais
confor tável  e  t ranqui la” ,
reforça a primeira-dama.



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo

José Fernando Stigliano
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É a volta do espírito ao corpo.
Reencarnamos, vamos continuar a
viver, estamos no PLANETA  TERRA.
Todos os acontecimentos da vida estão
ligados  na ação do espírito sobre a
matéria. A matéria se transforma e o
espírito evolui, crescendo na
inteligência, adquirindo experiências,
mais conhecimentos e maior
capacidade de  raciocínio. A lei da
evolução não falha. O processamento
das encarnações sofrem alterações
gradativas, no tempo marcado das
vidas sucessivas. A falta de
conhecimentos impõe certas
exigências naturais, que envolve o
mundo das verdades eternas e
gradativas, dos deveres criados, para
vencermos a ignorância, as trevas, o
mundo inferior e negativo.

TEMOS QUE ACREDITAR NA
REENCARNAÇÃO

Voltamos  muitas vezes.
Precisamos evoluir, crescermos
espiritualmente, entendermos muitas
verdades, que são ainda
desconhecidas para uns e conhecidas
por outros, na luta pela sobrevivência,
na continuidade da vida eterna do
espírito. Somos eternos filhos de
DEUS. A ignorância é a chaga da

A REENCARNAÇÃO EXISTE / É UMA REALIDADE

humanidade. Lentamente
caminhamos pelas encarnações, com
múltiplas oportunidades, vividas
dentro dos direitos, deveres a serem
cumpridos, dentro das diretrizes
estipuladas e planificadas. Tudo pode
mudar, temos que alcançar, em cada
encarnação, pontos positivos e um
grau maior, dentro do nível de
sabedoria espiritual, na compreensão
dos fundamentos religiosos, sociais e
científicos. A vontade de aprendermos
e vencer a ignorância é muito
importante. Precisamos renunciar
muitas atividades, passarmos a agir de
forma diferente, no relacionamento
com nossos semelhantes,
principalmente com a família.
VENCER É PODER. AMAR  É
UMA CONQUISTA DO ESPÍRITO
ENCARNADO. A HUMILDADE
NOS AJUDA A VENCER,
ELIMINANDO O EGOÍSMO.
SABER RENUNCIAR, É FRUTO
DA VONTADE, DA DECISÃO
FIRME, DE CARÁTER E PODER.
PODEMOS SONHAR COM OS
OLHOS DO CORAÇÃO,
VIVERMOS COM  OS
PENSAMENTOS LIGADOS EM
PRECES, AGRADECENDO A
DEUS PELA VIDA,
QUE É UMA OPORTUNIDADE DE
SERMOS FELIZES. DEUS É
PODER, JUSTO E SOBERANO.
NOS CRIOU, DANDO UMA VIDA
DE ESPÍRITO ETERNO. O TEMPO
MARCA  AS LEMBRANÇAS E
SAUDADES, QUE FICAM
GRAVADAS NO LIVRO DA
ETERNIDADE. O ESPÍRITO
quando encarna, isola-se do passado,
esquecendo as suas encarnações
anteriores, mas o passado está vivo,
trazendo recordações  boas ou más.
TUDO NASCE, COMO
SEMENTES VIVAS.

É preciso dizer não à inveja
Vamos ao Evangelho de São

Marcos, capítulo 7, versículo 20:
“Ora, o que sai do homem, isso é que
mancha o homem”. Precisamos estar
muito atentos a isso, pois o inimigo
de Deus nos quer tornar uma chaga

Renuncie à inveja
só. Ele coloca em nosso interior o
desejo de querer tudo e de cobiçar
tudo. O maligno está inclemente. Ele
quer nos tornar corruptos, suscitando
a cobiça em nós; a partir dela, somos
levados à corrupção e à sexualidade
desenfreada.

“Da inveja nascem o ódio, a
maledicência e a calúnia; nasce a
‘alegria’ causada pela desgraça do
próximo e o desprazer causado por
sua prosperidade”, afirma Santo
Agostinho. É por isso que o Décimo
Mandamento (não cobiçar as coisas
alheias) quer sanar em nós tudo isso.
Os mandamentos não são só
proibições, mas maravilhosos
remédios quando os assumimos. É
preciso dizer não à inveja.

Reze comigo: “Eu renuncio a toda
inveja e quero pureza de coração. Dá-
me, Senhor, essa graça, e da minha
parte eu assumo a não entrar em
nenhum tipo de corrupção” (Faça o
sinal da cruz sobre a sua boca, coração
e mente).

Seu irmão,

A Sociedade Brasileira tem sido
considerada pelos Analistas  como
Despolitizada. Seus cidadãos seriam na
maioria Desinteressados  Politicamente,
cada um tratando de Cuidar de Seus
Interesses Particulares, deixando as
Decisões Polí t icas nas mãos de
Técnicos e  Políticos  Profissionais  do
Governo. O senso comum identifica  a
Política com decisões  Governamentais
que Vêm prontas de Cima para Baixo,
devendo ser cumpridas
independentemente de Nossas Vontades
Individuais.

Isso vai ao encontro do velho
Pensamento Positivista Conservador de
Auguste Comte : “Quão Doce é Obedecer

REFLEXÃO - NOSSO  DESINTERESSE  POLÍTICO

quando podemos Desfrutar  da  Felicidade
de estarmos Desobrigados, por Dirigentes
Sábios e Ilustres, da  Responsabilidade
premente da Direção Geral da nossa
conduta”. Mas a Obediência torna-se de
fato Amarga, pois os Dirigentes raramente
são Sábios e Ilustres, e, mesmo quando o
São, costumam tomar decisões Tendentes
a Privilegiar as Elites, em detrimento da
maioria da população. De modo que os
Atos do Governo geralmente são
Impopulares, gerando Insatisfação, que se
transforma em Decepção com a própria
Política e com os Políticos em geral.

Ao invés de perceber-se como Sujeito
Político, que pode atuar para a
Transformação Social, o Cidadão em

potencial prefere  fechar-se em seu  Mundo
Privado, Desiludido com a Política.  Esse
aparente Desinteresse Político no fundo
indica distanciamento critico da Política
Governamental, mas acaba
paradoxalmente  por reforçá-la: quem cala
consente.

Assim, o Desinteresse Político, a
recusa em assumir uma posição Política,
não deixa de significar uma tomada de
Posição Política, que Referenda a Ordem
Estabelecida, como se Ela fosse Natural e
Inevitável.

O  DESPREZO PELA  POLÍTICA, AO
INVÉS DE  NEGAR A  POLÍTICA QUE
É FEITA, ACABA GARANTINDO A
SUA CONTINUIDADE.

Artigo baseado em texto de Marcelo
Ridenti

Quantas vezes, ainda que na presença
de alguém, temos a nítida sensação que em
qualquer momento podemos ser
abandonados? Quantas vezes, diante de um
atraso, sentimos verdadeiro pânico?
Quantas vezes nos desesperamos diante da
possibilidade da pessoa amada nos deixar?

Quem viveu o abandono durante a
infância pode sentir um medo
incontrolável de ser deixado, procurando
evitar a todo custo ser abandonado
novamente. Quando falamos de abandono
não é apenas em casos em que uma criança
é literalmente abandonada por seus pais,
a quem se espera ser amada e cuidada, mas
aquelas que são abandonadas através da
negligência de suas necessidades básicas,
da falta de respeito por seus sentimentos,
do controle excessivo, da manipulação
pela culpa, ainda que ocultos, durante a
infância. Crianças abandonadas,
psicológica ou realmente, entram na vida
adulta, com uma noção profunda de que
o mundo é um lugar perigoso e ameaçador,
não confiando em ninguém, porque na
verdade não desenvolveu mecanismos
para confiar em si mesma.

