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Mais de 700 mulheres partici-
param das festividades do Dia In-
ternacional da Mulher em Jabo-
ticabal. A Prefeitura Municipal,
Fundo Social de Solidariedade,
Delegacia de Defesa da Mulher
e APEOESP organizaram uma
programação especial para este
dia no Centro de Convivência do
Idoso (Terceira Idade).

“A comemoração ultrapassou
todas as expectativas. Quero
agradecer aos parceiros que co-
laboraram para o sucesso do
evento. Fiquei muito feliz em ver
as mulheres participando das ati-
vidades que organizamos com
tanto carinho”, afirma a Primei-
ra Dama, Cidinha Girio.

“Aproveitei o dia para fazer ma-
quiagem, unhas e passar por exa-
mes médicos. Aprovo a realização
do evento e vou participar todas as
vezes que ele for realizado”, res-

Dia Internacional da Mulher: mais de 700 pessoas participam das festividades
Ações promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade aconteceram no Centro de convivência do Idoso

salta a participante Carina Ribei-
ro.

Foram oferecidos serviços de
beleza – corte de cabelo, depila-
ção, design de sobrancelhas, es-
maltação, massagem relaxante,
maquiagem e automaquiagem.
Também foram realizados exa-
mes preventivos do câncer de
colo uterino (papanicolau), testes
rápidos de HIV, hepatite e sífilis,
aferição de pressão arterial, dis-
tribuição de preservativos, orien-
tação jurídica para quem neces-
sitasse e sorteio de brindes para
as participantes.

“Fui muito bem atendida pe-
las profissionais e aproveitei bas-
tante os serviços oferecidos. Uma
manhã divertida para passar com
as amigas”, finaliza Marlene Fi-
gueiredo dos Santos.

A ação recebe apoio de impor-
tantes parceiros: secretarias mu-

nicipais, AAPROCOM, OAB,
Casa da Amizade, FAE, Grupo

Afeto, Faculdade São Luís, Fra-
ternidade Feminina Cruzeiro do

Sul, Side Wind, SENAC, Sindi-
cato dos Funcionários Públicos

Municipais, Woman’s Club, Casa
do Artesão e Escola de Arte.

MULHERES SÃO HOMENAGEADAS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08 DE MARÇO), Vereadores se
reuniram em plenário, no último dia 06, para homenagear MULHERES, representando as jabotica-
balenses... “Uma pérola de inestimável valor. Alma tenra, misteriosa, que concilia trabalho, emoção
e lar. Tem magia, semeia otimismo com sementes de paz e justiça. Dentro de si há um tesouro escon-
dido e ainda assim divide com o mundo. É brisa e ondula searas e flôres. É o sol e inebria um mundo
multicolor. É insuperável, extasiante, inigualável e tão somente MULHER!”. (Na ilustração, MU-
LHERES homenageadas, Vereadores e o Prefeito Municipal RAÚL JOSÉ SILVA GÍRIO).

Ter serenidade é captar energias
saudáveis e viver em paz

Felicidade é um tesouro escondido
no âmago de nossas realizações

Fidelidade é ter respeito e
carregarmos em nossas jornadas



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo
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É indiscutível que são os Sonhos e as
Esperanças individuais ou coletivas os
grandes responsáveis pela construção de
um Mundo melhor, inclusive com expec-

REFLEXÃO - NOVOS SONHOS E OUTRAS ESPERANÇAS

tativas favoráveis para o Futuro. Quem
Sonha e acalenta Esperanças, geralmente
realiza, e a partir disso promove uma rea-
lidade compensadora.

As energias positivas são mobilizadas
no âmago dos Sonhadores e Esperanço-
sos e os pensamentos começam a se orga-
nizar, a fluir, e, de repente, o imprevisto e
o inacessível tornam-se realização.

Às vezes o desejo da concretização de
algo requer Tempo, outras vezes acontece
com brevidade. Tudo depende do tama-
nho do Sonho, da extensão da Esperança,
mas de que um dia a realidade vai se es-
tampar diante de todos, não se tem dúvi-
da.

Quem não se lembra do desafio de
Barack Obama, que atravessou todo o ter-
ritório norte-americano e correu Mundo:
“Yes, we can” ( Sim, nós podemos). De-
safio lançado quarenta anos depois da fra-

se de Martin Luther King, proferida num
inesquecível discurso na famosa Marcha
de Washington: “I have a dream” (Eu te-
nho um sonho).

E hoje o Sonho de Luther King pôde
tomar verdade o axioma de Obama: as
barreiras dos Preconceitos norte-america-
nos e outros problemas praticamente es-
tão no chão.

Daí se concluir que a percepção da vi-
abilidade de um Sonho depende do espí-
rito de luta de quem Sonha e sabe que a
Esperança é a antessala da certeza e esta,
da realização.

O que pode parecer um devaneio para
alguns, pode ser realizável para outros,
dependendo da estirpe – grupo familiar de
cada um.

É evidente que existem Utopias produ-
tivas que mobilizam e geram iniciativas
capazes de  construir o Futuro dos desejos

e Utopias estéreis, paralisantes, enganado-
ras, que nada constróem em prol do Outro.

O desejo, inicialmente considerado
Fantasia, dos fundadores do Centro de
Valorização da Vida (C.V.V.) foi “Utopia”
que caiu em terreno fértil. Eles sabiam que,
se personalidades da Vida Pública busca-
vam o Suicídio para a solução de seus pro-
blemas, o número de pessoas anônimas
que enveredavam por esse Caminho de-
veria ser bem maior. Sabiam também que,
se alguma atitude fosse tomada a fim de
impedir esse gesto desesperado e extremo,
muitas coisas poderiam mudar.

Assim, partiram para a realização de
um devaneio: fundaram o  CVV. Não foi
fácil dar prosseguimento a um Programa
tão desafiante e difícil. Mas, Cinquenta e
Três anos depois, ele está aqui, salvando
Vidas, progredindo e dando margem à ela-
boração de Novos Sonhos e ao surgimen-
to de Outras Esperanças.

Voluntário Hélio - Boletim/CVV

Ser mulher é viver mil vezes em
apenas uma vida,

é lutar por causas perdidas e sempre
sair vencedora, 

é estar antes do ontem e depois do
amanhã, 

é desconhecer a palavra recompensa
apesar dos seus atos.

Ser mulher é caminhar na dúvida
cheia de certezas,

é correr atrás das nuvens num dia de
sol e alcançar o sol num dia de chuva.

Ser mulher é chorar de alegria e

SER  MULHER, VOCE  CONHECE  UMA  MULHER?
muitas vezes sorrir com tristeza,

é cancelar sonhos em prol de
terceiros, é acreditar quando ninguém

mais acredita, é esperar quando ninguém
mais espera.

Ser mulher é identificar um sorriso
triste e uma lágrima falsa, 

é ser enganada e sempre dar mais
uma chance,

é cair no fundo do poço e emergir
sem ajuda.

Ser mulher é estar em mil lugares de
uma só vez, é fazer mil papeis ao mesmo

tempo,
é ser forte e fingir que é frágil prá ter

um carinho.
Ser mulher é se perder em palavras e

depois perceber que se encontrou nelas, 
é distribuir emoções que nem sempre

são captadas.
Ser mulher é comprar, emprestar,

alugar, vender sentimentos, mas jamais
dever, 

é construir castelos na areia, vê-los
desmoronados pelas águas e ainda assim

amá-las.
Ser mulher é saber dar o perdão, é

tentar recuperar o irrecuperável,
é entender o que ninguém mais

conseguiu desvendar.
Ser mulher é estender a mão a quem

ainda não pediu,

é doar o que ainda não foi solicitado.
Ser mulher é não ter vergonha de

chorar por amor, 
é saber a hora certa do fim, é esperar

sempre por um recomeço.
Ser mulher é ter a arrogância de
viver apesar dos dissabores,

das desilusões, das traições e das
decepções.

Ser mulher é ser mãe dos seus filhos
e 

dos filhos de outros e amá-los
igualmente.

Ser mulher é ter confiança no
amanhã e aceitação pelo ontem,
é desbravar caminhos difíceis em

instantes
inoportunos e, fincar a bandeira da

conquista.
Ser mulher é entender as fases da lua

por ter suas próprias fases. 
É ser “nova” quando o coração está à

espera do amor,
ser “crescente” quando o coração

está se enchendo de amor, 
ser cheia quando ele já está

transbordando de
tanto amor e minguante quando esse

amor vai embora.
Ser mulher é hospedar dentro de si o

sentimento do perdão,
é voltar no tempo todos os dias e

viver por poucos
instantes coisas que nunca ficaram

esquecidas.
Ser mulher é cicatrizar feridas de

outros e inúmeras 
vezes deixar as suas próprias feridas

sangrando.
Ser mulher é ser princesa aos 20,

rainha aos 30,
imperatriz aos 40 e especial a vida

toda.
Ser mulher é conseguir encontrar

uma flor no deserto, 
água na seca e labaredas no mar.

Ser mulher é chorar calada as dores
do mundo

e em apenas um segundo já estar
sorrindo.

Ser mulher é subir degraus e se os
tiver que descer não precisar de ajuda,

é tropeçar, cair e voltar a andar.
Ser mulher é saber ser super-homem

quando o sol nasce 
e virar cinderela quando a noite

chega.
Ser mulher é ter sido escolhida por

Deus para colocar no mundo os homens.
Ser mulher é acima de tudo um

estado de espírito,
é uma dádiva, é ter dentro de si um

tesouro escondido
e ainda assim é  dividi-lo com o

mundo.
Mulher,  sublime  Mulher !!!

O mundo em que vivemos nos ensina
que somos eternos em espírito e que as
transformações acontecem de acordo com
a evolução de cada um, onde vivemos so-
nhando com os olhos do coração, e mente
da felicidade, fortalecida pelo amor.

 As leis de DEUS nos ensina que so-
mos hoje idealizadores para um mundo
melhor, transformado e evoluído, para sen-
tirmos que somos criadores para um ideal
e uma meta de idealizações, que somam
poderes em direções, rumo à eternidade.
Deus existe, como criador de todos nós,
como filhos queridos e repletos de sonhos,
que um dia serão  realidades. As provas
da existência de DEUS  são reais e verda-
deiras. Para crer em DEUS, basta lançar
os olhos sobre as obras da criação. Procu-
rai a causa de tudo o que não é obra do
homem e vossa razão vos responderá. LI-
VRO DOS ESPÍRITOS. O UNIVERSO
existe, ele tem pois uma causa. Duvidar
da existência de DEUS, seria negar que
todo efeito tem uma causa e adiantar que
o nada pode fazer alguma coisa. DEUS
nos criou e deu uma vida para evoluirmos,
um corpo material para ser instrumento,
receber um espírito e viver pelos mundos
em crescimento, para sermos trabalhado-

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE
res em busca da felicidade. A eternidade é
o tempo marcado para cada um, que nas-
ce para sermos sonhadores de realidades,
que acontecem quando vencermos a nós
mesmos.

A vida eterna do espírito se projeta  em
mundos, de acordo com a evolução, natu-
ral da necessidade, que segue caminhos,
no encontro das necessidades de cada um,
onde  precisam superar a ignorância, as
trevas e vencermos as dificuldades dos
mundos inferiores, que às vezes somos
levados pelas ações negativas, que reali-
zamos nas encarnações sucessivas dos
mundos em evolução. O PLANETA TER-
RA é uma escola de aprendizados, como
alunos em estágios  crescentes de vidas
eternas, num relacionamento de ações e
reações, dentro da lei de causa e efeito -
KARMA.

A FELICIDADE  É UM LIVRO
ABERTO PARA  SERMOS  POSSUIDO-
RES DO AMOR DE JESUS E DA  CRI-
AÇÃO DE DEUS.

NO SONHO...
Vamos sonhar com os olhos do cora-

ção, brilharmos com as luzes da inteligên-
cia.

