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fa! Esse mês fiquei apertadinho está sendo recebido esse mensário.
aqui. Que bom! Espero que A cada nova edição nos esforçamos para 
continue sempre assim. O nosso trazer ao amigo leitor um compêndio do U

Farol cheio de matérias interessantes, que o espiritismo tem de melhor, quiçá 
mensagens dignificantes, avisos e convites atual, afinal a maior caridade que podemos 
imprescindíveis. fazer a essa doutrina é a sua divulgação.

Vamos sentir falta do nosso irmão e Mais uma vez estamos necessitando de 
colaborador Marco Aurélio Corbari, colaboradores financeiros, afinal temos que 
tivemos que sacrificar seu espaço também, pagar por essa impressão. Peço ao caro 
contudo o mês que vem ele estará de volta. leitor se puder auxiliar ou conhece alguém, 

No mês de fevereiro deixamos com entre em contato conosco.
nossos amigos que distribuem o jornal na Só assim a chama do nosso 
região um pequeno questionário, porém até facho de luz não apagará.
o momento não recebi nenhum de volta. Beijos no coração!

É de suma importância o preenchimento e 
o retorno do mesmo às nossas mãos para             Inibmort
aprimorarmos o conhecimento de como 

RÁPIDAS PALAVRAS

e você está triste porque perdeu o seu Um amor para perder, 
amor, lembre-se daquele que não teve Um trabalho para cansar, S
amor para perder. Um sonho desfeito, 

Se você está cansado de trabalhar, lem- Uma tristeza para sentir, 
bre-se daqueles tantos angustiados que Uma comida para reclamar, 
estão sem emprego. Lembre-se de agradecer a Deus, porque 

Se você reclama da comida mal feita, existem muitos que dariam 
lembre-se daqueles que morrem famintos tudo para ficar no seu 
sem um pedaço de pão. lugar.

Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se 
daquele que vive um pesadelo constante.  Ator desconhecido

Se você anda aborrecido, lembre-se 
daquele que espera um sorriso seu. 

Se você teve: 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

ORIENTAÇÕES

T
odos  procuramos  valores e bens, então, teria conseguido pesca mais abun- mudar-se para a cidade do México. Depois 
contudo essa procura precisa ter dante. de algum tempo, crescendo você precisará 
critérios. O mexicano respondeu que tinha o bas- mudar-se para Los Angeles e ampliando 

tante para atender às necessidades de sua mais seus negócios, necessariamente, você É necessário que essa avaliação passe 
família. precisará mudar-se para Nova York de onde pelo prisma da vida eterna, da continuidade 

Em seu pragmatismo, o empresário dirigirá melhor sua empresa, por certo com da vida na dimensão espiritual.
americano voltou à carga: clientes em vários países!Em muitos momentos de minha vida 

- O que você faz com o resto do seu tem- Com o olhar admirado, o pescador inda-tenho pensado, reflexionado sobre essa 
po? gou:fundamental questão do existir, assim, em 

O  pescador mexicano, tranquilamente, -  Senhor, quanto tempo levará isso?função de palestra que estava preparando 
respondeu: - Quinze ou vinte anos.debrucei-me, mais uma vez, sobre o tema.

- Durmo até tarde, pesco um pouco, - E depois, o que me acontecerá?Os fatos reais da vida permitem refle-
brinco com os meus filhos, tiro a sesta com - Ah, você estará muito rico. Você terá xões, talvez, mais profundas.
a Maria, minha mulher. Vou à noite à aldeia milhões de dólares!Então, mergulhei nesta história intrigan-
e lá bebo um pouco de vinho e toco violão - Milhões de dólares? E Depois?te, que passo a relatar:
com meus amigos. - Depois?‘‘Para que trabalhamos tanto e vivemos 

Como o senhor vê, minha vida é ocupada - Você poderia se aposentar. Mudaria tão pouco?”
e vivida o tempo todo. para uma pequena aldeia costeira. Dormi-Um empresário americano estava no 

O empresário olhou com ar de pouco ria até tarde. Pescaria um pouco. Brincaria ancoradouro de uma aldeia costeira, na 
caso e lhe disse: com os seus netos. Faria a sesta com a costa mexicana.

- Eu sou formado em administração de Maria. Iria à aldeia tomar vinho e tocar Observou um pequeno barco de pesca 
empresas em Harvard e poderia ajudá-lo. violão com os amigos.que atracava, trazendo apenas um pescador.