O abandono está diretamente
relacionado com situações de rejeições
registradas na infância e que pode se
intensificar durante toda a vida,
principalmente quando se vivencia outras
situações de rejeição e/ou abandono. Cada
vez que vivenciamos situações de perda é
como se estivéssemos revivendo a situação

O abandono que não se esquece
original de abandono, do qual dificilmente
se esquece. Podemos sim, reprimir, fugir
desses sentimentos, mas raramente
conseguimos lidar sem sofrimento diante
de qualquer possibilidade de perda e/ou
rejeição. Quando somos rejeitados em
nosso jeito de olhar, expressar, falar, comer,
sentir, existir, não obtendo reconhecimento
de nosso valor, principalmente quando
somos crianças, é inevitável que se registre
como abandono, pois de alguma maneira,
ainda que inconsciente, abandonamos a nós
mesmos para nos tornarmos quem esperam
que sejamos. Sente-se abandonado quem
não se sentiu acima de tudo amado e isso
pode ser sentido antes mesmo de nascer,
ainda no útero materno. Pais que rejeitam
seu filho durante a gestação pode deixar
muitas seqüelas, em nós, adultos. Toda
criança fica aterrorizada diante da
perspectiva do abandono. Para a criança, o
abandono por parte dos pais é equivalente
à morte, pois além de se sentir abandonada,
ela mesma aprende a se abandonar.

Conforme percebemos, consciente ou
inconscientemente, e ainda muito
pequenos, que a maneira com que agimos
não agrada aos nossos pais, vamos
tentando nos adequar ou adaptar nosso
jeito de ser e, aos poucos, vamos nos
distanciando de quem somos de verdade,
agindo de maneira a sermos aceitos. É
quando começamos a desenvolver o que
chamamos de um falso self, a um estado
de incomunicação consigo mesmo,
gerando uma sensação de vazio. O falso
self é um mecanismo de defesa, mas que
dificulta o encontro com o self verdadeiro.
É muito comum que crianças que
cresceram em famílias com algum
desequilíbrio, proveniente do alcoolismo,
agressividade, maus-tratos, ou qualquer
outro tipo de abuso, tenha sofrido a
negação de seu verdadeiro eu. Crianças
que sofreram em silêncio e sem chorar,
ou como alguns relatam: “chorando por
dentro”, podem aprender a reprimir seus
sentimentos, pois uma criança só pode
demonstrar o que sente quando existe alí
alguém que a possa aceitar
completamente, ouvindo, entendendo e
dando-lhe apoio, o que nesses casos,
raramente acontece. Pode acontecer dessa

criança desenvolver-se de modo a revelar
apenas o que é esperado dela, dificilmente
suspeitando o quanto existe de si mesma
por trás das máscaras que teve que criar
para sobreviver.

Alguns pais, inconscientemente, numa
tentativa de encobrir sua falta de amor - o
que é muito comum, por mais assustador
que seja para alguns - declaram muitas
vezes seu amor pelos filhos de forma
repetitiva e mecânica, como se
precisassem provar para si mesmos seu
amor, onde as crianças sentem que suas
palavras não condizem aos seus
verdadeiros sentimentos, podendo gerar
uma busca desesperada por esse amor,
cuja busca pode se estender durante toda
a vida. Ficar só para essas pessoas pode
ser uma defesa para evitar novamente o
abandono, gerando um conflito constante
entre a necessidade de ser cuidado e o
medo de ser abandonado.

É muito comum a criança se sentir
abandonada em famílias muito numerosas,
onde há muitos irmãos, e os pais não
conseguem dar atenção a todos. Ou quando
os pais constantemente estão ausentes pelos
mais diferentes motivos, seja em função do
trabalho excessivo, viagens, doenças,
internações constantes, ou até pela
dificuldade em cuidar de uma criança, não
conseguindo fazer com que se sinta amada
nem desejada naquela família.

A sensação de ter valor é essencial à
saúde mental. Essa certeza deve ser obtida
na infância. Por isso que a qualidade do
tempo que os pais dedicam aos seus filhos
indica para elas o grau em que os pais as
valorizam. Por outro lado, a criança que é
verdadeiramente amada, sentindo-se
valiosa quando criança, aprenderá a cuidar
de si mesma de todas as maneiras que
forem necessárias, não se abandonando
quando adulta. Assim como crianças que
passaram maior parte de seu tempo com
pessoas que eram pagas para cuidar delas,
em colégio interno, distante de seus pais,
não recebendo amor verdadeiro, mesmo
tendo tudo que o dinheiro pode comprar,
poderão ser adultos como qualquer outra
criança, tenha vindo de um lar caótico e
disfuncional, crescendo sentindo-se pouco
valiosa, não merecedora do cuidado de

ninguém, podendo ter muita dificuldade
em cuidar de si mesma. Ou seja, a maneira
com que nos cuidamos quando adultos,
muitas vezes reflete a maneira com que
fomos cuidados quando crianças.

Precisamos chegar a ponto de perdoar
aqueles que de alguma forma nos
abandonaram ou que nos causaram uma
dor profunda. Para alguns, essa é uma
tarefa fácil, mas temos que admitir que
para outros, pode ser praticamente
impossível. Como perdoar um pai bruto,
que o fazia trabalhar desde muito pequeno
ou pedir dinheiro, do qual depois
consumia em jogos e bebidas? Como
perdoar um pai que abusou sexualmente
da filha, psicologicamente do filho? Como
perdoar uma mãe que trancava os filhos
no armário ou no quarto ao lado enquanto
se encontrava com outro homem dentro
da casa, ou quando deixava os filhos
sozinhos em casa dizendo que ia trabalhar,
quando na verdade ia se divertir? Como
perdoar pais que sempre ocultaram a
verdade, insistindo na mentira? Como
perdoar um irmão que abusou
sexualmente da irmã? Como perdoar uma
mãe que demonstrava suas insatisfações
através de gritos com seus filhos? Como
perdoar um pai que batia constantemente
na mãe na presença dos filhos? Como
perdoar aqueles que roubaram a infância
e inocência de muitas crianças? Como
perdoar aqueles que o deixaram, o
abandonaram? Não é possível perdoar se
o perdão for entendido como negação do
fato, pois precisamos sentir a dor que ficou
reprimida em nossa alma. Perdoar não
significa aceitar, mas se permitir sentir e
expressar toda a raiva e dor reprimida e
encontrar caminhos saudáveis que podem
transformar esses sentimentos em
experiência e aprendizado.

Ao nos tornarmos mais conscientes de
nossas feridas, entre elas as geradas pelo
abandono, podemos agir sobre aquilo que
vivenciamos, aprendendo a respeitar
nossos sentimentos mais profundos,
assumindo a responsabilidade pelas
mudanças que podemos nos permitir
vivenciar no momento presente. Não se
trata de regresso ao lar, porque muitas
vezes esse lar nunca existiu. É a descoberta
de um novo lar, o qual cada um de nós
pode construir, sem mais se abandonar.

Quantos que não se consideram
uma pessoa boa em tudo? Mas, a
pergunta é quem é bom? O próprio
Senhor Jesus respondeu esta pergunta,
quando o jovem rico foi de encontro
com Ele, dizendo: Bom Mestre que

QUEM É BOM?
hei de fazer para herdar a vida Eterna?
Imediatamente Jesus lhe respondeu:
Por que me chamas bom? Ninguém é
bom, senão um, que é Deus. “Guarda
em seu coração que somente Deus é
bom.” Não existe ninguém neste
mundo bom, todos nós nascemos
debaixo do pecado de Adão. Mas
graças a Deus pelo o amor
incondicional do nosso Deus, por Ele
ter enviado o seu único filho, Jesus
Cristo para morrer em nosso lugar. O
jovem rico representa muitas pessoas
que acham que por fazer algumas
obras aqui na terra, terá um lugar
especial junto do Pai Eterno, por toda
a Eternidade, mas infelizmente, elas
estão totalmente enganadas, se não
aceitarem Jesus como seu salvador e
não nascerem de novo da água e do
Espírito, nunca verão nem entrarão no
Reino de Deus. (Leia. João 3). A
salvação não é por obras, mas sim pela
fé (Efésios 2.8). Muitas pessoas