NA VIDA...
 Construírmos o perdão com humilda-

de. Desejarmos amar e sermos amados.
NO AMOR...
  Sonharmos com a felicidade que há

de vir no hoje, amanhã ou no sempre.
 NO JARDIM DAS EXISTÊNCIAS

NASCE MAIS UM DIA.
 NO ONTEM CONSTRUÍMOS, NO

HOJE VIVEMOS, NO AMANHÃ SO-
NHAMOS.

A ESPERANÇA SE RENOVA COM
O TEMPO.

  FE, É O ALICERCE DAS REALI-
ZAÇÕES. O AMOR NOS UNE  NOS
DESEJOS.

 SOMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS.

O livro de Atos dos Apóstolos, escri-
to pelo evangelista Lucas o mesmo que
escreveu o evangelho que contém o seu

JESUS!
nome, ele era médico. Ele estava escre-
vendo uma carta para o Teófilo seu ami-
go, contando tudo quanto Jesus havia fei-
to e ensinado, sobre a terra e como Ele
deu mandamentos para os seus discípu-
los. Depois que Ele ressuscitou dentre os
mortos, Jesus se apresentou vivo para eles
com muitas provas infalíveis, sendo vis-
to por eles por um espaço de quarenta
dias e falando a respeito do reino de Deus.
Jesus falou para eles, que não deveriam
sair de Jerusalém, mas que esperassem o
cumprimento da promessa que Ele disse:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro
Consolador (Espírito Santo) João. 14-16.
Porque João havia batizado com água.
Mas vós sereis batizados com Espírito
Santo. Eles queriam saber muitas coisas,
mas o Senhor lhes disse que não era o
momento ainda. Mas que eles iram rece-
ber o poder do Espírito Santo, e eles se-
riam testemunhas do Senhor em todos os
lugares. Quando Jesus estava falando

com eles, de repente, Jesus foi subindo
para o céu e uma nuvem o ocultou-o, aos
olhos dos discípulos. Eles ficaram com
os olhos fitos no céu, enquanto Jesus su-
bia, eis que apareceram dois anjos e dis-
seram: Homens Galileu, porque estais
olhando para o céu? Esse mesmo Jesus
que subiu para o céu Ele há de vir. Pode-
mos observar aqui, que Lucas não ocul-
tou nada sobre Jesus, ele detalhou tudo,
e como o Senhor havia instruído os dis-
cípulos e de como eles receberiam o ba-
tismo com o Espírito Santo, para fazer a
obra de Deus, aqui na terra. É o que eu e
você precisamos fazer; primeiro ensinar
às pessoas a Palavra de Deus, indepen-
dentemente do seu credo religioso ou fé
que elas praticam. Que Jesus ressuscitou
ao terceiro dia e está vivo e quer nos aju-
dar a vencer a cada dia as nossas lutas,
porque Ele mesmo disse: No mundo te-
reis aflições, mas tenha bom ânimo, por-
que Eu venci e você vai vencer. Segun-
do, para vencermos as nossas lutas do dia-
a-dia devemos ser cheios do Espírito San-
to. Porque Ele foi enviado para nos aju-

dar aqui na terra e não para nos deixar
tomar nenhuma decisão errada, em nos-
sa vida. Deus se preocupa com cada de-
talhe da nossa caminhada e principal-
mente com nossa vida e como nós ire-
mos nos apresentar diante Dele no últi-
mo, em que prestaremos conta de tudo
o que fizemos ou deixamos de fazer aqui
na terra. Tudo o que você fizer, faça para
glória de Deus. Os discípulos obedece-
ram, Jesus em tudo, siga o exemplo de-
les, e você verá como as coisas vão me-
lhorar em sua vida e tudo que você fizer
vai dar certo, desde que você esteja dis-
posto a obedecer aos mandamentos do
Senhor. Lembre-se, que obedecer é me-
lhor que sacrificar-se. Que Deus te aben-
çoe e te guarde de todo o caminho erra-
do. Esta é a minha oração, em nome de
Jesus. Ouça o nosso programa: A Verda-
de Da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 às 06h30 e das
22h00 às 23h00. Seg. a Sex.
catedraldopovodedeus@hotmail.com

Facebook
 catedral_dopovodedeus@hotamil.com

Dentre todos os dons, o único que
não vai acabar é o amor; da mesma ma-

Para que amar?
Precisamos ser espertos e colocar amor em tudo o que fizermos

neira, só permanecerá aquilo que for fei-
to com base nele. Até a nossa fé acabará
um dia.

Hoje, você precisa cuidar de sua casa
– varrer, cozinhar, passar –, mas ama-
nhã tudo desaparecerá; então, você pre-
cisará fazer tudo novamente. No entan-
to, o amor com que você fizer essas coi-
sas permanecerá.

Na nossa vida tudo vai passar, por
isso temos de ser espertos e colocar amor
em tudo o que fizermos. Temos de repe-
tir, todos os dias, as tarefas rotineiras,
calar diante de uma injustiça, saber li-
dar com o chefe e os colegas.

Depende de cada um de nós ganhar
ou perder tudo aquilo que fazemos. Pois
até as coisas grandiosas que fazemos de
nada valerão se não houver amor. Mas
as menores coisas, as mais insignifican-
tes, se não forem feitas com amor, per-
manecerão.

A medida de todas as coisas é o amor.
Seu irmão,

Dois fatos da semana passada, separa-
dos pela distância mas unidos pelo cará-
ter sectário da intolerância, do obscuran-
tismo e do atraso, deixaram-me perplexo:
a destruição da antiga capital assíria de
Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico
(EI) – notável pelas atrocidades que prati-
ca – e a invasão pelo Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terras (MST) da
FuturaGene Brasil Tecnologia Ltda., da
Suzano Papel e Celulose, no município de
Itapetininga, em São Paulo, para destruir
mudas de eucalipto transgênico objeto de
pesquisas biotecnológicas.

A diretora da Organização das Nações
Unidas para a educação, a ciência e a cul-
tura (UNESCO), Irina Bokova, condenou

Contra o obscurantismo, para construir o futuro
com firmeza em comunicado os atos do EI.
Disse que “a destruição deliberada do pa-
trimônio cultural constitui um crime de
guerra”. Aqui, o MST assim intitulou em
seu site a invasão: “Mulheres contra o eu-
calipto transgênico! Pela soberania alimen-
tar, contra a violência e o agronegócio!”

No mesmo dia, cerca de 300 manifes-
tantes organizados pela Via Campesina
ocuparam em Brasília o local onde se rea-
lizava a reunião da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio) em
que se discutia a liberação de três novas
variedades de plantas transgênicas no Bra-
sil entre elas a do eucalipto geneticamen-
te modificado da FuturaGene. A reunião
foi interrompida e a votação adiada para
abril.

As invasões integram a Jornada Naci-
onal de Luta das Mulheres Camponesas e
segundo o MST pretendem denunciar os
males que uma possível liberação de eu-
calipto transgênico pode causar ao meio
ambiente.

O grupo encapuzado e armado de fa-
cões e pedaços de pau destruiu milhares
de mudas. A FuturaGene afirma que a
planta pesquisada traz ganhos de produti-
vidade da ordem de 20% em relação ao
eucalipto natural – por conta do seu mai-
or crescimento em altura e em diâmetro –
e é avaliada em campo pela empresa des-
de 2006.

Em entrevista à TV TEM, na sexta-fei-
ra passada, em Avaré (SP), onde partici-
pava de evento do agronegócio, repudiei

a ação do MST, comparando-a a ataques
terroristas. Acho que essas pessoas têm o
mesmo ímpeto irracional do EI quando
destroem estátuas e lembranças de 2,5 mil
anos. Uns tentam sepultar a história e afo-
gar a humanidade nas trevas e outros que-
rem impedir o caminho ao futuro, à ino-
vação. Quem destrói os legados da civili-
zação, como o EI, ou quem busca com-
prometer o futuro, faz o mesmo trabalho.
Querem simplesmente que as coisas per-
maneçam como estão. Arautos do avanço
na verdade são conservadores, o combate
à desigualdade se faz com avanço do co-
nhecimento e da ciência, com a amplia-
ção das oportunidades e da produtividade
e eles negam isto!

No nosso caso, o agravante é que ações
como essas arranham a democracia, dimi-
nuem os espaços de discussões, negam o
conhecimento e sua importância para di-
minuir as desigualdades. Além de faltar
com o respeito a outros brasileiros que se
empenham sincera e honestamente na
construção de um País melhor, mais de-
senvolvido e produtivo.

Não me engano quanto à prevalência
das notícias mais impactantes sobre os
cidadãos de qualquer lugar do mundo.
Mas aqui, especialmente em São Paulo,
sinto-me reconfortando em poder contra-
por ao lamentável episódio de inconsequ-
ências o exemplo de uma iniciativa que
promove e multiplica o trabalho de pes-
quisa de desenvolvimento de produtivida-
de da cultura de cana-de-açúcar com as

Mudas Pré-Brotadas (MPB), do nosso Ins-
tituto Agronômico de Campinas (IAC),
desta Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento.

O sistema MPB foi desenvolvido com
o objetivo de multiplicar mudas, com alto
padrão de fitossanidade, vigor e unifor-
midade de plantio, direcionado ao au-
mento da eficiência e dos ganhos econô-
micos na implantação de viveiros, reno-
vação e expansão de áreas de cana. E
nesta semana, em Guariba (SP) por meio
do IAC, A Coplana – Cooperativa Agro-
industrial e a Socicana – Associação dos
Fornecedores de Cana de Guariba lançam
a iniciativa “+ CANA”, como instrumen-
to para manter o produtor competitivo e
na atividade.

A iniciativa pretende levar o modelo
de produção para outro patamar, por meio
da capacitação de recurso humano e fo-
mento à produção de mudas de qualida-
de, incluindo critérios para a escolha da
variedade e o sistema MPB. E cumpre a
missão mútua de auxiliar o crescimento
sustentável e promover o aprimoramento
tecnológico do produtor, resgatando o seu
papel e promovendo sua permanência no
campo, que tem sido ameaçada por sérias
crises.

Essa, sim, me parece uma intervenção
a favor da luz. Uma “invasão” do campo
contra o obscurantismo, para construir o
futuro.

Arnaldo Jardim é deputado federal li-
cenciado (PPS-SP) e secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo

Jaboticabal recebeu, a unidade
do SEBRAE Móvel. A equipe mon-
tou um posto na Praça 9 de Julho,
visitando diversos comércios da re-
gião central. A ação foi um sucesso

SEBRAE Móvel: equipe realiza mais de 100 atendimentos
Atendimento do SEBRAE aconteceu na Praça 9 de Julho

e rendeu cerca de 100 atendimen-
tos.

“Estamos muito satisfeitos com
o resul tado.  Apresentamos as
ações do SEBRAE na cidade e pas-

samos informações sobre a forma-
lização de negócios”, declarou a
agente de atendimento, Vanessa
Gonçalves.

Em Jaboticabal, o PAE funciona

de segunda a sexta-feira, das 8h às
12h30 e 13h às 17h, na Esplanada do
Lago “Carlos Rodrigues Serra, n° 160.
É necessário agendar atendimento
pelo telefone (16) 3023-3398.

Pessoas há que se perguntam “qual é
a verdadeira religião”. Há quem vacila e
procura “saladas” de culto! Outros há que
despresam princípios religiosos e funda-
mentam em opiniões simpática! Outros
ainda simulam interesses e vaidades pes-
soais, construindo uma religião de sepul-
cro caiado?

Buscar a “verdade” é ouvir o “evan-

FRATERNIDADE... O CAMINHO DE CRISTO

gelho” anunciado e vivido por cristo!
Amor, Serviço Fraterno, Prática da Justi-
ça, construção da “comum união (comu-
nhão)”.

A prática do amor exclui egoísmo, sub-
jetivismo!

Religião  não é “corrente de prosperi-
dade” que promete dinheiro!

COMUNIDADE RELIGIOSA portan-
to não é “shopping center da fé” ou a “cai-
xa econômica religiosa” onde deposito
bens para receber mais!

