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Presidente da Câmara empenhada na conquista 
de verbas para Jaboticabal

A Vereadora e Presidente 
da Câmara Municipal, Re-
nata Assirati, recebeu a visita 
em Jaboticabal de Fábio Pá-
dua, assessor do Deputado 
Federal Arnaldo Jardim (Ci-
dadania). 

O momento de sua vi-
sita foi de agradecimento 
por dois importantes recur-
sos. Um deles destinado ao 
HMSI - Hospital e Materni-
dade Santa Isabel no valor 
de R$300.000,00, que já está 
em trâmite, e que auxiliará os 
pacientes de AVC - Acidente 
Vascular Cerebral. 

“Este recurso aconteceu 
com o empenho de Nayara 
Poltronieri, que junto a ou-
tras importantes mãos, em 
um trabalho de formiguinha, 
realizou o projeto para a so-
licitação da verba e que deu 
resultados efetivos”, destaca a 
Presidente da Câmara, Rena-
ta Assirati. 

Outra verba foi destinada 
à ABCDown - Associação 
do Bem Comum ao Down, 
em nome do presidente An-
tonio Luiz Fieno, no valor 
de R$100.000,00, aproxima-
damente, que será destinada 

para a compra de equipa-
mentos de informática. Este 
recurso foi conquistado jun-
tamente com a presidente 
Renata Assirati e a vereadora 
Val Barbieri. 

A Presidente aproveita, 
ainda, para agradecer o apoio 
do Deputado que tanto auxi-
lia instituições de Jaboticabal 
e nas demandas necessárias. 
“O sentimento é de muito 
agradecimento ao deputado 
Arnaldo Jardim e a todos que 
estiveram empenhados na 
conquista destes importantes 
recursos”, � naliza.

DIA DOS
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Recanto Menina (Recanto Esperança) recebe visita de prefeito 
e secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

Na terça-feira, 27, o pre-
feito, Prof. Emerson; a secre-
tária de Assistência e Desen-
volvimento Social, Luciana 
Laurindo Bergo e o chefe 
de Gabinete da Pasta, Mau-
ro Bossato, foram até o Re-
canto Menina (Recanto Es-
perança) para conhecer um 
pouco mais sobre o trabalho 
ofertado para as crianças e 
adolescentes acolhidos pela 
instituição. A conversa com 
os responsáveis pela admi-

nistração do Recanto possi-
bilitou que algumas deman-
das fossem apresentadas ao 
Poder Executivo.

“Eu costumo dizer que o 
trabalho realizado pelo ter-
ceiro setor é de suma im-
portância para que a socie-
dade consiga avançar. Eles 
ajudam a levar igualdade e 
dignidade para as pessoas. E 
esse trabalho, que é lindo e 
valioso, passa pela generosi-
dade de muitas pessoas que 

Projeto Construindo Vidas realiza 
primeira capacitação

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer de Jaboticabal reali-
zou no dia 26 de julho às 
19h, no Paço Municipal, a 
primeira capacitação com 
a parceria do Grupo So-
breViver com as Psicólo-
gas Marina Costa Pfaifer 
e � aisa Del Vecchio, com 
a participação da supervi-
sora da Educação Infantil, 
Cláudia Olívia Domingos; 
supervisora de Educação 
Especial, Cristiane M. Pfai-

fer Caraski e dos conselhei-
ros e diretores do Projeto 
Construindo Vidas.

A proposta do Projeto 
Construindo Vidas visa a 
escuta ativa e a escrita ime-
diata, realizando atendi-
mentos de forma voluntária 
e gratuita às pessoas que 
querem e necessitam con-
versar. O atendimento será 
sob total sigilo, por telefo-
ne, 24 horas, todos os dias.

Os conselheiros serão 
capacitados para estes aten-

doam recursos e materiais, 
também de voluntários que 
doam tempo. Pessoas que se 
dedicam para construir um 
mundo mais justo. A nossa 
população jaboticabalen-
se é muito solidária e isso é 
louvável”, a� rmou Luciana 
Bergo.