dedicam a vida toda só fazendo o bem
aos outros, pensando: eu sou uma
pessoa muito boa, eu mereço o céu,
eu nunca fiz mal a ninguém. O Jovem
rico pensava a mesma coisa, até que
Jesus bateu de frente com ele lhe
mostrando toda a verdade, mesmo
assim ele retrucou dizendo que
conhecia todos os mandamentos da
bíblia, desde sua mocidade. É como
alguns que até citam versículos de cor
e sorteados, mas não colocam em
prática, vivem a vida do seu jeito,
dizendo: não estou prejudicando
ninguém. E quando são repreendidas
como o jovem rico, ficam tristes e
magoados, principalmente quando
Jesus pede para elas deixar de fazer
alguma coisa, que não é certo aos
olhos de Deus. Elas não aceitam,
porque foi ensinada a vida toda que
aquilo que aprendeu é o certo e não
querem abrir mão de nada, chegam até
brigarem, ficam com raiva e outras
coisas mais, e dizem: Eu sou de Deus.
Será que realmente são? Deus não tem
nada de ruim dentro Dele. Deus é

bom. Jesus pediu para o jovem rico
vender tudo o que ele tinha e dar aos
pobres, porque ele teria um tesouro
no céu. Mas ele ficou muito triste
porque ele era muito rico, ou seja,
apegado às riquezas deste mundo.
Agora você entendeu que a salvação
não é por obras? Você está preparado
para fazer a vontade de Deus? O que
Jesus está pedindo para você deixar.
Para você ter a vida Eterna? Você vai
fazer como o jovem rico, ficar preso
com as coisas deste mundo que são
passageiras ou deixar tudo por amor
ao único e verdadeiro Deus? Que é
bom. Garanto a você meu amigo, que
tudo aqui tem um tempo determinado
por Deus, mas a Eternidade não tem
fim. Faça a escolha certa, de fazer
vontade de Deus sempre. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107,9
das 05h30mim às 06h30 e das 22h00
às 23h00, Seg. a Sex.
catedraldopovodedeus@hotmail.com
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

O Brasil e o estado São Paulo,
particularmente a região Sudeste,
vivem uma grave crise hídrica. Os
indicadores da escassez de água, a
pior em 80 anos, são alarmantes. O
nível do Sistema Cantareira, o maior
reservatório de água da região
metropolitana de São Paulo –
abastece aproximadamente seis
milhões de pessoas – está pouco
acima de 5%. Se o volume de chuvas
não aumentar no Cantareira, a
Sabesb poderá ter que adotar o
sistema de rodízio.

Além de comprometer o
abastecimento humano, a crise afeta
diretamente a geração de energia
elétrica, que também ficou mais cara
pelo intervencionismo do governo
no setor e sacrifica a atividade
agrícola. Levantamento preliminar
do IEA/Apta (Instituto de Economia
Agrícola) e da Cati (Coordenadoria

Agricultura de São Paulo e a crise hídrica

de Assistência Técnica Integral),
órgãos subordinados à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, aponta
que a safra 2013/14 teve redução da
área cultivada e da produtividade de
grãos e de outras culturas, como a
cana-de-açúcar e laranja.

Em São Paulo, a escassez hídrica
tem sido enfrentada de diferentes
formas. O governador Geraldo
Alckmin tem feito apelos à
diminuição do consumo de água,
buscando estimular a economia com
a concessão de descontos ou bônus, e
de outras formas de motivação para
se evitar o desperdício. A população
vem respondendo de uma forma
bastante significativa aos esforços,
seja por meio do debate de alternativas
e da mobilização e conscientização da
gravidade do problema.

Com os efeitos das mudanças
climáticas se tornando cada vez mais
latentes pelo aumento do período de
seca, do calor e do baixo regime de
chuvas, o padrão de consumo de água
e de energia elétrica deve
necessariamente ser repensado. A
adoção de medidas para aumentar a
eficiência energética serão inevitáveis
para evitarmos um racionamento mais
drástico de eletricidade.

Do ponto de vista da agricultura
esse desafio também está presente.
Além das questões emergenciais que
temos tratado, e sabemos que
dificilmente escaparemos de algum
nível de restrição da oferta de agua,
há questões estruturais a serem

enfrentadas. Afinal de contas, a crise
hídrica é um debate mundial e poucas
providências foram adotadas para
combater as mudanças climáticas.

A consequência dessa inércia exige
urgência na mudança dos padrões de
transporte e de geração de energia para
deixarmos definitivamente no museu
da história as fontes de combustíveis
fósseis, substituindo-as pelas
renováveis e sustentáveis, como é o
caso do nosso etanol, e intensificando
a geração elétrica a partir da biomassa.
O caminho para a sustentabilidade é
a mudança das atuais formas de
transportes para o coletivo e o
hidroviário, alterando radicalmente o
perfil hoje existente.

Quanto aos efeitos da crise hídrica
na agricultura, orientado pelo
governador Alckmin, tenho dialogado
com as entidades e produtores rurais
para alertar sobre a necessidade de
encontrarmos soluções conjuntas de
médio e longo prazo. A Secretaria de
Agricultura e Abastecimento busca
novas alternativas e procedimentos para
fazer frente à escassez de água e orientar
nossos produtores neste sentido.

Junto aos fabricantes de
equipamentos de irrigação estamos
estimulando tanto a busca da inovação
tecnológica, como avanços
tecnológicos nos equipamentos e
melhorar aferição e o controle dos
maquinários disponíveis no mercado.

Aceleramos ainda o processo de
implantação do Programa de Mata
Ciliar. Se o programa não produz um

aumento substancial da reserva e a
disponibilidade de água, pelo menos
garante a sua qualidade e evita o
assoreamento de rios e mananciais.

São medidas que se somam a
sanção pelo governador Alckmin do
PRA (Plano de Regularização
Ambiental), programa que
determinará maior ritmo no processo
de recomposição de Reservas Legais
e de recuperação de Áreas de
Preservação Permanente.

Um terceiro caminho a ser trilhado
é a articulação em curso com os
prefeitos para a recuperação e a
proteção das nascentes – Programa
Nascentes Vivas – afetadas pelo longo
período de estiagem.  A Secretaria de
Agricultura também está priorizando
ações visando à proteção do solo,
sobretudo no que diz respeito ao
assoreamento de cursos d’água, além
da ampliação de alternativas para a
reservação e o aproveitamento da água
da chuva.

Os institutos de pesquisas agrícolas
também estão orientados  para o
desenvolvimento de cultivares com
maior capacidade de resistir ao estresse
hídrico. As pesquisas já apresentam
bons resultados em algumas variedades
de cana, milho e feijão.

Essa, portanto, é a resposta do
governo paulista à crise hídrica que
não assola apenas a agricultura, mas
interfere na produção de energia e nos
hábitos e comportamentos de
consumo. É uma oportunidade para
reformularmos paradigmas e
trabalharmos em prol da preservação,
do aumento da oferta e da qualidade
da água.
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Lucas Silva, Cuadrado, Torres... Caras novas do mata-mata da Champions
Torneio volta na semana do Carnaval com quatro dos oito confrontos das oitavas

A Liga dos Campeões volta na semana
de Carnaval com novidades. Com o início
da fase de mata-mata, nas oitavas de final,
os clubes tiveram a oportunidade de
inscrever no máximo três novos
jogadores, muitos deles reforços no
mercado de transferências de janeiro -
desde que não tenham atuado por outro
clube na competição.

Foi a oportunidade, por exemplo, de
o Real Madrid incluir a jóia norueguesa
Martin Odegaard e o volante Lucas Silva
em sua lista. O Chelsea, por outro lado,
colocou à disposição o colombiano Juan
Cuadrado, embora tenha vendido ao
Wolfsburg o alemão André Schürrle.
Outros brasileiros, como Gabriel Paulista
(Arsenal) e Matheus Carvalho (Monaco),
poderão fazer suas estreias no torneio.