Observe: você precisa passar mais Espantado, o pescador mexicano excla-No barco havia vários peixes grandes.
tempo pescando. Com o lucro, você com- mou:O americano olhou admirado e deu para-
pra um barco maior. Com a renda aumenta- - Mas... Doutor, eu já faço isso! (1) béns ao pescador.
da você poderá comprar outros barcos. A história ilustra bem a procura desen-- Quanto tempo você levou para pescá-

Logo você poderá ter uma frota de bar- freada pelos bens materiais, em detrimento los?
cos e montar uma empresa. dos bens intelectuais, morais e espirituais, - Pouco tempo, respondeu o mexicano.

Claro que, então, para administrar a como os seguintes: não se estressar, traba-Na seqüência o americano disse-lhe que 
empresa, agora industrial, você terá que lhar nos limites do necessário, ter convi-deveria ter ficado mais tempo no mar e, 

vência familiar.  Cultivar a diversão e a 
arte.

Realizações para esta vida e para a vida 
eterna.

Lembrando Jesus: “Tesouros que a traça 
não rói e o ladrão não rouba”.

E como nos esclarece o Espiritismo: não 
somos proprietários materiais de nada, mas 
usufrutuários dos bens divi-
nos.

(1) (Fonte: internet. Adap-
tada)

Aylton Paiva 
 paiva.aylton@terra.com.br

VALORES PARA VIDA

O DESPERTAR DA 
CONSCIÊNCIA

‘‘O Reino de Deus está dentro de nós’’
Promissão/SP

Palestrantes:
- Cláudio Palermo, João Atílo, Tomaz 
Kimura, Sebastião Camargo
Apresentação Musical:
- Allan Vilches
Datas: 16/03 - das 19 às 21:30 hs
17/03 - das 08 às 18:30 hs
18/03 - das 08 às 13 hs
Local: Anfiteatro Municipal ‘‘Dr Mauro 
Ferreira Grama’’ - Rua Josefina de Freitas 
- Centro - Promissão/SP
Inscrições: (whatsapp) Flávia Matheus 
(14) 99704 3394 - Luís Henrique (14) 98103 
2801 - Nice Silva (14) 99175 4345



 pequeno rebelde amava a Mãezi- Um, dois, três, quatro, 
nha viúva com entranhado amor; cinco anos...
entretanto, iludido pela indiscipli- A Mãezinha, contudo, O-
na, dava ouvido, aos conselhos não perdeu a esperança de 

perversos. reencontrá-lo.
Estimava a leitura de episódios sensacio- Certo dia, a imprensa 

nais, em que homens revoltados formam estampou nos jornais o retrato de um ladrão 
quadrilhas de malfeitores, nas cidades que se tornava famoso pela audácia e inteli-
grandes, e, a qualquer página edificante, gência.
preferia o folhetim com aventuras desagra- A costureira reconheceu nele o filho e 
dáveis ou criminosas. Engolfou-se em tocou para a cidade que o abrigava.
tantas histórias de gente má que, embora a A policia não lhe conhecia o endereço e, 
palavra materna o convidasse ao trabalho porque fosse difícil localizá-lo rapidamen-
digno, trazia sempre respostas negativas e te, a senhora tomou quarto num hotel, a fim 
rudes na ponta da língua. de esperar.

- Filho - exclamava a senhora paciente -, Na terceira noite em que aí se encontrava, 
homem de bem acomoda-se no serviço. notou que um homem embuçado lhe pene-

- Eu não! - replicava, zombeteiro. trava o aposento às escuras. Aproximou-se 
- Vamos à oficina. O chefe prometeu apressado para surripiar-lhe a bolsa. Ela 

ceder-te um lugar. tossiu e ia gritar por socorro, quando o 
- Não vou! não vou!... ladrão, temendo as conseqüências, lhe 
-Mas já deixaste a escola, meu filho. É agarrou a garganta e estrangulou-a.

tempo de crescer e progredir nos deveres Nos estertores da morte, a costureira 
bem cumpridos. reconheceu a presença do filho e murmu-

- Não fui à escola, a fim de escravizar- rou, debilmente:
me. Tenho inteligência. Ganharei com - Meu... meu... filho...
menor esforço. Alucinado, o rapaz fez luz, identificou a 

E enquanto a genitora costurava, até Mãezinha já morta e caiu de joelhos, gritan-
tarde, de modo a manter a casa modesta, o do de dor selvagem.
filho, já rapaz, vivia habitualmente na rua A desobediência conduzira-o, progressi-
movimentada. Tomava alcoólicos em vamente, ao crime e à loucura.
excesso e entregava-se a companhias peri-
gosas que, pouco a pouco, lhe degradaram o 
caráter.