O fundamento da religião de Cristo é
despojamento do “egoismo” e a veste do
“amor fratermo”.

Quando Cristo proclamou “EU SOU
O CAMINHO, A VERADDE E A VIDA”
indicou para todos a verdade fundamen-
tal: “despojou-se da glória divina, reves-
tiu-se da simplicidade, fez-se irmão até à
morte cruenta).

Ressucitar como Cristo é praticar o
amor que nos faz lutar por habitação dig-
na, alimentação sadia, saúde, erradicação
das periferias (exclusão social), elimina-
ção das injustiças.

Tudo mais, podemos encontrar nas
escrituras sagradas, mas antes é preciso
libertarmo-nos de nosso egoísmo!
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No último dia 24 de Fevereiro , foi re-
alizada a reunião técnica das categorias
de base feminina na sede da Federação
Paulista de Basquete (FPB ), ministrada
pelo Vice-Presidente da entidade, Ênyo
Correia e pela Tatiana Steigerwald, do
Departamento Técnico da FPB, onde fo-
ram definidos os sistemas de disputas des-
tas categorias com a participação dos re-
presentantes de cada equipe. A cidade de
Jaboticabal foi representada nesta reunião
técnica pelo Presidente da F.A.E./JABO-
TICABAL, Samuel Cunha e o Diretor de
Esportes do D.E.L. e técnico responsável
pelas equipes de competição de basquete
masculino e feminino da F.A.E., João Pi-
fer.

Neste ano de 2015, a cidade de Jabo-
ticabal está retornando a Federação Pau-
lista de Basquete, após um intervalo de
23 anos, onde a equipe adulto masculino
de basquete do Jaboticabal Atlético dis-
putou na década de 80 e 90, sob a respon-
sabilidade do técnico Élvio Piffer Junior
(Pifão). Nesta edição do Campeonato Pau-
lista/categoria de base/2015, a F.A.E./JA-

MODALIDADE DE BASQUETEBOL  DA F.A.E./JABOTICABAL , APÓS
23 ANOS, RETORNA À DISPUTA DO CAMPEONATO PAULISTA , DES-

TA VEZ INICIANDO NA CATEGORIA DE BASE FEMININA

BOTICABAL será representada pela equi-
pe de basquete feminino/sub-15, com atle-
tas formadas nas escolinhas de iniciação
da F.A.E.  E  D.E.L./JABOTICABAL, tra-
balho este realizado pelas profissionais de
Educação Física: Nayhara Servidone/Lu-
cimara Silva e Luiza Lemos, sob a coor-
denação do técnico João Pifer.

O Campeonato Paulista/sub-15 femi-
nino, neste ano contará com a participa-
ção de 10 equipes: A.D.C./BRADESCO-
OSASCO/A.D. - CENTRO OLÍMPICO-
SP / A.D.C. - SÃO BERNARDO / A.E.-
VALINHOS / APAGEBASK - GUARU-
LHOS / C.A. JUVENTUS / CASA DO
GAROTO - TUPÃ / F.A.E. - JABOTICA-
BAL / SESI-SP / E TOP THERM / PRE-
SIDENTE VENCESLAU, classificando as
04 primeiras agremiações para o quadran-
gular final série ouro, ficando as outras
equipes de 5º a 8º para disputar a série
prata.

O técnico João Pifer, demonstra a ale-
gria e a satisfação de poder participar de
um Campeonato Estadual, tanto
na evolução do nível técnico  dos profis-

sionais envolvidos, como os atletas e po-
der defender a F.A.E. e a  cidade de Jabo-
ticabal a nível Estadual. “Como joga-
dor da equipe adulto de basquete, tive
a oportunidade de representar minha ci-
dade, e agora como técnico, após tra-
balharmos durante 23 anos e revelar-
mos várias atletas para outras equipes, 
jamais pensei em atingirmos um nível
tão bom de trabalho, em termos de for-
mação na base e nível de competição.
Vamos ter a oportunidade de oferecer-
mos uma estrutura mais adequada para
nossos atletas, graças à visão, a com-
petência e o excelente trabalho realiza-
do pelo Prefeito Raul Girio e toda a di-
retoria da F.A.E./JABOTICABAL, atra-
vés do Presidente Samuel Cunha. Sa-
bemos que vamos encontrar muitas di-
ficuldades em relação aos adversários
no início, que já disputam este tipo de
competição há anos. Não contamos com
resultados positivos no início, mas va-
mos nos preparar para que no futuro
tenhamos equipes competitivas a nível
Estadual”, concluiu João Pifer.

A FAE (Fundação de Amparo ao Es-
porte), promove neste dia 14, a partir das
13h30 no Ginásio de Esportes, o curso de
atualização das novas regras de basquete
que entraram em vigência em 1º de janei-
ro.

A palestra será ministrada pelo ex-
árbitro internacional e hoje Supervi-
sor de Arbitragem da CBB (Confede-
ração Brasileira de Basquete) José
Augusto Piovesan Neto. “A atualiza-
ção é necessária para garantir uma for-
mação melhor aos alunos das escoli-
nhas e garantir uma adaptação melhor
dos atletas que já disputam campeo-
natos”, afirma o Presidente da FAE,
Samuel Cunha.

José Augusto Piovesan Neto é profes-

Palestra promovida pela FAE discute
novas regras do basquete

Professores da FAE e Rede Municipal de Ensino participam do encontro

sor licenciando em Educação Física, ex
árbitro de basquete, categoria internacio-

nal, com participação na Olimpíada de
Atlanta. 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
TRIATHLON 2015 - JOÃO PESSOA - PB
O jaboticabalense Rodrigo

Dantas de Lucas, competiu com
os melhores triatletas do país e
alguns dos mais promissores da
América do Sul, dia 07/07 em
João Pessoa e conquistou o 3º lu-
gar na categoria de 40 a 44 anos
e foi o 8º colocado entre todos os
amadores de todas as idades. Ro-
drigo completou a prova com
2h15'34".

Outro jaboticabalense que fez
bonito foi Daniel Bazoni, termi-
nando em 8º lugar e fez em 2h34'.

A largada foi na frente da
Fundação Casa de José Améri-
co. Os atletas disputaram 1.500
m na natação, 40 km no ciclis-
mo e 10 km no atletismo, nas ca-
tegorias Feminino e Masculino.
O  público teve a experiência de

perceber a vivacidade da moda-
lidade.

- O triatlo é o esporte que mais
rápido chegou aos jogos olímpi-
cos e é voltado a todas as idades.
Em um campeonato brasileiro,
você vê reunidos atletas profissi-
onais em nível olímpico lado a
lado com atletas amadores que
estão iniciando agora - disse
Márcio Córdula, presidente da
Federação de Triatlo da Paraí-
ba.

O Brasileiro, inclusive, vai
contar com todos os atletas que
brigam por uma vaga na seleção
brasileira de triatlo, que é pré-
requisito para quem quiser dis-
putar os Jogos Olímpicos do Rio
de Janeiro no ano que vem. Isto
acontece porque o Campeonato

Brasileiro dá ponto para o
ranking nacional. Este, por sua
vez, define quem vai integrar a
seleção brasileira da modalida-
de e assim ter o direito de enca-
rar o Circuito Mundial, que de-
fine as vagas nas Olimpíadas.

O triatlo é o esporte que mais
rápido chegou aos Jogos Olím-
picos e é voltado a todas as ida-
des.

Os 5 primeiros atlétas de cada
categoria, conquistaram a vaga
para disputar o Campeonato
Mundial e o jaboticabalense Ro-
drigo Dantas de Lucas conquis-
tou seu lugar.

O atléta está em busca de
apoio para a passagem e inscri-
ção.(16)9.9167-4468 ou
rodrigodantas0206@gmail.com

CBF divulga regulamentação do fair
play trabalhista para Séries A, B e C

Segundo entidade, interpretação de que o direito de fazer a denúncia será restrito ao
jogador é equivocada, mas especialista analisa: "Pelo texto, cabe sempre ao atleta"

A CBF divulgou na segunda-feira
a parte do Regulamento Específico da
Série A do Campeonato Brasileiro que
direcionará o fair play trabalhista na
competição. O mesmo texto será uti-
lizado para os regulamentos das Sé-
rie B e C. De acordo com a nova re-
gra, o clube que atrasar os salários por
30 ou mais dias estará sujeito à perda
de três pontos por partida disputada.
A punição só será exercida pelo STJD
mediante denúncia do atleta, seu ad-
vogado ou sindicato.

Ao anunciar a regulamentação, o
portal oficial da CBF divulgou que,
“ao contrário de algumas interpreta-
ções equivocadas que circularam após
a aprovação da norma, o direito de
fazer a denúncia não será restrito ao
atleta, podendo este ser representado
pelo advogado ou sindicato”. No en-
tanto, segundo o advogado especia-
lista em direito desportivo e ex-mem-
bro do STJD, Paulo Bracks, tal leitu-
ra da regra não está errada. A decisão
de fazer a denúncia deve partir do jo-
gador.

- Essa interpretação não é equivo-
cada, cabe sempre ao atleta. A entida-
de sindical pode formalizar essa co-
municação, mas como o sindicato vai
fazer essa comunicação sem o consen-
timento do atleta? O sindicato tem que
saber dessa informação (falta de pa-
gamento dos salários), e a informa-
ção virá do atleta. Ele que dará a au-
torização. O advogado, ou o sindica-
to, só atuará com a autorização do jo-
gador. O sindicato não pode pleitear
algo que o atleta não queria. Passa
pelo crivo do jogador. Existe a possi-
bilidade de o sindicato fazer uma re-
clamação geral, uma reclamação con-
junta, mas os atletas teriam que dar a
autorização também – opinou Bracks.

O parágrafo 1 do regulamento diz
que “ocorrendo atraso, caberá ao atle-
ta prejudicado, pessoalmente ou re-
presentado por advogado constituído
com poderes específicos ou, ainda,
por entidade sindical representativa de
categoria profissional, formalizar co-
municação escrita ao STJD, a partir
do início até 30 (trinta) dias contados
do encerramento da competição”.

O clube, se punido, perderá os
pontos dos jogos que fizer enquanto
não quitar os débitos. Caso não haja
mais partidas para fazer, os pontos
serão descontados nos confrontos re-
alizados no período em que o time não
pagou os salários. Para Bracks, ainda

Conselho técnico na CBF na semana passada definiu a adoção do fair play trabalhista para o Brasi-
leirão. Séries B e C também adotaram a medida (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

é difícil imaginar a aplicabilidade da
regra.

- Tem que ver como vai ser um jul-
gamento desses no STJD. O tribunal
nunca teve essa técnica de norma para
fazer julgamentos como esse. Perda
de pontos por conta de dívidas traba-
lhistas é algo inédito na justiça des-
portiva. É difícil avaliar. Como o tri-
bunal vai caracterizar esse atraso? O
tribunal não tem poderes para solici-
tar os balancetes dos clubes. Esse é
um trabalho da CBF, que não consul-
tou ninguém no STJD para criar a re-
gra. A impressão é que a CBF colo-
cou o STJD em maus lençóis. A CBF
poderia fazer esse controle simples-
mente pedindo os balancetes dos clu-
bes todo mês.

Ao portal da CBF, o diretor finan-
ceiro da entidade, Rogério Caboclo,
ressaltou que a nova regulamentação,
que foi copiada das competições da
Federação Paulista, é uma medida
para garantir o pagamento dos salári-
os dos atletas. A punição aos clubes
não é a meta, mas uma forma de pre-
venir os atrasos.

- O desejo de todas as partes é que
os clubes paguem em dia e não haja
necessidade de punição. Se tivermos
poucas ou nenhuma condenação, não
significa que o Fair Play Trabalhista
deu errado. O pagamento em dia é o
verdadeiro sucesso da lei. Ninguém
pretende ver clubes sendo rebaixados
ou excluídos de competição por mo-
tivos que extrapolem o campo de jogo.
Embora isso possa ocorrer, natural-
mente, em casos extremos – disse o
diretor financeiro da CBF.