Fonte: http://globoesporte.globo.com/
futebol/liga-dos-campeoes/noticia/2015/
02/lucas-silva-cuadrado-bony-torres-
confira-novidades-para-mata-mata.html

Confira as principais novidades:

Arsenal
• Entradas: Olivier Giroud, Francis

Coquelin, Gabriel Paulista (Villarreal)
• Saídas: Joel Campbell (Villarreal,

empréstimo), Lukas Podolski (Inter de
Milão, empréstimo), Yaya Sanago (Crystal
Palace, empréstimo)

Olivier Giroud

Francis Coquelin

Gabriel Paulista

Atlético de Madrid
• Entradas: Cani (Villarreal,

empréstimo), Fernando Torres (Milan,
empréstimo)

• Saídas: Alessio Cerci (Milan,
empréstimo), Cristian Rodríguez (Parma)

Cani

Fernando Torres

Basel
• Entradas: Adama Traoré (Vitória de

Guimarães)
• Saídas: Naser Aliji (Vaduz,

empréstimo), Marcelo Díaz (Hamburgo),
Michael Goncalves (FC Wil, empréstimo),
Geoffroy Serey Die (Stuttgart), Giovanni
Sio (Bastia, empréstimo)

Adama Traoré

Bayer Leverkusen
• Entradas:  David Yelldell
• Saídas: Niklas Lomb (Hallescher ,

empréstimo), Levin Öztunali (Werder
Bremen, empréstimo)

David Yelldell

Bayern de Munique
• Entradas:  Pepe Reina, Tom Starke
• Saídas: Pierre Højbjerg (Augsburg,

empréstimo), Ylli Sallahi (Karlsruher),
Xherdan Shaqiri (FC Inter de Milão,
empréstimo)

Pepe Reina

Tom Starke

Borussia Dortmund
• Entradas:  Kevin Kampl (Salzburg)
• Saídas: Jannick Bandowski (1860

München, empréstimo), Miloš Jojic

Kevin Kampl
Chelsea

• Entradas: Juan Cuadrado
(Fiorentina), Isaiah Brown

• Saídas: André Schürrle (Wolfsburg),
Mohamed Salah (Fiorentina, empréstimo),
Lewis Baker (Sheffield Wednesday,
empréstimo)

Juan Cuadrado

Isaiah Brown

Juventus
• Entradas: Paolo De Ceglie (Parma,

volta de empréstimo), Alessandro Matri
(Genoa), Stefano Sturaro (Genoa, regresso
de empréstimo)

• Saídas: Kwadwo Asamoah, Sebastian
Giovinco (Toronto FC), Federico Mattiello
(Chievo Verona, empréstimo), Rômulo

Paolo De Ceglie

Alessandro Matri

Stefano Sturaro

Manchester City
• Entradas: Wilfried Bony (Swansea

City)
• Saídas: Stevan Jovetic, Matija

Nastasic

Wilfried Bony
Monaco

• Entradas: Matheus Carvalho
(Fluminense, empréstimo), Alain Traoré
(Lorient, empréstimo)

• Saídas: Borja López (Deportivo La
Coruña, empréstimo), Lucas Ocampos
(Olympique de Marselha, empréstimo)

Matheus Carvalho
Paris Saint-Germain
• Entradas: -
• Saídas: Clément Chantôme

(Bordeaux)

Porto
• Entradas: Hernâni (Vitória de

Guimarães), Helton, Diego Reyes
• Saídas: Adrián López, Andrés

Fernández, Ivo Rodrigues (Vitória de
Guimarães, empréstimo), Kelvin
(Palmeiras, empréstimo), Tomás Mota

Hernâni

Helton

Diego Reyes

Schalke 04
• Entradas: Joy-Lance Mickels, Matija

Nastasic (Manchester City, empréstimo)
• Saídas: Donis Avdijaj (Sturm Graz,

empréstimo), Christian Clemens (Mainz
05, empréstimo), Felipe Santana
(Olympiacos, empréstimo)

Joy-Lance Mickels

Matija Nastasic

Shakhtar Donetsk
• Entradas: -
• Saídas: Mykyta Kryukov (Illychivets

Mariupil, empréstimo)

Real Madrid
• Entradas: Martin Odegaard

(Strømsgodset IF), Lucas Silva (Cruzeiro)
• Saídas: Abner, Guillermo Varela

Martin Odegaard

Lucas Silva

Bocha: equipe
jaboticabalense

participa da Copa
União 2015

A equipe de Bocha de Jaboticabal
já está na ativa e participa da Copa
União 2015 – Campeonato Paulista
de Bocha. O primeiro jogo aconteceu
na semana passada, em Araraquara.
Na somatória final de pontos,
Jaboticabal empatou com a cidade
anfitriã, com 4 pontos.

“Nossa equipe disputou com
Franca e ganhou de 3 a 0. Na disputa
contra Araraquara perdemos por um
ponto, ainda assim, conseguimos a
mesma pontuação. Estamos
empenhados e de olho nos próximos
adversários”, diz o diretor da FAE,
Samuel Cunha.

Neste sábado (14), Jaboticabal segue
para Franca para nova competição, a qual
define os vencedores da próxima fase.

Barça é punido pela
Fifa: um ano sem

contratar jogadores
Por negociações com menores
de idade, clube catalão recebe

uma pena severa

A Comissão de Disciplina da Fifa
divulgou na quarta-feira uma decisão
que proíbe o Barcelona de contratar
jogadores estrangeiros pelo período
de um ano. O clube foi punido pela
entidade máxima do futebol por ter
negociado com atletas estrangeiros
menores de 18 anos, o que é proibido.
Além da sanção, o Barça foi
condenado a pagar multa no valor de
1,15 milhão de reais (450 mil francos
suíços). "O interesse em proteger o
desenvolvimento adequado de um
menor de idade como um todo deve
prevalecer sobre os interesses
puramente esportivos", diz o
documento da entidade, que apontou
descumprimento do artigo 19 do
Regulamento da Fifa sobre o Status e
a Transferência de Jogadores.

Segundo a Fifa, a investigação
apontou a prática irregular entre os
anos de 2009 e 2013. Neste período,
o Barcelona teria registrado dez
jogadores estrangeiros menores de 18
anos, que participaram de
competições pelo clube. Os catalães
terão 90 dias para regularizar a
situação dos atletas. "A comissão
considerou como infração grave e
decidiu punir o clube com uma
proibição de contratar, a nível
nacional e internacional, por dois
períodos de transferências
consecutivos (janela de verão de 2014
e a de inverno de 2015)", afirma parte
do comunicado. Por ter registrado os
atletas, a Federação Espanhola de
Futebol também foi punida pela Fifa,
e terá de pagar multa no valor de 1,28
milhão de reais (500.000 francos
suíços).

A transferência de jogadores
menores de 18 anos para países
estrangeiros só é permitida em três
casos: se os pais do atleta emigraram
para determinado país por conta
própria, sem nenhum tipo de relação
com o futebol; se a transação ocorrer
entre países da União Europeia e o
jogador tiver entre 16 e 18 anos; ou
se a residência do atleta estiver
localizada a menos de 50 quilômetros
da fronteira do novo país. O Barcelona
espera que a punição imposta pela Fifa
não impeça o clube de concretizar a
contratação de dois jogadores: o
goleiro alemão Ter Stegen, do
Borussia Mönchengladbach, e o meia
croata Alen Halilovic, do Dínamo
Zagreb. Segundo o jornal Mundo
Deportivo, os dirigentes culés
alegarão que as transferências foram
fechadas antes da sanção.



J. MAHFUZ CONTRATA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

(Ensino médio e informática básica)
Interessados entrar em contato

Telefone: (16) 3202-4616
Email: liberador37@jmahfuz.com.br

Rua Rui Barbosa, 781, Centro – Jaboticabal

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

Diárias e
Feriados. Tratar
com Reginaldo:

(16) 99708 - 7292

VARELAS LEILÕES
Av. Cons. Nébias, 539 – conj. 23, 2º and. – Encruzilhada – Santos/SP – CEP

11045-000. – site.: www.varelasleiloes.com.br – e-mail:
varelas@varelasleiloes.com.br – tel/fax: (13) 3307.6330

TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP
EDITAL de 1ª e 2ª PRAÇA PÚBLICA de intimação de EDEMO JOÃO