O Poder Executivo conti-
nuará visitando e mantendo 
o diálogo com todas as insti-
tuições que prestam serviços 
em nossa cidade.

dimentos, visando amparar 
os munícipes de Jabotica-
bal. O Projeto � rmou par-
cerias com outras secreta-
rias municipais, sociedade 
civil e órgão públicos.

Segundo a idealizadora 
do projeto, Profª Márcia 
Fonseca Cunha, as linhas 
telefônicas do Projeto 
Construindo Vidas serão 
disponibilizadas para aten-
dimento após as capaci-
tações e a publicidade do 
mesmo.
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CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.273.193/0001-70, com 
endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de São Paulo, 
na AV. HERMINIA CASTELETI BELLODI, n° 271 (VEN-
DEDORA), FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente DIMI-
TRI FERNANDES DOS SANTOS, MURILLO CARLOS 
AGOSTINHO, LAIZ AZEVEDO DOS SANTOS, BENEDI-
TO CORREIA DOS SANTOS, GABRIEL LEITE VICTOR 
adquirentes de imóveis situados no loteamento RESIDEN-
CIAL ITALIA, na cidade de Dumont/SP, para que, no pra-
zo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da 
data de publicação do presente edital, entrem em contato com 
a VENDEDORA, sob pena de operar-se, de pleno direito, a 
rescisão do vínculo contratual constituído, fi cando a VENDE-
DORA investida no direito de alienar a terceiros o imóvel, 
sem  ressalva ou restrição de nenhuma  natureza, independen-
temente de outra formalidade, aviso, notifi cação judicial ou 
extrajudicial.

CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 56.759.947/0001-35, 
com endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de São 
Paulo, na AV. CARLOS BERCHIERI, n° 940 (VENDEDO-
RA), FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, especialmente  KEZIA SOUZA 
CHAVES DA CUNHA adquirentes de imóveis situados no 
loteamento JARDIM MORADA NOVA, nesta cidade de Ja-
boticabal/SP, para que, no prazo máximo e improrrogável de 
30 (trinta) dias, contados da data de publicação do presente 
edital, entrem em contato com a VENDEDORA, sob pena de 
operar-se, de pleno direito, a rescisão do vínculo contratual 
constituído, fi cando a VENDEDORA investida no direito de 
alienar a terceiros o imóvel, sem  ressalva ou restrição de ne-
nhuma  natureza, independentemente de outra formalidade, 
aviso, notifi cação judicial ou extrajudicial.

CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.273.193/0001-70, com 
endereço na cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, na 
Av. Hermínia Casteleti Bellodi, n° 271, (VENDEDORA), 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente DELSON RABELO, 
MARCIO CAVAGUTI SANO, FERNANDO JOSE DE AS-
SIS adquirentes de imóveis situados no loteamento JARDIM 
NOVA TAIUVA, na cidade de Taiúva/SP, para que, no pra-
zo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, contados da 
data de publicação do presente edital, entrem em contato com 
a VENDEDORA, sob pena de operar-se, de pleno direito, a 
rescisão do vínculo contratual constituído, fi cando a VENDE-
DORA investida no direito de alienar a terceiros o imóvel, 
sem  ressalva ou restrição de nenhuma  natureza, independen-
temente de outra formalidade, aviso, notifi cação judicial ou 
extrajudicial.

CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 56.759.947/0001-35,com 
endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de São Pau-
lo, na AV. CARLOS BERCHIERI, n° 940 (VENDEDORA), 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, especialmente WALTER MATEUS 
DOS SANTOS , adquirente de imóvel situado no loteamento 
JARDIM CANAA, nesta cidade de Monte Alto/SP, para que, 
no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias, conta-
dos da data de publicação do presente edital, entre em contato 
com a VENDEDORA, sob pena de operar-se, de pleno direito, 
a rescisão do vínculo contratual constituído, fi cando a VEN-
DEDORA investida no direito de alienar a terceiros o imóvel, 
sem  ressalva ou restrição de nenhuma  natureza, independen-
temente de outra formalidade, aviso, notifi cação judicial ou 
extrajudicial.

CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 56.759.947/0001-35, 
com endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de São 
Paulo, na AV. CARLOS BERCHIERI, n° 940 (VENDEDO-
RA), FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, especialmente ANTONIO 
FERREIRA adquirentes de imóveis situados no loteamento 
RESIDENCIAL BOM JESUS, nesta cidade de Jaboticabal/
SP, para que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trin-
ta) dias, contados da data de publicação do presente edi-
tal, entrem em contato com a VENDEDORA, sob pena de 
operar-se, de pleno direito, a rescisão do vínculo contratual 
constituído, fi cando a VENDEDORA investida no direito de 
alienar a terceiros o imóvel, sem  ressalva ou restrição de ne-
nhuma  natureza, independentemente de outra formalidade, 
aviso, notifi cação judicial ou extrajudicial.

CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRE-
LI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 56.759.947/0001-
35, com endereço na cidade de JABOTICABAL, Estado de 
São Paulo, na AV. CARLOS BERCHIERI, n° 940 (VEN-
DEDORA), FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente MA-
RIA MARGARIDA DIAS, WILLIANS HENRIQUE MAR-
TINES DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO ESTEVES, 
RUBENS CAMARGO DE OLIVEIRA, AMANDA CRIS-
TINA FERNANDES DE SOUZA, adquirentes de imóveis 
situados no loteamento JARDIM SÃO LUIZ, nesta cidade 
de Taquaritinga/SP, para que, no prazo máximo e improrro-
gável de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do 
presente edital, entrem em contato com a VENDEDORA, 
sob pena de operar-se, de pleno direito, a rescisão do víncu-
lo contratual constituído, fi cando a VENDEDORA investida 
no direito de alienar a terceiros o imóvel, sem  ressalva ou 
restrição de nenhuma  natureza, independentemente de outra 
formalidade, aviso, notifi cação judicial ou extrajudicial.

CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ins-
crita no CNPJ/MF sob o número 56.759.947/0001-35,com endereço 
na cidade de JABOTICABAL, Estado de São Paulo, na AV. CAR-
LOS BERCHIERI, n° 940 (VENDEDORA), FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, es-
pecialmente ANDERSON FERNANDO APARECIDO FRIGO e 
ELAINE CRISTINA DE CARVALHO adquirente de imóvel situ-
ado no loteamento JARDIM IMPERIAL, nesta cidade de Monte 
Alto/SP, para que, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) 
dias, contados da data de publicação do presente edital, entre em con-
tato com a VENDEDORA, sob pena de operar-se, de pleno direito, a 
rescisão do vínculo contratual constituído, fi cando a VENDEDORA 
investida no direito de alienar a terceiros o imóvel, sem  ressalva ou 
restrição de nenhuma  natureza, independentemente de outra forma-
lidade, aviso, notifi cação judicial ou extrajudicial.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 22/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe compete a legislação 
vigente:

CONSIDERANDO a situação que ensejou os Atos da Presidência nº 17/2020, nº 
20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº30/202031/2020, 32/2020, 
34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 01/2021, 
02/2021, 03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2001, 10/2021, 11/2021, 
12/2021, 16/2021, 17/2021 e19/2021;

CONSIDERANDO a preocupação com a preservação da saúde dos Vereadores, ser-
vidores e do público em geral, bem como a necessidade de adequação administrativa 
diante das diretrizes atípicas desta fase;

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 2º do Decreto Municipal nº 7.342, de 12 de 
março de 2021, que adota automaticamente no Município de Jaboticabal as medidas 
estabelecidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus da Secretaria da Saúde 
do Governo do Estado de São Paulo, seguindo a denominada Fase Emergencial do 
“Plano São Paulo”;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado anunciou a retomada dos atendimentos 
presenciais e o retorno aos trabalhos presenciais dos servidores públicos, mantendo 
os protocolos sanitários de prevenção e combate ao Coronavírus (Covid-19);

RESOLVE disciplinar o horário de trabalho dos servidores públicos da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal e de atendimento ao público deste Poder Legislativo, nos seguintes 
termos.