Em outra regulamentação, que
rege as transferências e registros dos
atletas, também foi incluído um arti-
go que prevê punições aos clubes que
estiverem em débito com seus atletas
ou não pagar à outra equipe as taxas
por uma transferência. O time pode
ser multado ou impedido de registrar
novos jogadores por até dois anos.

Confira o que diz o regulamento
(válido para as Séries A, B e C do
Brasileiro):

Artigo 18 - O Clube que, por perí-
odo igual ou superior a 30 (trinta) dias,
estiver em atraso com o pagamento
de remuneração, devida única e ex-
clusivamente durante a competição,
conforme pactuado em Contrato Es-
pecial de Trabalho Desportivo, o atleta
profissional registrado, ficará sujeito
à perda de 3 (três) pontos por partida

a ser disputada, depois de reconheci-
da a mora e o inadimplemento por de-
cisão do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD).

Parágrafo 1º - Ocorrendo atraso,
caberá ao atleta prejudicado, pesso-
almente ou representado por advoga-
do constituído com poderes específi-
cos ou, ainda, por entidade sindical
representativa de categoria profissio-
nal, formalizar comunicação escrita ao
STJD, a partir do início até 30 (trinta)
dias contados do encerramento da
competição, sem prejuízo da possibi-
lidade de ajuizamento de reclamação
trabalhista, caso a medida desportiva
não surta efeito e o clube permaneça
inadimplente.

Parágrafo 2º - Comprovado ser o
Clube devedor, conforme previsto no
caput deste artigo, cabe ao STJD con-
ceder um prazo mínimo de 15 (quin-
ze) dias para que o Clube inadimplen-
te cumpra suas obrigações financei-
ras em atraso, de modo a evitar a apli-
cação da sanção de perda de pontos
por partida.

Parágrafo 3º - A sanção a que se
refere o caput deste artigo será suces-
siva e cumulativamente aplicada em
todas as partidas da competição que
venham a ser realizadas enquanto per-
durar a inadimplência.

Parágrafo 4º - Caso inexista parti-
da a ser disputada pelo Clube inadim-
plente quando da imposição da san-
ção, a medida punitiva consistirá na
dedução de três (3) pontos dentre os
já conquistados na competição.

Parágrafo 5º - Caso não haja Lei
específica sobre este tema, a regra
aprovada à unânimidade pelos 20
clubes da série A, em reunião do
Conselho Técnico datada de 2 de
março de 2015, valerá a partir do iní-
cio da competição até 30 (trinta) dias
após o seu término, não se conside-
rando débitos trabalhistas anteriores
e posteriores.

Parágrafo 6º - Esta norma é apli-
cável sem prejuízo do disposto no ar-
tigo 66A do RNRTAF – Regulamen-
to Nacional de Registro e Transferên-
cia de Atletas de Futebol, resultante
de regra vinculante e obrigatória da
FIFA, conforme circular nº 1468/
2015, de 23/02/15

Fonte: http://
globoesporte.globo.com/futebol/noti-
cia/2015/03/cbf-divulga-regulamen-
tacao-do-fair-play-trabalhista-para-
series-b-e-c.html

Presidente da CBF José Maria Marin
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA
NOVA ERA

(OU OS FATOS SÃO SECRETOS?)
Continuamos com nossas assertivas

contidas no Livro: “PROVA FINAL – A
VIDA É ETERNA”, sobre a Pluralidade
dos Mundos, agora enfocando o título des-
ta matéria.

Como sabemos, várias naves foram
enviadas à Lua, inclusive tripuladas, e di-
versas sondas percorrem nosso Sistema
Solar tirando fotos e mais fotos e nada de
(oficialmente) se ver algum extraterrestre.
Assim fica a grande indagação que per-
siste no meio terráqueo, quanto a existên-
cia de vida ou não fora do nosso Planeta.

PORQUE AS NAVES TERRESTRES AINDA NÃO DETECTARAM VIDA FORA DA TERRA?

Embora, diga-se de passagem, existem
inúmeras provas de OVNIS que os gover-
nos dos EUA, RUSSIA, BRASIL e outros
países registram, mas teimam em não di-
vulgar, pois consideram arquivos secretos.

Porém, aludimos que não haveria mes-
mo de detectá-las, pois os planetas que nos
cercam (os que se situam dentro do Siste-
ma Solar) são constituídos de outras for-
mas de subsistência de vida, ou seja, uma
onda de vida mais aprimorada, onde os
seres lá viventes são constituídos de uma
forma perispiritual condizentes com a sua
evolução cósmica.

Convém salientar aqui, que em outros
sistemas solares em outras Galáxias exis-
tem infinitos planetas com ondas de vida
vibratórias dentro do nosso nível, além de
uns inferiores e outros superiores ao nosso.

Podemos saber, por exemplo, lendo um
livro ditado pelo venerável mestre Rama-
tís, sobre os seres que vivem no planeta
MARTE, intitulado “A VIDA NO PLA-
NETA MARTE”, obra psicografada por
HERCILIO MAES, editado pela Livraria
Freitas Bastos, cujo propósito, nele conti-
do, é o de conscientizar aqueles que não
conseguem enxergar um palmo à frente do
nariz sobre as diferentes formas de vida
no universo.

NÃO SERIA RAZOÁVEL, POIS,
QUE DEVERÍAMOS ENCONTRAR
HUMANOIDES EM ALGUM PLANETA
DO SISTEMA SOLAR!

Iremos, porém, se dispuséssemos de
conhecimentos tais, chegar às outras ga-
láxias onde há outros sistemas solares pa-
ralelos ao nosso, onde há também, huma-
noides dentro da onda de vida que carac-
teriza nossa extirpe, além é claro, da vida
extracorpórea (espiritual).

E aí, convenhamos!
Se ainda, nós, terráqueos, não vivemos

“pari-passu” com a Divindade, e mais ain-
da os cientistas de nossa espécie cujos
“conhecimentos” que eles pensam ter não
passam de “conhecimentos capengas”, isto
é, não são completos, pois só estudam o
Cosmos sob o angulo estritamente terre-
no pelo ponto vista linear da 3D, só têm
mesmo que permanecer num campo res-
trito de conhecimentos. Por isso aludimos,
já está na hora de começarem a estudar
paralelamente os assuntos científicos de
modo mais amplo, ou seja, pelo fundamen-
to etérico astral (espiritual).

ASSIM SENDO, COMO HAVERÍA-
MOS DE DETECTAR OUTROS SISTE-
MAS DE VIDA MAIS ADIANTADOS
DO QUE O NOSSO SE OS MEIOS DE
QUE DISPOMOS É RESTRITO AOS
OLHOS E SENTIDOS DA CARNE?

Some-se ao modo capenga, temos a
considerar que as naves terrestres ainda
são meros veículos primitivos perto de
uma Nave Extraterrestre – Disco Voador.
Por isso, dentro da ótica da 3ª Dimensão
FICA DIFICIL ACHAR VIDA FORA DO

PLANETA TERRA!
Mas agora, vamos começar a fazer

nossa própria viagem de exploração aos
mundos que nos cercam, sem necessida-
de de naves, mas antes falaremos algo so-
bre o nosso SOL, cujas informações oriun-
das de Atanagildo, encontram-se no livro:
“A SOBREVIVÊNCIA DO ESPIRITO”,
obra psicografada por HERCILIO MAES,
editado pela Livraria Freitas Bastos S/A.

U M   S OL  3 x 1
1 - SOL FÍSICO – PARA A TERRA

FÍSICA.
2 - SOL ASTRAL – PARA O MUN-

DO ASTRAL.
3 - SOL MENTAL – PARA O MUN-

DO MENTAL CONCRETO.
Na próxima matéria iremos focalizar

o que significa cada um desses sóis, para
vislumbrar uma nova realidade, dentro da
perspectiva da Nova Era cuja onda vibra-
tória é a da Quinta Dimensão.

(Trechos do Livro: PROVA FINAL-A
VIDA É ETERNA – escrito e editado por
j.Augusto de Paula)

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afirmação dos Anjos: Enquanto eu ex-

pando a minha compreensão da Vida, do
Universo e de Tudo O Que É, eu percebo
que a minha perspectiva muda, começo a
compreender coisas que antes não esta-
vam disponíveis a mim e a ver o mundo e
aqueles ao meu redor, sob uma nova luz.”

ORAÇÃO DE SÃO BENTO
"Óh glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os

necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obte-
nhamos auxílio em todas as nossas aflições; que nas famílias reine a paz e a tranqui-
lidade; que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais, quanto espirituais,
especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça de (Faça o pedido) que
vos suplicamos, finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre pos-
samos ir louvar Deus convosco no Paraíso. Amém.  (L.I.S.)

ORAÇÃO DE SÃO BENTO
"Óh glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os

necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obte-
nhamos auxílio em todas as nossas aflições; que nas famílias reine a paz e a tranqui-
lidade; que se afastem de nós todas as desgraças, tantos corporais, quanto espiritu-
ais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça de (Faça o pedido)
que vos suplicamos, finalmente vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre
possamos ir louvar Deus convosco no Paraíso. Amém.  (L.I.S.)

A Prefeitura de Jaboticabal tra-
balha incansavelmente para ame-
nizar o problema – que atinge todo
país - com usuários de álcool e
drogas. Um convênio com duas
clínicas de recuperação foi assi-
nado e cinco pessoas já estão in-
ternadas. Outras cinco já manifes-
taram interesse e estão sendo me-
dicadas ou examinadas para segui-
rem para internação.

De acordo com a secretária de
Saúde, Renata Assirati, os convê-
nios vão garantir internação para
até 14 pessoas – 10 vagas para
homens e vagas para 4 mulheres.
“A cada quinze dias vamos até eles
e oferecemos tratamento de saú-
de e a possibilidade de internação.
Ainda encontramos resistência,
mas acredito que, com o tempo,
alcançaremos um número expres-
sivo de pessoas beneficiadas.”

A ação integra a campanha “In-
formação salva vidas. Esmola
não!”, na qual a Secretaria de Saú-
de oferece atendimento médico
aos moradores em situação de rua
e aos interessados tratamento

Jaboticabal garante tratamento para dependentes químicos
Tratamento de saúde e internação para moradores em situação de rua é prioridade neste momento

como internação ou acompanha-
mento pelo SAUAD. A Assistên-
cia Social também faz sua parte
através do Serviço de Abordagem
Social.

Conheça os serviços disponí-
veis na Prefeitura:

Trabalho e cursos – A prefei-
tura de Jaboticabal garante empre-
go temporário para 100% dos
moradores de rua interessados em
trabalhar, através do projeto Fren-
te de Trabalho. Oferece, ainda,
cursos de qualificação gratuitos.
Os interessados trabalham por seis
meses, com salário de R$ 724.

Internação – A Prefeitura está
oferecendo um tratamento especi-
al aos moradores de rua. Além das
vagas para internação em hospi-
tais psiquiátricos da região, a Se-
cretaria de Saúde firmou convê-
nio com duas comunidades tera-
pêuticas. 100% dos moradores
que aceitam ajuda e optarem pela
internação tem sua vaga garanti-
da.

Serviço de Abordagem Social
- Uma equipe especializada, forma-

da por assistente social e agentes
sociais, acompanharam os morado-
res de rua em 2013 e 2014. Cria-
ram vínculos e ofereceram ajuda a
todos. Realizaram uma triagem,
tentando reestabelecer os vínculos
com suas famílias de origem ou
oferecer tratamento na rede muni-
cipal de saúde. A aceitação da aju-
da não pode ser imposta, confor-
me prevê a lei brasileira. O traba-
lho é diurno e noturno.

CREAS – O Centro de Refe-
rência Especializado de Assistên-
cia Social oferece proteção social
especial com foco nas situações de
risco, exclusão e vulnerabilidade
já estabelecidas ou acirradas. A
unidade dá total apoio aos mora-
dores de rua, buscando reestabe-
lecer os vínculos familiares e so-
ciais.