FERNANDES, inscrito no CPF/MF sob nº 605.172.048-00. O DR. ALEXANDRE
GONZAGA BATISTA DOS SANTOS, MM. Juíz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da LEI, FAZ SABER, aos que o presente
Edital de 1ª e 2ª praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e
possa interessar que, por este Juízo processam-se os autos da Ação de Cumprimento
de Sentença, processo 0003566-79.2008.8.0291, em que MARLENE
RODRIGUES CAMARGO FERNANDES move em face de EDEMO JOÃO
FERNANDES, que foi designada a venda do bem móvel descrito abaixo, de acordo
com as regras expostas a seguir: DA PRAÇA: Os lances serão captados por MEIO
ELETRÔNICO através do Portal www.varelasleiloes.com.br, a 1ª PRAÇA terá
início no dia 24/03/15 às l5:00h, com encerramento no dia 26/03/15 às 15:00h.
Não havendo lanço superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem
interrupção a 2ª PRAÇA com encerramento no dia 14/04/2015 às 15:00h, sendo
vendido o bem pelo valor mínimo de 60% da avaliação judicial, (ambas em horário
de Brasília). CONDIÇÕES DE VENDA: O bem móvel será vendido no estado em
que se encontra. As fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado estarão
disponíveis no site do Gestor. DO CONDUTOR DA PRAÇA: A praça será
conduzida pelo Gestor Varelas Leilões – (habilitado pelo TJ/SP). DÉBITOS: Fica
o arrematante responsável pelas despesas gerais relativas à desmontagem, transporte
e transferência patrimonial do bem arrematado, bem como eventuais débitos
pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e
tributários que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do artigo
130 CNT. DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do
preço do bem arrematado e da comissão de 5% (cinco por cento), sobre o preço do
a título de comissão a VARELAS LEILÕES, no prazo de até 24 horas após o
encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do responsável,
ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está
inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo por determinação judicial.
REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO: Se, após a publicação do edital, e antes
de alienado o bem, o executado quitar a dívida ou realizar acordo, deverá pagar a
importância atualizada dos débitos, mais juros, custas, honorários advocatícios e
a comissão devida ao Leiloeiro de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação
do bem. Aplica-se o mesmo percentual em caso de adjudicação do bem pela
exequente. RELAÇÃO DO BEM: Uma Caminhonete, marca/modelo, Ford F-250
XLT F22 – Super Duty, cabine simples, cor prata, com placas EDA 3321 –
Jaboticabal/SP, ano/modelo 2008/2009, movida à diesel, chassi
9BFFF22C69B059430, Renavan 987790005. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$
66.322,88 (Sessenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos),
para janeiro/2.015. ÔNUS: Constam débitos de IPVA/LICENCIAMENTO/TAXAS
com valor estimado de R$ 1.201,79 (Hum mil duzentos e um reais e setenta e
nove centavos), para janeiro 2015. Débitos desta ação, R$ 71.729,33 (Setenta e
um mil setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), janeiro/2015. Não
constam nos autos ônus, recurso ou causa pendente de julgamento até a presente
data. Cabe ao interessado a verificação da existência de demais débitos e ônus
incidentes sobre o imóvel. Nos termos do artigo 687, parágrafo 5º do CPC o(s)
executado (s), cônjuges ou terceiros não sejam encontrados, intimados ou
cientificados por qualquer razão das datas das praças, valerá o presente como
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E para que produza seus fins,
efeitos e diretos, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da Lei. Jaboticabal, 29 de janeiro de 2015.

Martins Cruz & Cia Ltda.,
torna público que requereu da
CETESB a Licença Prévia
para serviço de  fundição de
metais ferrosos, sito à Rodovia
Brigadeiro Faria Lima nº 2200
Km. 342 + 55 metros –
Jaboticabal - SP.

MAZZA MÓVEIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - ME torna público que
recebeu da CETESB as
Licenças Prévia, de Instalação
e de Operação N° 52000134,
para Móveis de Madeira;
Fabricação de, sito à RUA
EUCLIDES DA CUNHA, 39
comp 49, CENTRO,
JABOTICABAL/SP.

No Senac Jaboticabal, interessados
podem se inscrever para curso na área
de computação, que tem 160 horas de
duração; há vagas para bolsistas

O Senac Jaboticabal está com
inscrições abertas para o curso
Montador e Reparador de
Computadores,  que terá início em
6 de abril.  Com o objetivo de
preparar o participante para montar,
instalar,  reparar e configurar
dispositivos de hardware, além de
instalar e configurar sistemas
operacionais e softwares,  a
qualif icação terá aulas de
cidadania, conduta profissional,
marketing pessoal  e
empreendedorismo. As aulas serão
realizadas de segunda a quinta-
feira, das 8 às 12 horas, e há vagas
para bolsistas.

“O aluno terá a oportunidade de
adquirir conhecimentos para o
desenvolvimento de uma função
dentro de empresas ou para construir
o seu próprio negócio, gerando renda
complementar ou integral”, explica
Danilo Leal, coordenador da área de
TI da instituição.

As inscrições para bolsas já estão
abertas, pois começam com 60 dias

Qualificação de curta duração pode
ser opção para gerar renda extra

de antecedência da data de início de
cada qualificação e encerram cinco
dias úteis antes da data de início, ou
quando as turmas atingirem a relação
de três candidatos por vaga. Para se
candidatar, o interessado deve ter
renda familiar per capita de até dois
salários mínimos federais (R$ 1.576).
Alunos já matriculados no Senac
podem solicitar bolsa de estudos
desde que o pedido não seja para um
curso igual ou no mesmo período da
turma em andamento.

Para participar, também é
necessário ter, no mínimo, 16 anos e
ensino fundamental 2 incompleto.
Mais informações no site
www.sp .senac .br / jabot icaba l ,
pessoalmente na unidade ou pelo
telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Montador e Reparador de

Computadores
Data: de segunda a quinta-feira,

de 6 de abril a 17 de junho
Horário: das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

DECLARAÇÃO
Welington de Caiado Castro, abaixo assinado, representante legal

e sócio administrador da empresa IMAJA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, estabelecida nessa cidade de
Jaboticabal-SP, na Avenida major Hilário Tavares Pinheiro nº. 3133,
Bairro Parque Industrial, inscrit no CNPJ sob Nº. 48.454.276/0001-
76 e Inscrição Estadual Nº. 391.014.280, comunica o extravio de
todos livros e documentos fiscais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Welington de Caiado Castro

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS FUNCIONÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS

AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS CÂMPUS DE
JABOTICABAL – SP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, no uso das atribuições
que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que
nesta data são em número de 699 (seiscentos e noventa e nove)
em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social, na Via de
Acesso Professor Paulo Donato Castellane, s/n, Bairro Rural,
Câmpus Unesp, nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
no dia 27/02/2015, obedecendo aos seguintes horários e “quorum”
para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que
determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 13h,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) Em
segunda convocação: às 14h. com a presença de metade mais um
dos associados; 03) Em terceira convocação: às 15h. com a
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre
os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de

2014, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo
de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer
da Auditoria Externa;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e

Social – FATES;

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla do estatuto social para adequação ao modelo

padrão do estatuto social do Sicoob Confederação;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

 Jaboticabal, SP, 14 de Fevereiro de 2015.

WAGNER APARECIDO MENDES
Diretor Presidente

 Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu
artigo 30, as demonstrações contábeis do exercício de 2014
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores
independentes, estão à disposição dos associados na sede da
cooperativa.

Cerca de 20 empreendedores
jaboticabalenses, acompanhados do
secretário de Indústria, Comércio e
Turismo, Sérgio Nakagi, estiveram em
São Paulo na segunda-feira (09) para
participar da quarta edição da Feira do
Empreendedor do Sebrae.

“Foi uma visita bastante proveitosa
para todos. Uma oportunidade de buscar
ideias para seu negócio e conhecer as
tendências do mercado, conhecendo as
inovações de cada setor através de
palestras, workshops ou visitas aos
estandes”, completa o secretário.

A feira reúne cerca de 400 expositores
e consultores numa área de 30 mil m²
cuidadosamente dividido em: espaço
institucional, espaço de atendimento,
acesso a serviços financeiros, espaço
microempreendedor individual, carreta
loja modelo, escola de negócios, espaço
do conhecimento, espaço da capacitação,
espaço start up world, sala de
oportunidades e negócios, Cine Sebrae,
espaço agronegócio, mini shopping, sala
de imprensa, rádio, espaço para
patrocinadores e pátio digital.

Empresários visitam Feira do Empreendedor do Sebrae em SP

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

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

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE
ESCLARECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

Em sequência à nossa matéria anterior
que foi uma introdução para um amplo
cabedal de informações sobre A VIDA É
ETERNA, temos que interpor esta
introdução, que também faz parte do
mesmo tema, que é um enfoque sobre a
PLURALIDADE DOS MUNDOS.