Art. 1º A partir de 02 de agosto de 2021, obedecendo os protocolos sanitários relativos 
à pandemia do Coronavírus (Covid-19), o Trabalho Presencial para o exercício da 
jornada dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal será realizado 
da seguinte forma:
a) jornada presencial diária (de segunda-feira a sexta-feira) das 7:30 às 12:00 e das 
13:30 às 17:00;
b) atendimento ao público e funcionamento da internet popular (de segunda-feira a 
sexta-feira) das 7:30 às 12:00.

Parágrafo único: Os atendimentos presenciais serão retomados, obedecendo às me-
didas sanitárias relativas à pandemia do Coronavírus (Covid-19), utilizando, preferen-
cialmente, os atendimentos por meios tecnológicos e/ou por telefone.

Art. 2º Torna sem efeito o Ato da Presidência nº 21/2021.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 28 de julho de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

PORTARIAS

Nº 30, DE 27 DE JULHO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 02/08/2021 a 17/08/2021 ao servidor MARCELO SCAVONI.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Wesley Miranda
O modelo ribeirão-preta-

no, 22, é a nova aposta First 
Models para o mercado da 
moda. Estudante de Direi-
to, o bonitão de 1,83m de 
altura, é do signo aquário e 
se prepara para brilhar em 
muitos trabalhos Brasil a- 
fora.

Dono de traços fortes e 
marcantes Wesley tem tudo 
prá conquistar o mercado 
brasileiro. Fiquem de olho 
nele!!!
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Câmara de Jaboticabal retoma atendimento presencial 
na “Internet Popular” nesta segunda-feira (02/08)

Vereadores votam contas da Prefeitura de Jaboticabal e 
Plano Plurianual nesta segunda-feira (02/08)

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal começa a reto-
mar na próxima segunda-
-feira (02/08) o atendimen-
to presencial ao público 
para acesso aos serviços da 
Internet Popular e aos ga-
binetes. Neste primeiro 
momento, os atendimentos 
presenciais serão realizados 
de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 12horas. Os 
funcionários voltam ao tra-
balho presencial em tempo 
integral, das 7h30 às 12h00 
e das 13h30 às 17h00.

Para manter a segurança 
no combate à disseminação 
da COVID-19, tanto dos 
visitantes quanto dos servi-
dores que atuam no prédio, 
estão mantidos os protoco-
los sanitários, ou seja, segue 
obrigatório o uso da másca-
ra facial, higienização das 
mãos com álcool gel e o dis-
tanciamento de pelo menos 

O Plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal se 
reúne em sessão ordinária 
na próxima segunda-feira 
(02/08), após o período de 
recesso parlamentar, para a 
votação de três contas pú-
blicas da Prefeitura referen-
te aos anos de 2016, 2018 e 
2019.

Com isso, os vereadores 
votam em único turno o 
Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 09/2021, de autoria 
da Comissão de Finanças e 
Orçamento, que aprova as 
contas da Prefeitura refe-
rentes ao exercício de 2019, 
acatando o parecer prévio 
o Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP). Na sequência, serão 
votados o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 10/2021, 
de autoria da Comissão 
de Finanças e Orçamen-
to, que aprova as contas da 
prefeitura do exercício de 
2018, igualmente acatando 
o parecer prévio exarado 
pelo TCE-SP; e o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 

1,5 metros.