Fórum e discussão - A Secre-
taria de Assistência Social promo-
veu, no dia 06, o 1° Fórum sobre
População em Situação de Rua. O
objetivo foi trazer a problemática
para discussão em sociedade, es-
timulando a reflexão sobre o tema
para, juntos, pensarmos nas for-
mas de ajudar essas pessoas. O
evento será gratuito e aberto a to-
dos os interessados.

Casa Transitória - A Prefeitu-
ra inaugurou, em 2014, o novo
prédio para acolher os moradores
de rua. O local conta com amplos
quartos, cozinha e área adminis-
trativa, com capacidade para aten-
der até 30 pessoas. Os moradores
recebem café da manhã, almoço e
jantar. A permanência é de três
dias, mas alguns permanecem no
local por mais tempo. A Casa con-
ta com cozinheira, auxiliar admi-

nistrativa, assistente social, moto-
rista e profissionais da limpeza.
Cada morador recebe produtos de
higiene individualizado e são con-
vidados a colaborar com a manu-
tenção do prédio. Para ser acolhi-
do é imprescindível que a pessoa
aceite deixar as ruas e respeite as
regras básicas de convivência –
entre elas o abandono do uso de
armas brancas, álcool e drogas.

SAUAD – O Serviço de Aten-
dimento aos Usuários de Álcool e
Drogas (SAUAD) conta com uma
equipe multidisciplinar para aju-
dar aos dependentes e seus fami-
liares. Os pacientes passam por
uma triagem para detectar os prin-
cipais problemas causados pelas
drogas no paciente. Em seguida,
as psicólogas traçam um plano de
trabalho individual ou coletivo,
dependendo de cada caso. Se hou-
ver necessidade, o paciente é en-
caminhado ao Ambulatório de
Saúde Mental para consulta com
um psiquiatra, que indica o tipo
de tratamento adequado (medica-
ção ou internação para desintoxi-
cação). Interessados devem pro-
curar a Travessa Diogo Barbosa,
n° 35, ao lado do Centro de Infec-
tologia. Mais informações pelo
telefone (16) 3203-8233.

Passagem Social – O Projeto
Migrante fornece passagens para
cidades circunvizinhas, num raio de
70 km. Este serviço é destinado aos
migrantes e às pessoas que estão
em trânsito que não possuem con-
dição financeira para aquisição de
passagens. O Serviço está locali-
zado no Terminal Rodoviário. O
projeto é uma parceria com o Go-
verno do Estado de São Paulo.

SANDRA DO CARMO BALDAO FERRARESI 24747557806
ME, torna público que recebeu da CETESB a LP/LI nº 52000505 e
requereu a Licença de Operação para fabricação de abraçadeiras,
cantoneiras e suportes metálicos, sito à Av. Elaine Cristina Mialichi
Polachini, 130 - Jardim Pedroso - 14.871-320 - Jaboticabal/SP.

Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença Prévia nº 52000372 e requereu a Licença de Insta-
lação para serviço de fundição de metais ferrosos, sito à Rodovia
Brigadeiro Faria Lima nº 2.200 Km. 342 + 55 metros – Jaboticabal
- SP.

O que pesa mais... a
verdade ou a mentira?

P/ Noel o Mensageiro da Paz

“EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (Prazo: 20 dias) O Dr. Roberto Modesto Jeuken, Juiz Federal da
Vara acima referida, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que nos autos da Monitória nº 0001278-87.2013.403.6102 que a CAIXA ECONÔMI-
CA FEDERAL move em face de LIZANDRA REGINA NICOLAU e outro, através deste FICA A REQUERIDA
LIZANDRA REGINA NICOLAU, inscrita no CFP sob nº 222.846.978-52, com enderêco na Rua Com. João
Maricato, 577, Jd. Independência, no municipio de Jaboticabal/SP, CITADA nos termos do artigo 1.102-b do
Código de Processo Civil para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 69.732,17 (sessenta e nove
mil, setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos), valor posicionado para 24/01/2013, ou oferecer embar-
gos, no prazo legal. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, especial-
mente a requerida supra citada, por não ter sido encontrada para sua citação e intimação pessoal, ficará citada e
intimada através do presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Ribeirão Preto-SP, aos 25 de fevereiro de 2015. Eu, Joao Francisco de Pádua Guerra - RF 7239,
Técnico Judiciário, digitei.  E eu, Maria Augusta M. V. T. Cabral - RF 2713, Supervisora de Expedientes Diver-
sos, subscrevi”.
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2ª Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP
EDITAL DE PRAÇA e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) ALEXANDRE CUZZI
A MM. Juiíza de Direito Dra. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira da 2ª Vara Cível da Comarca de

Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por VEDOVELLI &
SANTOS LTDA contra ALEXANDRE CUZZI - Processo nº  0002794-24.2005.8.26.0291 (nº de ordem 527/05) e que foi
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m).
As fotos e a descrição detalhada do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser
agendadas via e-mail visitacao@superbidjudicial.com.br.

DA PRAÇA – A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br O 1º
pregão terá início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital, a partir das 09:00 horas, encerrando-se em 03
(três) dias úteis a contar desta data, as 14:00 horas.

Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção
até as 14:00 horas do dia 24 de Abril de 2015 - 2º pregão.

DO CONDUTOR DA PRAÇA – A praça será conduzida pelo Leiloeiro Oficial Sr. Renato Schlobach Moysés, matriculado
na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 654.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) IMÓVEL(IS) – No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is)
apregoado(s) será o valor da avaliação judicial.

No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, dependen-
do nesta hipótese de liberação do Juízo para se concretizar a venda.

DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br.
DO LANCE CONDICIONAL – Os lances que não atingirem o valor mínimo de venda poderão ser recebidos condicional-

mente, ficando sujeitos a posterior aprovação do Juízo responsável.
DOS DÉBITOS – O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s)

imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como
condomínio, água, luz e gás.

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is).

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se
a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas
incorridas.

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) imóvel(is) arrematado(s), no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas após o encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser realizado em até 24 (vinte
e quatro) horas a contar do encerramento da praça/ciência da liberação do lance condicional, através de boleto bancário
disponível na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial.

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos ao mesmo os valores
pagos e relativos ao preço do(s) imóvel(is) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas.

DA ADJUDICAÇÃO – A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) imóvel(is) pelo exequente,
este ficará responsável pela comissão devida ao Leiloeiro Oficial.

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou alienado(s) o(s) imóvel(is),
na forma do artigo 651, do Código de Processo Civil, deverá apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução,
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) executado(a) pagar a importância
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 2% (dois por
cento) sobre o valor pago(dívida exequenda).

DO ACORDO – A partir da publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão da praça,
fica o(a) executado(a) obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro Oficial de 2% (dois por cento) do valor do acordo.

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os Embargos à Arrematação.

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do Código de Processo Civil.
As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo

Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625/09, do TJSP e o caput do
artigo 335, do CP.

Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br.
A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos.
RELAÇÃO DOS IMÓVEIS
Parte ideal correspondente a 12,5% da metade ideal ou 1/8 da parte total de Um prédio para residência, térreo, construído

de tijolos e coberto de telhas, construído sobre dois lotes de terrenos, objetos das matrículas 19.552 e 19.553, ambas do CRI.
local, situado na Rua Maestro Grossi, 91, no bairro denominado “Nova Jaboticabal”, com o respectivo terreno, que possui a
área total de 796,00 metros quadrados, sendo a área construída de 464,72 metros quadrados

Ônus: Av. 2/19.552 e Av. 2/19553 (Penhora): A parte ideal correspondente a 50% do imóvel foi penhorada nos autos a
Execução Trabalhista nº 122700-23.2007-120, da 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Jaboticabal que Jose Wilson Brendolan
move contra Maria Cecilia Assumpção Pedro Cuzzi, Syice Transportes Rodoviários Ltda, Carlos Augusto Assumpção Pedro e
Maria Sylvia Penteado Assumpção Pedro.

Valor da avaliação total do bem em 05/03/2014: R$ 515.800,00. Valor da Avaliação da Parte ideal penhorada corres-
pondente a 12,50% da metade ideal ou 1/8 parte do total: R$64.475,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e
cinco reais.

Jaboticabal, 19 de Fevereiro de 2015.
Eu, ________________ conferi e subscrevi.

Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Juíza de Direito

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL
Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – NOTIFICAÇÃO  PARA  RECOLHIMENTO

Em atendimento ao disposto no artigo 605 da Consolidação, das Leis do Trabalho, o Sindicato dos
Empregados no Comércio de Jaboticabal, entidade sindical de primeiro grau, representante dos em-
pregados nas empresas do comércio varejista e atacadista e farmácias e drogarias, que compõem o 1º
e 2º Grupo do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da CLT, dos Municípios de
Jaboticabal, Monte Alto, Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, Barrinha, Taiaçú, Taiúva,
Vista Alegre do Alto, notifica as empresas do setor de que deverão descontar a contribuição sindical
de seus empregados no mês de março (artigo 582/CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia
30/04/2015 ( artigo 583/CLT), na Caixa Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários naci-
onais integrantes do Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais (art.586/CLT). Referido recolhi-
mento deve ser efetuado em guias próprias, as quais já estão sendo enviadas às empresas sujeitas ao
desconto/recolhimento. As empresas que não receberem referidas guias em tempo hábil, poderão
solicitá-las através do telefone/fax (0XX16.3202.2380),ou e-mail: secjaboticabal@netsite.com.br ou
ainda, através de correspondência ao endereço seguinte Rua São Sebastião,694, centro, Jaboticabal,
Cep 14.870.720. Estão sujeitas ao recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comér-
cio do Estado de São Paulo - FECOMERCIÁRIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas
em Sindicato, bem como naquelas em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o
código sindical apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes ficarão
sujeitas a multa, juros e correção estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalidades
impostas pela Fiscalização do Trabalho.

Jaboticabal,  14 de Março de 2014

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS
- Presidente -

Associação Brasileira de Assistên-
cia às Pessoas com Câncer

A Associação Brasileira de Assistên-
cia às Pessoas com Câncer – ABRAPEC
é uma organização não governamental,
que propõe às pessoas com câncer e seus
familiares o apoio biopsicossocial.
Acompanhado de uma equipe multipro-
fissional, são oferecidos diversos servi-
ços voltados ao tratamento oncológico.
Oferece-se atendimento social, psicoló-
gico, fisioterapeutico, nutricional, for-
necimento de medicamentos, suplemen-
tos alimentares, fraldas geriátricas, ma-
teriais de curativo e a busca pela quali-
dade de vida.

No dia 09 a ABRAPEC de Jabotica-
bal preparou um momento para home-
nagear as mulheres, em comemoração ao
seu dia. Com o objetivo de proporcio-
nar à essas guerreiras um momento de
distração, alegria, e um ambiente para
refletir sobre a trajetória da mulher, seus

Dia Internacional da Mulher

avanços, seus direitos e seus desafios.
“No curso da vida a mulher sem-

pre foi guerreira, determinada e afei-
ta às muitas realizações: Corajosa que
é, enfrenta os desafios com bravura.
Viva, pois, a mulher!” palavras da Di-
retora Presidente, Dirce Ruiz Braz.

Convidamos você a fazer parte des-
ta linda história. Caso conheça pessoas
que estão na luta contra o câncer, indi-
que a ABRAPEC. Venha fazer uma vi-
sita, Rua Maestro Grossi, n°459 – Nova
Jaboticabal – Tel. (16) 3203 2428.

A Secretaria de Saúde divulgou a pro-
gramação completa do Curso Preparató-
rio de Gestantes. Os encontros começam
em 8 de abril no Centro de Convivência
do Idoso (Terceira Idade).

Priorizando a formação das futuras ma-
mães, os encontros discutem temas relacio-
nados à gestação, parte e trato do bebê. As
inscrições acontecem até 20 de março nas
unidades básicas de saúde do município.