Assim é que aos que ainda duvidam
da vida em outros planetas do Universo,
mas que querem acreditar e ter certeza
disso, basta atingirem um patamar de
novos conhecimentos, e assim
confirmarão facilmente que há vida por
todo o Cosmos, pois DEUS, sendo o
CRIADOR DO UNIVERSO,
obviamente, e é claro, mesmo
analisando pela mais simplória das
deduções, hão de convir sinceramente,
que DEUS não iria CRIAR UM SÓ
POVO NO UNIVERSO INFINITO, ou
seja, apenas os SERES HUMANOS ou
TERRÁQUEOS! E ainda, em corpo
físico e perecível dadas as
circunstâncias.

É o mais absurdo dos absurdos, pois
experimente sobrepor à esta indignação,
a pergunta: “Qual o cúmulo dos cúmulos?
E assim responderíamos:

- “O cúmulo dos cúmulos seria se
nessa AMPLITUDE IMENSURÁVEL
DO UNIVERSO e com toda a SUA
SABEDORIA, DEUS só tivesse
concebido o ser humano, em todo o
firmamento.

E se assim fosse, concluiríamos:

A PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITÁVEIS
“coitado, como ELE é pobre de espírito,
hein?”

Assim, pois, é possível vislumbrar
agora, como nós é quem somos pobres de
espírito, ao não reconhecermos a
MAGNITUDE DE DEUS, ao inferirmos
por nossa própria dedução ou sublevados
por indução de que meramente somos o
único povo no ambiente Sideral.

Diante deste quadro, somos enfáticos:
quem ainda teima em não admitir a
PLURALIDADE DOS MUNDOS
HABITÁVEIS É UM SER INERTE NA
IGNORÂNCIA.

E com todas as letras repito:
I...G...N...O...R...Â...N...C...I....A!   (É
para soletrar mesmo).

E É DURA ESSA PALAVRA?
DIGO QUE NÃO!
Porque um ignorante vive preso à sua

própria adversidade passada, e assim com
medo de sobrepujá-la, se esconde nas
sombras da ilusão. Por exemplo. Um
suicida precisa ficar incólume a esse ato
insensato que praticou, por um
determinado tempo, nas zonas umbralinas
e depois reencarnar e ficar preso na
matéria, quase sem capacidade de
discernimento sobre o que se passa ao seu
derredor, pois a sabedoria Divina usa
desse artificio para fazê-lo “esquecer” a
própria ignomínia que o levou a tal atitude.

E assim, são infelizmente, todos
aqueles que ainda, na sua inércia mental,
experimentam contradizer os parâmetros
DIVINOS, contestando o que é DIVINO:
a existência de seres dos mais diversos
matizes intelectuais que vêm e sentem o
UNIVERSO... Por isso afirmamos: HÁ
VIDA EM TODAS AS GALÁXIAS QUE
COMPÕE O UNIVERSO
TRANSCENDENTAL CRIADO pelo
CRIADOR INCRIADO CRIANTE,
NOSSO DEUS PAI+MÃE CELESTIAL!

Que com sua INFINITA
SABEDORIA, ensejou também, criar as
diferentes matizes Cósmicas Celestiais,
composta de CAMPOS
VIBRACIONAIS, VIBRAÇÕES QUE
POR SUA VEZ COMPÕEM AS ONDAS
DE INFINITAS DIMENSÕES.

A humanidade terrícola está na onda
da TERCEIRA DIMENSÃO.

Sabendo-se que as dimensões são
infinitas e que cada qual vibra dentro de

uma faixa de onda frequencial, é fácil
deduzir que existem
MULTIUNIVERSOS.

O que temos a fazer, então, para
compreendê-los e galgá-los?

...ESTUDAR... MEDITAR...
ESTUDAR... MEDITAR...

SEM JAMAIS DESDENHÁ-LAS, ou
OLVIDÁ-LAS!

Este é o caminho em que,
definitivamente, começaremos a
percorrer, para o nosso próprio bem-estar
FÍSICO e MENTAL, desde que está na
Consciência Inata encontrar e
compreender os Multiuniversos no qual
estamos concebidos. Não há como fugir
disso, pois assim é. A relutância somente
adia esse grau elevado consciencial.

Não há barreiras para o nosso
DESPRENDIMENTO CELESTIAL.

Basta construir sob os
PARÂMETROS DO AMOR, TODOS
OS NOSSOS ATOS.

E tudo será alcançado,
SIDERALMENTE.

Lembrando sempre, que tudo o que
sabemos agora, ainda é um grão de areia
no UNIVERSO, E QUE TUDO O QUE
C O N C R E T I Z A M O S
CONSCIENTEMENTE EM CADA
CICLO DE EXISTÊNCIA NUMA
ONDA DE VIDA, É APENAS A
LAPIDAÇÃO DE UM ÁTOMO DE
NOSSA CONSTITUIÇÃO ASTRAL.

Portanto, a nossa caminhada ao PAI
CELESTIAL é deveras INFINITA!...
Pelos escaninhos do INFINITESIMAL!

Depende da Depuração pelo Trabalho
Da Lapidação de cada um,
Em cada uma de sua JORNADA

ORBITAL.
Dito isto, convém lembrarmos sempre

destas palavras de nosso Amado Mestre e
Senhor JESUS, o Venerável Governador
do Planeta Terra, quando disse:

“EM CASA DE MEU PAI, HÁ
MUITAS MORADAS”.

LUZ & PAZ
Afirmação dos Anjos: “Enquanto eu

evoluo e expando a minha sabedoria e
compreensão, começo a ver e a ouvir mais
claramente e expando as minhas
habilidades para saber e compreender
inatamente o seu verdadeiro significado
para o bem de todos.”

Nascido na cidade de
Jaboticabal, morou muitos anos
na fazenda CARRETÃO. Muito
jovem ainda, mudou-se para a
cidade, onde exerceu funções
diversas. Depois de trabalhar
como escriturário, passou a
dedicar-se no ramo do comércio,
na área da alimentação. É uma
pessoa carismática, e de uma
grande simpatia para com todos,
e isso rendeu-lhe vários apelidos:
TUTA, INDIO, KUKAS
LANCHES (sua empresa
comercial),  como também
SOBRINHO.  Veterano de viola
caipira, formou dupla sertaneja
com seu tio, e artisticamente
passou a se chamar TIO E
SOBRINHO, especializando-se
na área do KATIRA, juntamente
com familiares, muito
requisitado para apresentações
por toda a região, em emissoras
de rádio , TV e Shows.

Seguindo a carreira artística,
apresenta todos os sábados um

SOBRINHO EM DESTAQUE

programa sertanejo na rádio
GAZETA FM 107,9 – das 07h às
10h da manhã – SÓ MODÃO, com
uma audiência que supera todas as
expectativas de público, sorteando
muitos prêmios e atendendo todas
as solicitações de ouvintes na

escolha de músicas sertaneja.
 Parabenizamos este jovem

que  desponta  como
celebridade na apresentação
de  programa ser tane jo ,
surpreendendo pelo trato que
tem para com todos.

Para comemorar o Carnaval
2015, o Fundo Social de
Solidariedade promoveu, na última
terça-feira (10), um baile especial
para os membros do Centro de
Convivência do Idoso. Cerca de
400 pessoas compareceram à festa.

A melhor idade dançou ao som
das marchinhas de carnaval tocadas
pelos professores da Escola de Arte.
O concurso de fantasia também
garantiu a diversão dos que estavam
presentes.

“Os bailes já são uma tradição
entre os membros da Terceira
Idade. Não poderíamos deixar de
comemorar o Carnaval em grande
estilo e com muita alegria”, diz a
presidente do Fundo Social,
Cidinha Girio.

Confira fotos da festa que
lotou o Centro de Convivência
do Idoso.