O avanço da vacinação e 
a diminuição dos casos no 
município foram determi-
nantes para a tomada da 
decisão, que foi publicada 
por meio do Ato da Presi-
dência nº 22/2021 na tarde 
de quarta-feira (28/07), no 
site o� cial do Legislativo. 
Segundo dados divulga-
dos pela prefeitura ainda 
na quarta-feira, Jabotica-
bal contabilizava até então 
55.879 vacinas aplicadas 
(incluindo primeiras e se-
gundas doses), 24 novos ca-
sos positivados, e uma taxa 
de ocupação do CTI SUS/
CROSS de 76,9%.

“Seguimos atentos às de-
terminações do Governo 
do Estado, pelo Plano São 
Paulo, e também aos casos 
da COVID-19 aqui na nos-
sa cidade. Na medida em 

que vamos avançando na 
vacinação, podemos � exibi-
lizar cada vez mais. Por isso 
decidimos voltar a atender 
o público presencialmente, 
mesmo que ainda em ho-
rário reduzido. Esse é um 
primeiro passo, porque te-
mos que lembrar que o ví-
rus ainda não foi embora! 
Temos o dever de manter 
a cautela para garantir o 
máximo de segurança aos 
visitantes, servidores e ve-
readores. Vamos permitir 
aos poucos a volta da pre-
sença física, para irmos 
monitorando o andamento 
dessa abertura. Se tudo cor-
rer bem, logo estaremos em 
pleno atendimento presen-
cial”, manifestou a Chefe do 
Legislativo, Renata Assirati 
(PSC).

SESSÃO ORDINÁRIA – 
A próxima sessão ordiná-
ria, cuja pauta de votação 

foi publicada na sexta-feira 
(30/07), será na segunda-
-feira (02/08), a partir das 
19 horas, em atendimen-
to ao Decreto Municipal 
nº 7.453, de 19 de julho de 
2021 – uma vez que segue 

válida até o dia 02 de agos-
to a restrição de circulação 
no município entre 23h às 
5h. A presença física em 
Plenário nesta sessão segue 
permitida apenas aos ve-
readores e servidores que 

prestam apoio ao plenário. 
A transmissão ao vivo será 
pela página da Câmara no 
Facebook (https://www.fa-
cebook.com/CamaraJaboti-
cabal).

11/2021, de autoria da Co-
missão de Finanças e Orça-
mento, que aprova as contas 
da prefeitura de Jaboticabal 
referente ao exercício de 
2016, rejeitando o parecer 
prévio da TCE-SP. Isso por-
que, das três contas remeti-
das pelo Tribunal de Contas 
para serem apreciadas pe-
los vereadores, apenas a de 
2016 foi julgada irregular 
pela Corte de Contas.

A sessão começa às 
19h00, em atendimento ao 
Decreto Municipal nº 7.453, 
de 19 de julho de 2021, em 
vigor até o dia 2 de agosto, 
que prevê restrição de cir-
culação das 23h00 às 5h00 
- uma vez que regimental-
mente a duração da sessão 
é 4 horas - de modo a não 
ultrapassar o limite impos-
to no âmbito do município.

A presença física em Ple-
nário ainda segue restrita 
para vereadores e servido-
res que trabalham durante 
reunião plenária. A trans-
missão da sessão começa ao 

vivo, a partir das 19 horas, 
pela página da Câmara no 
Facebook (https://www.fa-
cebook.com/CamaraJaboti-
cabal).

SESSÃO EXTRAORDI-
NÁRIA – Na sequência, os 
vereadores discutem em 1º 
turno, em sessão extraor-
dinária, o Plano Plurianual 
do Município de Jabotica-
bal para o período de 2022 
a 2025 (Projeto de Lei nº 
61/2021). O projeto rece-
beu quatro emendas, que 
igualmente serão aprecia-
das pelos parlamentares, 
sendo uma pela vereadora 
Val Barbieri (PRTB), desti-
nando R$ 640 mil da Secre-
taria Municipal de Governo 
para a Secretaria Municipal 
de Saúde para Atividade 
Proteção e Defesa Animal 
(Emenda Modi� cativa nº 
01); e três pela vereadora 
Profa. Paula (PT), sendo 
um programa para o com-
bate à pobreza menstrual 
(Emenda Modi� cativa nº 
02); um para o programa 
Renda Cidadã (Emenda 

Modi� cativa nº 03); e outro 
para o Centro de Referência 
da Mulher (Emenda Modi-
� cativa nº 04), todas as três 
prevendo destinação de R$ 
1 mil cada. 