“As gestantes vivem um momento es-
pecial e, a prefeitura, por meio da secre-
taria de saúde quer levar informação a
todas as futuras mamães. Além das pales-
tras com excelentes profissionais, as ges-
tantes tem direito ao transporte gratuito,
com saída nos Ciafs”, afirma a secretária
de saúde, Renata Assirati.

Acompanhe abaixo a programação
completa:

08/04/2015 - 1ª Semana: 14h - Aber-
tura: Apresentação do curso, 14h20 – Ana-
tomia e Fisiologia do aparelho reprodutor
feminino, Importância do pré natal e De-
senvolvimento gestacional e Palestrante:
Dr. Edu Fenerich - Ginecologia

15/04/2015 - 2ª Semana: 14h – Sen-
sibilização/Vínculo Mãe e Filho/Impor-
tância da participação do pai e Depressão
pós-parto e Palestrante: Tânia Marques
Carregari – Psicóloga da Olhos D’Alma

22/04/2015 - 3ª Semana: 14h - Téc-
nica da Respiração no Trabalho de Parto
e Palestrante: Dr. César Armentano – Fi-
sioterapeuta da Rede Municipal

29/04/2015 4ª Semana: 14h - Tipos
de parto/Sinais e sintomas, Palestrante: Dr.
Edú Fenerich - Ginecologista, 15h – A gra-
videz e os animais de estimação e Pales-
trante: Dra. Helenara Machado da Silva
Veterinária da Unesp

06/05/2015 5ª Semana: 14h - Carac-
terísticas do RecémNascido/Cuidados
com o bebê, Palestrante: Uyara Januzzi –
Enfermeira Obstetra do Hospital/Mater-
nidade Santa Isabel, 15h – Orientações
sobre o projeto do parto normal e Pales-
trante: Cristiana Machado Borges Orlan-
da – Enfermeira da Unimed

13/05/2015 6ª Semana: 14:00 - Pre-
venção de Acidentes na 1a infância, Pa-

Saúde divulga programação do Curso Preparatório de Gestantes
O 1º encontro acontece em 8 de abril no Centro de Convivência do Idoso

lestrante: Rogério Ricardo – Bombeiro
Municipal, 15h – Adequação alimentar da
gestante e nutriz e Palestrante: Michella
Carla Martins - Nutricionista

20/05/2015 7ª Semana: 14h - Odon-
tologia no Período Gestacional, Palestran-
te: Dra. Mariana Bottino Roma  Dentis-
ta, 15h – Tema: A importância da vacina-
ção/Teste do pezinho e teste da orelhinha

e Palestrante: Dra. Maura Magda Barreto
– Responsável da Vigilância Epidemioló-
gica

27/05/2015 8ª Semana: 14h - Plane-
jamento Familiar e Palestrante: Dr. Edú
Fenerich - Ginecologista

03/06/2015 9ª Semana: 14h - Encer-
ramento: Prefeito Raul Girio e Dr. Edú
Fenerich. Entrega de Certificados
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PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00

Cantinho Dos Orixás
Suzana de Iansã

Ela já nasceu com dons espirituais. A mais procurada
Mãe de Santo da Bahia. Trabalha sem mentiras e sem en-
ganar. Trabalha na Umbanda e Candomblé. Afasta vícios
da bebida, cura doenças desconhecidas, trás seu amor de
volta e trabalha para abrir seus caminhos.

Consulta com: Búzios, Tarô e Bola de Cristal.
Atendimento pessoalmente ou à distância.
Contato: Tel.: (075) 3232- 4055 ou 75 9205-

2512

site www.maesuzanadeiansa.com

Esta é da Bahia Axé

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 14  DE  MARÇO DE 2.015

 A UCBVET Saúde Animal, indústria
centenária com sede em Jaboticabal (SP),
acaba de reforçar sua equipe com a con-
tratação de uma especialista em Produtos
Pet. Com mais de 14 anos de experiência
no segmento, a médica veterinária Karina
Kowalesky Gabarra já atuou em institui-
ções ambientais e nas áreas de Marketing
e Regulatório de importantes empresas do
setor, como a Ourofino.

“Estou entusiasmada em fazer parte do
time UCBVET, que é uma empresa res-
peitada no mercado, pois possui um tra-
balho sério, oferece medicamentos de qua-
lidade e conta com profissionais capaci-
tados. A marca está expandindo seu por-
tfólio voltado a animais de companhia e
minha expectativa é colaborar com o su-
cesso dessa nova fase e crescer junto com
a indústria”, diz a especialista.

Indústria centenária reforça equipe
com especialista em Produtos Pet

Karina é formada pelo Centro Univer-
sitário da Fundação de Ensino Octávio
Bastos, de São João da Boa Vista (SP), e
possui MBA em Marketing pela Fundace
(Fundação para Pesquisa e Desenvolvi-
mento da Administração, Contabilidade e
Economia), da USP (Universidade de São
Paulo), câmpus de Ribeirão Preto (SP).

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A
indústria de medicamentos veterinários
possui, atualmente, em seu portfólio, mais
de 50 produtos em 77 apresentações, for-
necidos para todo território nacional e
diversos países. Sua equipe é composta
por profissionais altamente qualificados,
que incluem médicos veterinários, farma-
cêuticos, químicos, biólogos e zootecnis-
tas. Suas linhas compreendem medica-
mentos veterinários de ação terapêutica
(hormônios, anti-inflamatórios, analgési-
cos, antitóxicos e reconstituintes orgâni-
cos), antiparasitários (endectocidas, en-
doparasiticidas e ectoparasiticidas) e
antimicrobianos. A companhia possui la-
boratórios em Jaboticabal e uma unida-
de de negócios em Ribeirão Preto, am-
bas no interior do Estado de São Paulo.
Uma das mais tradicionais empresas do
segmento no Brasil, a UCBVET Saúde
Animal fabrica medicamentos para ani-
mais de produção (bovinos, bubalinos,
suínos, ovinos, caprinos, equinos e aves)
e de companhia (cães e gatos) desde 1917,
quando foi criada pelo italiano João Bru-
nini. Conquistando um espaço cada vez
maior nos mercados nacional e interna-
cional, a indústria está entre as 10 me-
lhores empresas do setor, segundo o 10º
Anuário do Agronegócio, editado pela
revista Globo Rural.

O Programa Direção Segura – ação
coordenada pelo Detran.SP para a preven-
ção e redução de acidentes e mortes no
trânsito causados pelo consumo de álcool
combinado com direção – autuou 19 pes-
soas em operação de fiscalização da Lei
Seca realizada em Jaboticabal.

A blitz foi realizada na Avenida Car-
los Berchieri entre a noite de sábado (07)
e a madrugada de domingo (08). Ao todo,
foram aplicados 132 testes do etilômetro
(conhecidos por bafômetro).

Os 19 condutores autuados por embri-
aguez ao volante terão de pagar multa no
valor de R$ 1.915,40 e responderão a pro-
cesso administrativo junto ao Detran.SP
para a suspensão do direito de dirigir por
12 meses.

Oito dos motoristas flagrados, além
das penalidades acima, responderão na
Justiça por crime de trânsito. Eles apre-
sentaram índice a partir de 0,34 miligra-
mas de álcool por litro de ar expelido no
teste do etilômetro. Se condenados, po-

Programa   Direção   Segura autua 19 motoristas
Blitz de fiscalização da Lei Seca foi realizada entre a noite de

sábado (07) e a madrugada de domingo (08). Ao todo, 132
condutores foram submetidos ao teste do etilômetro

derão cumprir de seis meses a três anos
de prisão, conforme prevê a nova Lei
Seca, também conhecida como tolerân-
cia zero.

Dois condutores se recusaram a reali-
zar o teste do etilômetro e foram autuados
de acordo com o artigo 277 do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB). Eles também
receberão multa de R$ 1.915,40 e respon-
derão a processo administrativo junto ao
Detran.SP para a suspensão do direito de
dirigir por 12 meses.

Ação integrada  – Lançado no Car-
naval de 2013, o Programa Direção Segu-
ra integra equipes do Detran.SP, das polí-
cias Militar, Civil e Técnico-Científica, e
do Corpo de Bombeiros.

Pela nova Lei Seca (lei 12.760/2012),
todos os motoristas flagrados em fiscali-
zações têm direito a ampla defesa, até que
a CNH seja efetivamente suspensa. Se o
condutor voltar a cometer a mesma infra-
ção durante o processo administrativo, o
valor da multa será dobrado

A Prefeitura de Jaboticabal continua
na luta contra o mosquito Aedes Aegypt,
transmissor da Dengue e também da Chi-
cungunya. Para fortalecer as ações foi cri-
ada a Sala de Situação de Dengue, um es-
paço para reuniões semanais de mapea-
mento dos casos da doença, discussão,
problemas e propostas de soluções para
combate ao mosquito.

A Secretaria de Saúde - através do Con-
trole de Vetores e Zoonoses, Vigilância
Epidemiológica e Vigilância Sanitária -
encabeça as ações e discussões, mas rece-
be apoio importante da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos; Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Ambiente; Se-
cretaria de Educação e Pastoral da Saúde.

“Cada uma das secretarias envolvidas
têm papel fundamental no combate ao
mosquito. Estamos nos reunindo e fazen-

Jaboticabal cria “Sala de Situação de Dengue”
do nossa parte como Poder Público. Po-
rém sem a população como agente não
teremos sucesso. Precisamos contar com
a colaboração de todos”, pontua a secre-
tária de Saúde, Renata Assirati.

A coordenadora do Departamento de
Controle de Vetores e Zoonoses, Maria
Angélica Dias, concorda e acrescenta:
“Nossa equipe vai às ruas e nas visitas casa
a casa ainda tem encontrado um número
expressivo de criadouros da dengue. O
morador tem que estar atento e colaborar
com a campanha.”

Videoconferência: Entre as ações pro-
postas, a Vigilância Epidemiológica pro-
moveu uma videoconferência para funci-
onários da Saúde. O objetivo foi tratar
sobre o manejo clínico da doença. Cerca
de 70 pessoas participaram, na tarde do
dia 10.

Cidades da região estiveram
reunidas em Jaboticabal discutin-
do a criação de políticas públicas
relacionadas à população em si-

Região discute situação de população em situação de rua
Fórum aconteceu na sexta-feira (6) em Jaboticabal

tuação de rua. O evento aconte-
ceu na sede da Associação Comer-
cial, Industrial e Agronegócio.

“A reunião foi muito importan-

te para os municípios trocarem ex-
periências sobre um problema en-
frentado por todas as cidades do
país. Demos um importante passo
com as ações promovidas, mas é
fundamental aprofundar o debate
sobre o assunto”, afirma o prefei-
to Raul Girio.

“O objetivo foi alcançado em
trazer a problemática para discus-
são em sociedade. Precisamos es-
timular a reflexão sobre o tema e,
juntos, promover políticas públi-
cas eficazes para enfrentar o pro-
blema da melhor maneira possí-
vel”, declara a secretária da pas-
ta, Eliete Travaini Lopes.

Palestrante do evento, a Soció-
loga, Aline Ramos Barbosa, ressal-

ta a importância da iniciativa. “Vou
apresentar a maneira como as po-
líticas públicas se comunicam em
diversas áreas, mostrando a impor-
tância em promover ações relacio-
nadas à saúde, assistência social e
integração com a sociedade”.

Ex-morador de rua e palestrante
do Fórum, Anderson Lopes Miran-
da discute a realidade da população
de rua contando a sua história. “Vivi
nas ruas durante 20 anos e sei as
dificuldades encontradas por essa
população. A minha experiência de
vida mostra a necessidade de ações
que de fato sejam eficazes na atua-
ção frente essa população”. 