Idosos se reúnem para comemorar Carnaval

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 14  DE FEVEREIRO DE 2.015



A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 14  DE FEVEREIRO DE 2.015



O APL (Arranjo Produtivo
Local) da Saúde de Ribeirão Preto
promoveu, na última quarta-feira
(11/02), o 1º Encontro de Negócios
da Indústria do setor. O evento
reuniu, no Centro de Convenções
da cidade, 42 empresas que atuam
com equipamentos médicos,
hospitalares e odontológicos;
fármacos e biotecnologia; saúde e
nutrição animal; e cosméticos e
higiene pessoal. Rodrigo Faleiros,
vice-presidente da associação e
gerente da UCBVET Saúde Animal,

UCBVET marca presença em 1º
Encontro de Negócios da Indústria da Saúde

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

Censura: 16 anos/com
apresentacao de RG ou doc. com
data de nascimento e foto

Sinopse: Anastasia Steele
(Dakota Johnson) é uma
estudante de literatura de 21
anos, recatada e virgem. Uma dia
ela deve entrevistar para o jornal
da faculdade o poderoso magnata
Christian Grey (Jamie Dornan).
Nasce uma complexa relação
entre ambos: com a descoberta
amorosa e sexual, Anastasia
conhece os prazeres do
sadomasoquismo, tornando-se o
objeto de submissão do sádico
Grey.

CINQUENTA TONS DE CINZA
Sessão: 13:45-16:00-19:00-21:40 SAB/DOM /

16:00-19:00 e 21:40 os outros dias

A Secretaria de Educação informa
que estão abertas as inscrições para
vagas remanescentes do curso de
Tecnologia em Biocombustíveis da
Fatec Jaboticabal. As inscrições
devem ser realizadas na Secretaria
Acadêmica da faculdade, de 9 a 13 de
fevereiro, das 8h30 às 11h30 e das
12h30 às 17h.

Estão disponíveis 21 vagas para o
curso no período da manhã.

No ato da inscrição, os
interessados deverão apresentar uma
foto 3X4 recente e uma cópia
autenticada em cartório ou cópia
acompanhada do original de cada um
dos seguintes documentos:

certificado de conclusão do ensino
médio ou equivalente;

-histórico escolar completo do

Vagas remanescentes: Fatec inscreve para
curso de Tecnologia em Biocombustíveis

ensino médio ou equivalente;
-certidão de nascimento ou

casamento;
-carteira de identidade;
-cadastro de pessoa física (CPF);
-título de eleitor, para brasileiros

maiores de 18 anos, com comprovante
de votação ou certidão de quitação
eleitoral;

-certificado que comprove estar em
dia com o serviço militar, para
brasileiros maiores de 18 anos, do
sexo masculino;

-histórico escolar do curso de
origem junto com o certificado de
conclusão.

Mais informações pelo site
www.fatecjab.edu.br ou pelos
telefones (16) 3202-7327 / 3202-
6519.

abriu o encontro ressaltando os
benefícios da ação. “É uma ótima
oportunidade para fomentar a
interação entre associados do APL,
assim como para outras companhias
conhecerem nosso trabalho”,
afirmou.

Para contribuir com o
networking entre as empresas, o
evento trouxe diversos
especialistas. Entre eles estavam
Itanna Mota, gerente do Projeto
Bid (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), da Secretaria

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  O Sr. Paulo César Talarico, presidente da Associação do Bem
Comum ao Down de Jaboticabal – ABC DOWN, no uso de suas
atribuições legais e com base no Estatuto Social, pelo presente edital
convoca todos os associados, quites com suas obrigações, para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 26 de Fevereiro de 2015 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e
quinze), às 18:30 horas, em primeira convocação e às 19:30 horas,
em segunda convocação nas dependências da referida Entidade, a
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia.

A) Eleição da Diretoria Executiva
B) B) Conselho Fiscal e Deliberativo

Jaboticabal, 13 de Fevereiro de 2015

Paulo César Talarico
Presidente da ABC DOWN

Rua Juca Quito, 193 - Centro - Jaboticabal - SP - 14870-260 - (16) 3204-2500

ABC DOWN - JABOTICABAL

P/ ARMSTRONG LIBERATO
GARCIA DE MOURA

Sandra do Carmo Baldão Ferraresi 24747557806 Me, torna
público que  requereu na CETESB  de forma concomitante a Licença
 Prévia e a Licença de Instalação para a fabricação de abraçadeiras,
cantoneiras e suportes metálicos, sito à  Avenida Elaine Cristina
Mialichi Polachini, n. 130- Jardim Pedroso - Jaboticabal/SP.

Você já ouviu isso?
Não dá, esquece, você não

pode.Não vai conseguir.Não é
inteligente o bastante.

Por acaso já ouviu algo parecido?
Pois eu te digo que seria uma

tragédia se você acreditesse, e se
acreditou, saiba que você pode, deve
e consegue fazer o que quer. Não para
provar para às outras pessoas, mas
para provar para si mesmo que é
possível, que você consegue alcançar
seus objetivos. E não importa qual

Posso, Consigo, Realizo
deficiência você tenha, física, mental
ou o que quer que seja. Você é capaz.
O universo inteiro está dentro de você.
Você controla o resultado.

Primeiro de tudo, deixe-se guiar
por Deus.

Ignore as dúvidas, depois esforce-
se para fazer o melhor; estudando,
lendo, ouvindo. Dedicação é um
segredo maravilhoso, que poucos
tem.

Querer sucesso, todos querem, ir
atrás do sucesso, poucos vão.
Continuar indo atrás do sucesso
quando as dificuldades aparecem,
menos ainda pessoas querem. Quando
se conquista o sucesso, alguns não
sabem mantê-lo. Pois a arrogância os
toma conta. No final os que
conseguem sucesso e felicidade são
uma incrível minoria, que de forma
geral, foram aqueles que no começo
foram negados, humilhados,
rejeitados, às vezes por sua aparência,
ou maneira de ver a vida. E que por
fim acabam sendo os grandes
administradores, inventores ou que
fazem grandes curas, ou que de
qualquer forma têm contribuído
grandemente para a humanidade.

EDITAL

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO 2.015

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida
13 de Maio, nº  750 - Centro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. nº  50.717.282/0001-
60, NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal,
direta e indireta, do Município de Jaboticabal/SP., que em
conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição
Sindical o correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho
de todos os seus servidores e empregados públicos, sindicalizados
ou não, no mês de março de 2.015, independente do regime de
contratação, conforme Artigo 1º da Instrução Normativa n° 01, de
30/03/08, do Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01,
pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o recolhimento para esta Entidade
Sindical, até o dia 30/04/2.015. O não recolhimento da referida
Contribuição até o prazo acima mencionado, acarretará juros e
multa de acordo com o Artigo 600 da CL T.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente
Edital, que vai afixado nos locais de costumes e publicado na
Imprensa.

Jaboticabal, 09 de Fevereiro de 2.015.

MARIA ELVIRA ARMENTANO SENEM
PRESIDENTE

O Hemocentro RP  fará no dia 21 de fevereiro, coleta de sangue
em Jaboticabal. A coleta será realizada na Escola Prof. Antônio
José Pedroso, Av. 15 de Novembro, 630. A coleta será das 7h às
12h. A expectativa é de coletar 180 bolsas de sangue.

Coleta de sangue em Jaboticabal

O Carnaval é contagiante: alegria,
cores, brilhos e paetês. Não há quem não
se apaixone pelo ziriguidum. Porém,
mesmo quem desfila nas escolas de
samba sequer imagina o esforço que
existe por trás de toda essa festa. O livro
Carnaval é Cultura, de Milton Cunha,
retrata esse desafio da busca pelo
perfeito equilíbrio entre a emoção que
contagia o sambódromo e a precisão que
garante milésimos com os jurados, ou
seja, o equilíbrio entre a poética e a
técnica da nota dez.

 Para isso, há um exército de
amantes do samba, montado por pessoas
de formações mais diversas, que
trabalham duro nos pequenos detalhes
enquanto esperam o grande momento
chegar. São carnavalescos, bailarinos,
costureiras, marceneiros, diretores de
alas e encarregados de empurrar os
carros alegóricos pela passarela do
samba.