Vale lembrar que o Pla-
no Plurianual (PPA) é um 
documento elaborado pelo 
Poder Executivo a partir 

de diagnósticos e estudos 
prospectivos que orientam 
a escolha das políticas pú-
blicas que serão conduzidas 
pelo Governo Municipal. É 
no PPA que se estabelecem 
os programas e seus respec-
tivos objetivos, as ações, os 
indicadores de custo e me-
tas da administração muni-
cipal direta e indireta para 

os próximos quatro anos. 
O PPA irá orientar as ações 
do Governo a médio prazo, 
e servirá de base para a ela-
boração da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) e 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA).

Estamos semeando e colhendo o tempo todo, todo o tempo...

É muito comum nos sen-
tirmos vítimas de pessoas e 
situações que nos contra-
riam, magoam, entristecem 
e desesperam. Sentir o im-
pacto dos revezes é natu-
ral e está dentro da Lei de 
Conservação – uma das 
Leis Divinas! Não é normal 
nada sentir.

Mas, mesmo sendo na-
tural, é importante lem-
brarmos sempre de que não 
existem vítimas nas Leis 
Divinas. E, a partir desse 
ponto, mobilizarmos todas 
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as ferramentas íntimas que 
tivermos para superar, re-
começar, restaurar, refazer 
e reconstruir a esperança e 
o bom ânimo quantas vezes 
forem necessárias. 

No meu caso e no de tan-
tas pessoas que já presen-
ciei, o Espiritismo – o Con-
solador Prometido, tem 
sido essencial para realizar 
essa tarefa desa� adora! E 

um dos pontos que mais co-
labora para essa realização 
é saber que as Leis Divinas 
são rigorosamente justas e 
que nada erra de endereço: 
nem situações, nem pesso-
as! 

Em qualquer tempo e 
espaço, tudo é semeadura 
e colheita. Tudo é sempre 
resultado do uso nosso Li-
vre Arbítrio mais ou menos 
alinhado às Leis Divinas. 
Não há privilégios, saltos, 
jeitinhos ou qualquer coisa 
que � que escondida... 

Então, há o tempo de co-
lher. E isso nem sempre nos 
agrada. Mas, é bom lem-
brar: estamos semeando o 
tempo todo, todo o tempo. 
Daí eu pergunto: você está 
atento a o que tem semea-
do? Teu amanhã está sendo 
construído hoje. Como tem 
cuidado das suas relações 
com o próximo? Em casa, 

no trabalho, no trânsito, na 
vizinhança... 

Para nos ajudar a pensar 
nisso, recorro a André Luiz, 
na lição ‘Semeadura’, do li-
vro Agenda Cristã, psico-
gra� a de Chico Xavier. 

“Sua generosidade cha-
mará a bondade alheia em 
seu socorro.

Sua simplicidade solucio-
nará problemas para muita 
gente.

Sua complexidade provo-
cará muita dissimulação no 
próximo.

Sua indiferença fará ma-
nifesta frieza nos outros.

Seu desejo sincero de paz 
garantirá tranquilidade no 
caminho.

Seu propósito de guerre-
ar dará frutos de inquieta-
ção.

Sua franqueza contun-
dente receberá frases rudes.

Sua distinção edi� cará 

maneiras corretas naqueles 
que o seguem.

Sua espiritualidade su-
perior incentivará sublimes 
construções espirituais.

Diariamente semeamos e 
colhemos.

A vida é também um solo 
que recebe e produz eterna-
mente.”

********
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Lives: terças às 20h e sá-
bados às 18h

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos 
Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Re� exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 
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