CONVERSA COM JESUS - (Orar durante 9 dias seguidos)
Óh meu Jesus. Em vós depositei toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu

Pai. És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar,
o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes
minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino Amigo, como preciso alcan-
çar (pedir a graça com fé). Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria para viver. De
vós espero tudo com fé e confiança (pedir a graça com fé). Fazei, Divino Jesus, que
antes de terminar esta conversa que terei Convosco, durante 9 dias, possa alcançar
esta graça que peço com fé (pedir a graça). Como gratidão, mandarei publicar 1.000
orações iguais a esta, para que outras pessoas que precisam de vós, aprendam a ter fé
e confiança na Vossa Misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina
todos os dias do amanhecer. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez mais aumenta
minha fé. Obrigado por tudo Senhor. AMÉM!  (Silvia Ap. Bassi Pereira)

CONVERSA COM JESUS - (Orar durante 9 dias seguidos)
Óh meu Jesus. Em vós depositei toda minha confiança. Vós sabeis de tudo, meu

Pai. És o senhor do Universo. Sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar,
o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a graça). Vós que vistes
minhas angústias e lágrimas, bem sabeis de tudo, Divino Amigo, como preciso alcan-
çar (pedir a graça com fé). Convosco, Mestre, me dâ ânimo e alegria para viver. De vós
espero tudo com fé e confiança (pedir a graça com fé). Fazei, Divino Jesus, que antes
de terminar esta conversa que terei Convosco, durante 9 dias, possa alcançar esta
graça que peço com fé (pedir a graça). Como gratidão, mandarei publicar 1.000 ora-
ções iguais a esta, para que outras pessoas que precisam de vós, aprendam a ter fé e
confiança na Vossa Misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina
todos os dias do amanhecer. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez mais aumenta
minha fé. Obrigado por tudo Senhor. AMÉM!  (Lidiane Cristina Pereira Marchi)

BOB ESPONJA
Um herói fora d'água

Sessão: 19:00 (Sábado e Domingo
também às 17:00)

Censura: Livre
Sinopse: Incomodado com o suces-

so do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr.
Sirigueijo que tem a exclusividade na
produção do hambúrguer de siri,
Plankton, o dono da lanchonete Balde
de Lixo, resolve traçar uma verdadeira
estratégia de guerra para roubar a fór-
mula da iguaria, que é a base da alimen-
tação da população da Fenda do Biquí-
ni. Mas alguma coisa sai errado e a fór-
mula desaparece, deixando a uma vez
pacata comunidade à beira do apoca-
lipse. Agora, Bob Esponja, o funcioná-
rio padrão do Siri Cascudo, vai ter que
unir forças com o ambicioso Plankton
em uma viagem no tempo e no espaço
para tentar recuperar a receita, contan-
do com a ajuda da leal estrela-do-mar
Patrick, do sarcástico Lula Molusco, da
esquilo cientista Sandy e também o

mercenário Sr. Sirigueijo. Outro inte-
ressado na fórmula é o malvado pirata
Barba Burguer (Antonio Banderas), que
os heróis terão de enfrentar em uma
batalha fora da água.

Facilmente reconhecido nas ruas de
Jaboticabal, o Jeep Willys MB 1942 de
Ana e Vitor deixará o Porto de Santos
em breve, para uma longa jornada em
direção ao Norte da Itália. Seu grau de
restauração e a pintura militar home-
nageando a FEB (Força Expedicioná-
ria Brasileira) sempre atraem o interes-
se dos curiosos. Juntamente com outros
25 jeeps produzidos nos anos 40, parti-
cipará de eventos que celebrarão as vi-
tórias da Força Expedicionária Brasi-
leira em face dos nazistas durante a
Segunda Guerra Mundial.

Eram os “pracinhas”, que além de
enfrentarem os “tedescos” fortemente
armados e bem treinados, sofreram sob
um dos invernos mais rigorosos da Eu-
ropa em quarenta anos. Dentre esses
25.334 soldados, estavam ao menos seis
jaboticabalenses, incluindo Rubens de
Stéfani.

Agora, graças a uma parceria do
Exército Brasileiro com a multinacio-
nal IVECO, o chamado “Caminho dos
Heróis” será refeito pelo comboio a que
se convencionou chamar “Coluna Bra-
sileira da Vitória 2015 – Edição Estran-
geira”, com a presença de alguns vete-
ranos nonagenários que combateram

70 anos depois...
em locais como Camaiore, Massarosa,
Monte Castelo, Montese, Zocca. A Asso-
ciação Brasileira de Preservadores de Ve-
ículos Militares Antigos e o Grupo Histó-
rico da FEB também estão envolvidos com
o projeto, acalentado já há alguns anos.

Depois de 25 dias de travessia do
Atlântico, os veículos históricos serão de-
sembarcados no Porto italiano de Livorno
(mesmo local onde desceu parte dos “pra-
cinhas” em 1944), e cobrirão 600 km de
distância em oito dias de atividades in-
tensas e cheias de emoção, de 20 a 28 de
abril.

Na comemoração da Libertação da Itá-
lia em 25 de Abril, os brasileiros se inte-
grarão à “Colonna della Libertá”, mani-
festação de revocação histórica promovi-
da pelos italianos que também reúne veí-
culos da Segunda Guerra, e participantes
trajados com uniformes de época. Ao fi-
nal, serão quase 200 viaturas, incluindo
tanques, motos, blindados, etc.

Hugo e Angela, filhos de Rubens (que
desarmava minas na Segunda Guerra),
devem acompanhar a “Coluna Brasileira
da Vitória 2015 – Edição Estrangeira”,
refazendo o caminho que seu pai trilhou

entre 1944 e 1945. Com eles segue tam-
bém o araraquarense José Marino, hoje
contando 95 anos de idade, e que sempre
prestigia o desfile de 7 de Setembro em
Jaboticabal.

Marino foi ferido em combate por gra-
nadas alemãs durante a conquista de Mon-
tese, em abril de 1945 e por isto é deten-
tor da Medalha “Sangue do Brasil”. Alí, e
antes também, perdeu amigos queridos

durante os acirrados combates.
São heróis quase esquecidos, oriun-

dos de diversas classes sociais, e que
integraram uma página memorável da
História do Brasil e do Mundo.

VITOR LUIS AIDAR DOS SAN-
TOS ( py2ny@yahoo.com ) - (16)
997854218

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL

FORO DE JABOTICABAL
Praça do Café s/nº -  Aparecida - CEP.: 14.887-901 - Fone: (16) 3203-

3211 - Jaboticabal/SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS

Processo Físico nº 0006881-08.2014.8.26.0291 – Ordem
nº 1.778/2.014

Classe – Assunto: Notificação – Comodato
Requerente: Tiago José da Silva Lopes e outro
Requerido: Sérgio Honorato e outro

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO,
COM PRAZSO DE 20 DIAS.

O(A) Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira,
MM. Juíz(a) de Direito da 2ª Vara, Comarca de Jaboticabal do
Estado de São Paulo, na forma da LEI, etc.

FAZ SABER a Sérgio Honorato, RG 25722097, CPF
150.759.998-67 e Iara Cristina Moraes, RG nº 35.513.222 e
CPF nº 228.662.908-01, que lhe foi proposta uma ação de
Notificação – Comodato, requerida por Tiago José  da Silva
Lopes e outro, Proc. Nº 0006881-08.2014.8.26.0291 – Ordem
nº 1.778/2.014 e, constando dos autos que as partes requeridas
encontram-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o pre-
sente com a finalidade de NOTIFICÁ-LOS(S) dos termos da
presente ação, para que no prazo de trinta (30) dias, procedam
a desocupação voluntária dos imóveis, objetos de comodato,
sob pena de ser ajuizada ação possessória. Síntese da inicial:
“Os requerentes informam que, na qualidade de proprietários
dos imóveis urbanos indicados como lotes 53 e 54, da Traves-
sa Manoel da Silva Gírio, números 350 e 340, e lotes nº 56, da
Travessa Giani Giovani, números 141 e 151, na cidade de Ja-
boticabal, no Loteamento denominado “Vila Niero”, deram em
Comodato aos requeridos, por prazo indeterminado, que se
iniciou em 14 de outubro de 2.009, constando do referido do-
cumento, que o citado comodato poderá ser rescindido a qual-
quer tempo, mediante notificação por escrito, concedendo aos
comodatários, ora requeridos, o prazo de 30 dias para desocu-
pação voluntária dos imóveis. Requerem a intimação dos re-
queridos  e, após decorridos 48 horas, sejam os autos entregue
aos autores, independentemente de traslado, nos termos do
artigo 872 do CPC. Deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00". E,
para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro nin-
guém alegue ignorância, principalmente dos requeridos SÉR-
GIO HONORATO e IARA CRISTINA MORAES, é expedido
o presente edital com prazo de vinte (20) dias, que será publi-
cado e afixado na forma da LEI. NADA MAIS. Dado e passa-
do na cidade e comarca de Jaboticabal em 02 de dezembro de
2.014.
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30 anos da maior banda brasileira!
MGB Apresenta, Sepultura 30

anos, dia 11 de abril às 18h no Es-
túdios Kaiser de Cinema

Público Estimado: 2.500 pesso-
as

Faixa Etária: de 18 até 50 anos
Novo álbum
Lançado em 2013, “The medi-

ator between head and hands
must be the heart” é o álbum de
estúdio que traz a banda ao seu
30º aniversário. Um petardo, va-
riando entre canções rápidas,
agressivas e brutais com outras
em que o peso do groove forma
um verdadeiro paredão sonoro.
Um trabalho que mostra ao mun-
do que o Sepultura segue firme e
forte. Resistindo à implacável pas-
sagem do tempo.

Perseverando às mudanças. In-
ternas, pois nada na vida perma-
nece igual e imutável. Externas, de
um mundo em constante evolução
e transformação. A inextinguível
chama do Sepultura segue a se pro-
pagar. Só os fortes sobrevivem. Ao
mesmo tempo em que celebra o
marco de 30 anos, a banda já pen-
sa no adiante. Para a frente todos
os aconteceres. Um ciclo que se en-
cerra é um novo tempo que se ini-
cia. O 31º, de muitos anos ainda por
vir, de sua gloriosa carreira, ape-
nas começou.

Bandas de Abertura
ABIOSI -  Formada em Abril de

2001 na periferia de Ribeirão Preto
(SP), o som é definido como
Thrashcore/Metalcore, pesado e
agressivo, com letras em Portugu-
ês, tendo como objetivo protestar a
desigualdade social, política, racial,
pregando a paz, trazendo uma cul-
tura periférica retratando as dificul-
dades encontradas nas ruas.

NECROFOBIA - O Necrofobia
é uma das bandas de thrash de mai-
or referência na região de Ribeirão
Preto (SP). Seus shows são explosi-
vos, fruto da experiência adquirida
em 20 anos de existência.

O novo disco será lançado em

MGB Apresenta

2015 e promete mais uma porrada na
orelha.

OITÃO - A banda de hardcore, foi
formada em 2008, na cidade de São
Paulo (SP). Na contramão da moda a
banda vem mostrar que o som pesado e
de protesto ainda tem seu espaço. Com
o vocal do mestre cuca Henrique Fo-
gaça, a Oitão traz um som brutal, tanto
nas melodias quanto nas letras.

Cronograma
18h00 - Abertura dos portões
19h30 - Abiosi
21h00 - Necrofobia
22h30 - Oitão
00h00 – SEPULTURA

Galeria Rock
Uma área destinada a souvenirs,

CDs, camisetas e muito mais! Stan-
ds personalizados para cada marca,
com localização privilegiada dentro
do evento. Uma ótima oportunida-
de para levar para casa uma recor-
dação do “MGB Apresenta: Sepul-
tura 30 anos”.