 Na publicação da Editora Senac São
Paulo, o carnavalesco abriu seu baú e

A poética e a técnica do
fazer escola de samba

Carnavalesco Milton Cunha dá uma verdadeira aula de
Carnaval em livro da Editora Senac São Paulo

seu diário pessoal para celebrar os mais
de 20 anos de carreira. Milton
selecionou mais de 500 imagens que
revelam o trabalho realizado nos
barracões, nas quadras e nos ensaios
antes da grande festa da Sapucaí. Do
risco do chão dos barracões para marcar
o lugar exato de cada carro alegórico
ao quadro com fotos dos componentes
da ala e suas posições, os protótipos das
fantasias, os testes de maquiagens, a
escultura no isopor, o cuidado para
descobrir qual impacto o tecido
escolhido vai causar visualmente na
rodada de saia da baiana.

 No livro, Milton Cunha organiza os
capítulos que reconstituem sua trajetória
como as alas de uma agremiação, em
uma sucessão de imagens, textos,
inspiração e transpiração que compõem
um abrangente material de estudo,
consulta e referência, inclusive com um
glossário que explica os termos do
Carnaval para quem quer aprender mais
sobre o tema. 

Sobre o autor:
Milton Cunha  é paraense,

animador cultural e multimídia:
cenógrafo, figurinista, diretor, colunista,
comentarista de televisão (Globo, Band,
CNT, Record, TV Brasil) e produtor
cultural. Foi carnavalesco das
agremiações Beija-Flor, União da Ilha,
Unidos da Tijuca, São Clemente, Porto
da Pedra, Viradouro, e Cubango, no Rio;
e Leandro de Itaquera, em São Paulo.

Serviço
Carnaval é Cultura
Autor: Milton Cunha
Editora: Editora Senac São Paulo
Preço: R$ 239,90
Número de páginas: 146
Fevereiro/2015
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de Estado do Desenvolvimento,
que palestrou sobre políticas de
apoio do Governo do Estado para
APLs e Parques Tecnológicos, e
Valdênio Araújo, responsável pelo
Desenvolvimento Produtivo da
ABDI (Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial), que
abordou noções sobre o cenário
tecnológico setorial da indústria da
saúde. Após as palestras, as
companhias expositoras e as
convidadas, tiveram duas horas de
contatos de negócios, com o

propósito de identificar o potencial
de parceria entre elas.

Outras parcerias
 O 1º Encontro de Negócios da

Indústria da Saúde teve apoio da
Fipase (Fundação Instituto Polo
Avançado da Saúde) e do Sebrae-SP
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas). Outras
entidades também estiveram
presentes para apresentar os
benefícios econômicos e
operacionais oferecidos aos
associados do APL. Djair Vitoruzzo,
engenheiro do Núcleo Tecnológico
à Micro e Pequena Empresa, do IP
(Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), falou sobre o Progex
(Programa de Apoio Tecnológico à
Exportação), que tem como objetivo
contribuir para a inserção e
ampliação das companhias no
mercado internacional.

As linhas de crédito para
associados foram tema da palestra
de Gisela Becate, gerente de
Relacionamento do Bradesco,
enquanto Guisla Martins,
executiva de Contas da NCC
Inmetro, abordou os benefícios que
a certificação de produtos pode
trazer às empresas. Por fim, o
gestor do Núcleo Ribeirão Preto do
Peiex (Projeto de Extensão
Industrial Exportadora), Ranieri
Martins, apresentou aos
participantes o programa de
incremento à competitividade e
promoção da cultura exportadora
industrial, criado pela Apex-Brasil.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

CARLOS ROBERTO
Ele é dono de uma irretocável

beleza, distribuída em 1.88 de altura,
dotado de um charme e um rosto
hipnotizador, que conta com um par de
olhos verdes escuros e aquele sorriso
cativante. Além disso, o belo esbanja
muita humildade, profissionalismo e
um somatório de requisitos,
conquistando admiração por onde
passa. Carlos (26), é um modelo muito
requisitado, vive em Araraquara SP, é
formado em educação física, faz
mestrado e atua como personal, está à
frente de uma ONG voltada a pessoas
carentes, mas abre espaço em sua
atarefada agenda para trabalhos como
modelo comercial, estampando muitas
catálogos de moda, campanhas e vem
aparecendo em muitos outdoors. E
quem pensa que ele para por aí está
completamente enganado, este
sagitariano foi convocado para disputar
nada mais, nada menos, que o Mister
Brasil. Atualmente ele já é mister
Araraquara, 5º lugar no mister São
Paulo, e aqui para nós: ele tem muita
chance para desbancar os candidatos,
não acham? Extremamente
disciplinado, agora ele arregaça as
manga e começa a esculpir seu corpo
numa alimentação saudável, tênis,
MMA, natação, corrida e umas boas
pedaladas. Ele é um dos rostos mais
belos da face da terra e logicamente um
forte concorrente neste concurso que
reune belezas de todo Brasil.

Alguém aí,  arrisca desfilar ao lado
dele?

Foto: Raoni Carneio(Clok
Produções foto/vídeo)

Agradecimento: Academia Arara
Azul

DANIELA NOGUEIRA completará idade nova no próximo dia 16 de
fevereiro. O esposo Alessandro (Caroni Gás) e o filho Marcelo, estão nos
preparativos para a mega festança. PARABÉNS E MUITAS
FELICIDADES!

PAULO CESAR DE BIASI
VANTINI estará aniversariando dia
16 de fevereiro.

Filho do Empresário Paulo
Vantini e Dra. Rosangela Maria de
Biasi Vantini, é irmão de Matheus
De Biasi Vantini.

Engenheiro de Produção pela
UFOP - Universidade Federal de
Ouro Preto - M.G.

ELS - Language Centers - St.
Paul, Minnesota

MBA em Logística pela
Fundação Getúlio Vargas - S.P.

Consultor SAP - ABAP - Walldorf

 Feliz Aniversário Dj Bottinha! Desejamos agradáveis surpresas
e felizes acontecimentos, e que o dia 18 possa lhe trazer muitas
aventuras e alegrias!

Feliz Aniversário pelo dia 18, Jordano Roma.  Que a tua vida seja
sempre uma soma de vitórias. FELICIDADES!

DANIELE RIVA...  feliz aniversário no dia 19. Que a vida lhe
traga, além das realizações de todos os sonhos, muita paz e encantos
surpreendentes prá lhe fazer feliz. PARABÉNS!

ARETUSA POLITI... dia 17 é o dia em que você  comemora mais
um aniversário! Desejamos muito paz, saúde e sucesso. Que você
consiga realizar todos seus sonhos, alcançando muitos objetivos.
PARABÉNS!

PREÇOS ESPECIAIS !!!

JET 125 - CONSORCIO COM ENTREGA ANTECIPADA

R$ 539,76 + 48 de 179,92

Saí para o mundo do
rodeio e você concordou

Nunca foi atrás de
mim, porque não
precisou.

Quando eu estava fora,
Outro homem você

amou.
Na verdade, a vida toda
Você nunca me

amou!!! 
Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

- Alemanha
Desejamos que a essência desta

data, possa trazer uma luz intensa,
cheia de otimismo, determinação,
coragem e até mesmo grandes
conquistas. Com todos os cursos e
especializações, que esteja sempre no
topo das grandes realizações,
apreciando a vida com equilíbrio e
maneiras fantásticas de agradecer à
família  pelo dom de momentos
inesquecíveis. QUE REINE EM
SEU CORAÇÃO A PAZ,  A
ALEGRIA E MUITAS
FELICIDADES.

ANA LAURA BONI... seu aniversário, no dia 06 de fevereiro, foi um dia
muito especial, cheio de alegrias e felicidades. Que possamos surpreender-
lhe a cada dia com momentos únicos e inesquecíveis. Que você possa ter fé
e confiança para vencer todos os obstáculos, com um futuro promissor e
cheio de realizações. Desejamos que a vida possa lhe proporcionar muitas
emoções, abundância e proteção DIVINA. FELIZ ANIVERSÁRIO! São os
votos de seus pais BÁRBARA E LUIZ CARLOS.

BÁRBARA BONI aniversariou no dia 09 de fevereiro. Foi
surpreendida com a preparação de um dia muito FELIZ,
proporcionado pela filha Ana Laura e o esposo Luiz Carlos,
irradiando paz, amor, esperanças, saúde, sucesso e muitas
FELICIDADES!
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