Festival Gastronômico
Serão dez atrações gastronômi-

cas, com as mais variadas opções de
sabores! Chefs renomados vão tra-
zer pratos irresistíveis. Um show à
parte para matar a fome antes, du-
rante e depois das apresentações
musicais.
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Na sexta-feira, 06, a Câmara Municipal realizou Sessão Solene em homenagem
ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março

Foram homenageadas 24 mulheres, que na ocasião representaram todas as jaboticabalenses, por contribuirem significativamente para uma sociedade melhor

DISCURSO PROFERIDO PELA VEREADORA MA-
RIA CARLOTA NIERO ROCHA EM NOME DAS HO-
MENAGEADAS:

Cumprimento o Presidente da Câmara Munici-
pal Dr. Edú Fenerich no nome de quem cumprimento as
demais autoridades da Mesa e demais. Cumprimento a
Vereadora Drª Andréa Delegada e os demais Vereadores.
Funcionários(as) Assessores(as). Público presente/Im-
prensa escrita e falada. Cumprimento de maneira muito
especial as MULHERES que hoje são homenageadas por
nós Vereadoras e Vereadores desta Casa de Leis.

Iniciando minha fala, eu diria que “Há um para-
doxo na História da Humanidade”. Porque? O ser huma-
no mostrou-se através dos tempos, um criador de coisas
extraordinárias, maravilhosas, ao mesmo tempo em que
trouxe consigo um instinto inexplicável de destruição, ca-
paz de deixar marcas profundas na vida de milhões de
pessoas.

Não dá para imaginar que Nações poderosas e ou-
tras pouco poderosas, coloquem valores humanos abaixo
de interesses econômicos, financiando guerras, provocan-
do catástrofes, miséria, fome, racismo, etc, retirando meni-
nas adolescentes de suas famílias (Boka Aram, na África),
atirando para matar em quem luta para que mulheres pos-
sam ter educação (jovem Malala no Paquistão) etc etc.

Neste contexto, nós como seres humanos, como
Homens e Mulheres que somos, devemos propor uma re-
flexão justamente sobre algo que deveria ser a regra e
não a exceção: A PAZ. Como alcançá-la? Como tornar a
convivência entre as pessoas em algo saudável, agradá-
vel, feliz? Como aceitar as diferenças sejam elas de gêne-
ro, de religião, de cultura, de educação, etc. etc.

Enquanto a humanidade mostrar-se cada vez mais
carente de iniciativas que revertam esse quadro mundial,
eu considero que a busca de um ESTADO DE PAZ está
justamente em iniciativas locais. E é nas cidades que essa
mudança começa, pois cada um de nós tem o dever de

construir um mundo melhor, um país, um estado, uma ci-
dade melhor para nós, para as pessoas com as quais convi-
vemos e para as gerações que  estão por vir.

E aqui, em Jaboticabal, eu posso dizer que exis-
tem, há anos, várias iniciativas nesse caminho. Temos que
incentivar e trabalhar cada vez mais para que projetos im-
portantíssimos como  combate à fome, ao desemprego, à
proteção ao meio ambiente, à inclusão e inserção de pes-
soas, ao relacionamento entre Homens e Mulheres numa
perspectiva de gênero, de combate à todas as formas de
violência às crianças, jovens, idosos e às Mulheres, enfim
à todos. Precisamos lutar e muito para a equiparação sala-
rial entre Homens e Mulheres e para a equiparação na
representação política, pois Lugar de Mulher também é na
política. Portanto, nossa participação, queridas Mulheres,
é muito, muito importante. Temos que propor ações que
busquem educar o cidadão, dando-lhe condições para o
livre exercício da cidadania, para que juntos, Poder Públi-
co e Sociedade Civil, trabalhem desenvolvendo ações soci-
ais, culturais, educacionais, religiosas, econômicas e de
inclusão, que melhorem a vida de todos durante o ano e
por muitos anos. Portanto queridas HOMENAGEADAS,

refletir sobre “PAZ”,  sobre “A PAZ” é extremamente ne-
cessário. Lutar por ela é fundamental e para isso temos
que nos organizar e participar através dos espaços sociais
e de poder que estamos conquistando  ou já conquistamos.

E para finalizar, gostaria de recordar o que dizia
Cora Coralina, poetisa,  contista, jornalista, cronista, que
aqui viveu e que traz em seus passos a trajetória de quem
sempre lutou e que tanto trilhou na sua caminhada, de
acordo com suas palavras: “o que vale na vida não é o
ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e seme-
ando, no fim terás o que colher”. Então vamos caminhar e
semear a PAZ em nossas ações e nossas atitudes, para tor-
nar nossa cidade cada vez melhor para se viver, mais soli-
dária. Muito obrigada!

MULHERES HOMENAGEADAS:
ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NO-

GUEIRA homenageou: Rosângela Maria De Toledo e Ma-
ria Geralda Pereira;

BENEDITO DE VITTO JÚNIOR homenageou: Aman-
da Pereira Antônio e Neyde Granja de Sousa;

DR. EDÚ FENERICH homenageou: Maria Angélica
Fazzan Rossi e Renata do Vale Massafera;

CARMO JORGE MARQUES REINO homenageou:
Regina Aparecida Manoel e Maria Regina Durval Ray-
mundo;

JAN NICOLAU BAAKLINI homenageou: Joseane Ma-
rino e Isilda Paulista;

JOÃO ROBERTO DA SILVA homenageou: Madalena
Mutsumi Tanaka Takahashi e Joelia Miranda da Silveira;

LUIZ AUGUSTO DO AMARAL homenageou: Sônia
Euzeni Moreira Monteiro Pavanelli e Nelcy do Carmo Car-
dozo dos Santos;

MARIA CARLOTA  NIERO ROCHA homenageou:
Dercy Aparecida Polachini e Maria Helena Nuno Cestari;

ROBERTO ALESSANDRO RAYMUNDO homena-
geou: Maria Catarina Bonfim de Paula Eduardo e Bene-
dicta do Amaral Souza;

SERGIO APARECIDO RAMOS homenageou: Tatia-
na Moraes Ferraudo e Alice Mikki Nishimura;

VITÓRIO DE SIMONI homenageou: Maria das Do-
res de Santi Chinelato e Maria Cristina De Faria Martins
Neme;

WILSON APARECIDO DOS SANTOS homenageou:
Irani Célia Marques e Vanilda Pereira Alves.
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COMUNICADO:
MUDANÇA DE

ENDERÊÇO
2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

LETRAS E TÍTULOS DE JABOTICABAL, por seu
Tabelião Titular DORIVALDO CAMILLO, comunica
aos clientes, amigos e usuários, que a partir do dia 23
de março corrente, estará atendendo na Rua Barão do
Rio Branco, nº. 858, piso térreo, sala 03, Edifício Cen-
tro Empresarial Jaboticabal - CEP.: 14.870-300.

Para qualquer informação, ligue:
(16) 3202-4455
(16) 3202-4144
(16) 3202-4480

(16) 9.9785-3970
E-mail: 2tabeliao.jab@netsite.com.br

Aguardamos sua visita no novo endereço.
Tabelião CAMILLO

HOMENAGENS NO LEGISLATIVO

O Presidente Dr. Edú Fenerich homenageia Dra. Andréa Delegada e Maria Carlota Niero Rocha

Dr. Edú Fenerich homenageia Maria Amélia Sabino Dr. Edú Fenerich homenageia a esposa Adriane

Vereador Roberto Alessandro Raimundo homanageia a esposa
Elaine

Vereador Jan Nicolau Baaklini homenageia a esposa Cláudia

Vereador João Roberto da Silva homanageia a esposa Tomoê Vereador Carmo Jorge M. Reino homanageia a esposa Andréia

Foi aberta na noite da sexta-fei-
ra (6), na Câmara Municipal de Ja-
boticabal, a exposição fotográfica
“A Cor da Pele”, de Manuela Fe-
nerich e José Mário de Oliveira. A
exposição é composta por 12 foto-
grafias de mulheres que tem em co-
mum o gosto pelas tatuagens e exi-
bem seus corpos desenhados para
as lentes de Manu e ZéMario.

“A dupla conhecida de outras
exposições de sucesso, apresenta
um olhar muito particular dos fo-
tógrafos, que registraram mulheres
tatuadas. A população está convi-
dada para conhecer essa nova em-
preitada exposta na Câmara Mun-
cipal de Jaboticabal”, afirma o Di-
retor de Cultura, Abel Zeviani. 

“A exposição é composta por 12
fotografias de mulheres com o gos-
to comum pelas tatuagens. A visi-
tação é gratuita e ficará no saguão
interno da Câmara Municipal até
o dia 20 de março, seguindo depois
para o Senac de Jaboticabal”, fi-
naliza Zé Mário.

Lançada exposição “A Cor da Pele”
Amostra comemora o Dia Internacional da Mulher
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor: Marco Vinícius
Panosso Pellegrini

No fundo da gaveta, a fi-
vela empoeirada.

No fundo do peito dói a
saudade da estrada.

Antes eu ficava meio an-
gustiado.

Hoje me conformo, sou
um Cowboy aposentado.

Qualquer lugar que entro,
sou muito respeitado!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!
Douglas Lambão Core... dia 19 de março você comemorará mais

um ano de vida. Desejamos muita saúde, paz, alegria e sucesso. Pa-
rabém e muitos Anos de Vida!

PARA TUDO.COM
A nova aposta masculi-

na CP Models tem traços
fortes e bem marcantes e se
chama Daniel Rodrigues. O
garotão (19) tem uma bele-
za tipicamente brasileira,
carrega nos olhos o brilho
da determinação. Sua bele-
za é trabalhada em 1.80 cra-
vejada de carisma. O corpo
dele é daqueles, definido
sem qualquer exagero, mas
para quem  não, ele é escul-
pido no crossfit e o destaque
fica mesmo por conta de sua
boca. Além de se preparar
para acontecer na carreira
de modelo, Daniel  também
cursa Educação Física na
UNIP. Libriano, o nosso
nome da semana vive em
Araraquara e vai dar muito
o que falar no mundo da
moda!

Alguém aí duvida? nós
não!

De olho nele!
Foto: Bruna Ferreira

VITÓRIO DE SIMONI E O PMDB MULHER DE JABOTICABAL REALIZAM EVENTO
EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA VILA VICENTINA

Na tarde de sexta-feira
(06/03), o Vereador Vitó-
rio de Simoni, juntamen-
te com as integrantes do
PMDB Mulher, realiza-
ram um café da tarde com
os idosos da Vila Vicen-
tina Frederico Ozanam,
em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
Foram recebidos de for-
ma calorosa, um ambien-
te acolhedor, com uma
ótima estrutura.Passaram
uma tarde com muita ale-
gria, boas conversas e,
degustaram de café, chás,
bolos, roscas e pães. Essa
e outras ações vêm sen-
do desenvolvidas no nos-
so município pelas mu-
lheres do PMDB MU-
LHER com o apoio do
Vereador Vitório De Si-
moni,   Presidente do
PMDB de Jaboticabal.

Marília Sagula, que  16 de março você encontre o caminho para
fazer todos os sonhos brilharem. E que a cada ano, saiba apreciar
a vida e fazer das experiências uma escada para buscar o topo das
realizações. Feliz Aniversário de seu pai Danilo Sagula!

JÚNIOR SAGULA... que o dia 17 de março seja  muito es-
pecial, repleto de alegria, paz e sucesso. FELICIDADES!

Raul Craveiro, que o dia 17 de março, imprima em sua vida
momentos inesquecíveis. Que tenha todas as pessoas amadas ao
seu lado e que em teu coração reine a paz, a alegria e Deus te dê
toda a felicidade do mundo! Feliz Aniversário!

Ana Carolina
Benatti Gonçal-
ves...  você tem to-
dos os motivos
para ser feliz, mas
o que mais me
deixa encantada é
o dia do seu Ani-
versário, 29 de
março, em que
podemos lhe dar,
além do meu bei-
jo de amor, tam-
bém nossa vida
como presente,
para fazer você
completa felicida-
de! Te amamos.
Sua mãe Ana Ma-
ria e Familiares

Este 14 de março é um dia muito esperado por nós. Seus pais: José Francisco
Benatti Gonçalves e pela mamãe Janaina Ferreira Gonçalves, o dia do seu Aniver-
sário de um aninho. Beatriz, nosso coração bate muito mais forte e nossa alma
canta de alegria por poder lhe abraçar e tê-la como tudo de mais precioso em nossas
vidas. Feliz Aniversário!
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