Chegava a casa, embriagado, altas horas 
da noite, muita vez conduzido por guardas 
policiais.

Vinha a devotada Mãe com o socorro de 
todos os instantes e rogava-lhe, no outro 
dia:

- Filho, trabalhemos dignamente. Todo 
tempo é adequado à retificação dos nossos 
erros.

Atrevido e ingrato, resmungava:
- A senhora não me entende. Cale-se. Só 

fala em dever, dever, dever...
A pobre costureira pedia-lhe calma, juízo 

e chorava, depois, em preces.
Avançando no vicio, o rapaz começou a 

às escondidas. Assaltava instituições 
comerciais, onde sabia fácil o acesso ao 
dinheiro; e quando a Mãezinha, adivinhan-
do-lhe as faltas, tentou aconselhá-lo, gritou:

- Mãe, não preciso de suas observações! 
Deixá-la-ei em paz e voltarei, mais tarde, 
com grande fortuna. Dar-lhe-ei casa, roupa 
e bem-estar com fartura. A senhora tem o 
pensamento preso a obrigações porque, 
desde cedo, vem atravessando vida miserá-
vel.

Assim dizendo, fugiu para a via pública e 
não regressou ao lar.

Ninguém mais soube dele. Ausentara-se, 
definitivamente, em direção a importante 
metrópole, alimentando o propósito de 
furtar recursos alheios, de maneira a voltar 
muito rico ao convívio maternal.

Passou o tempo.

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ REBELDIA

O mundo estremece... 
Atravessamos o início de nova era.
Há muito cansaço.
Corações estão aflitos.
Mãos se estendem pedindo amparo.
Vivemos o temporal antes da bonança.
Persevera!
Aparta a tristeza.
Não ouça o desânimo.
Vive na ética do amor que não desiste.
Aplica tua fé.
Age com bondade.
Soergue os companheiros abatidos
Energiza as almas com otimismo e 

esperança.
Sê pleno e, em paz, 

mostra o homem cósmico 
que abençoa tudo que 
existe!

 Diogo Cáceres

POESIAS
AS ÁRVORES NÃO 

GOSTAM DE FICAR 
SOZINHAS

I
Andemos pelos campos,

Observemos o silêncio que nos fala 
algo,

Observemos algumas flores que há ali 
ou acolá,

Observemos que com a nossa presença,
Os pássaros parecem muito mais cantar!

II
Sintamos o frescor dos ventos,

Que muitas vezes se tornam mais fortes,
Querendo as sementes das árvores 

esparramar,
Para que haja mais nascedouro de tantas 

sementes,
Para que outras tantas gente, apareçam 

para admirar.

III
As árvores também  nunca nos deixaram 

sozinhos,
Aonde nós estivermos, elas também 

querem estar,
Pois quando nossa vida termina o seu 

caminho,
Até debaixo da terra, nosso corpo elas 

vêm guardar.

José Bastos 

HOMEM CÓSMICO

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

PALESTRA
NO CEIA - LINS

DIA: 09/04
PALESTRANTE: 
DR. DONIZETE PINHEIRO
(Juiz de direito aposentado da 
cidade de Marília onde participa 
das atividades do Grupo 
Espirita Jesus de Nazaré)
LOCAL: CENTRO ESPÍRITA 
IRMÃOS APRENDIZES - CEIA
Rua Adelino Eça Bicho - n.º 678
Lins/SP 



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                03/2018

A MAIS IMPROVÁVEL LIÇÃO DE AMOR
 que é o amor? Alguém escreveu sofrer. virtudes humanas, da doçura, da bondade.
que o amor é como uma flor no Por isso, aos que dizia amar, ele É a manifestação na alma de uma força 
deserto. Nasce, aparece, cresce, magoava, machucava. Andando pela viela que nos eleva acima da matéria, até alturas O
amadurece e transforma em oásis dos desacertos, acabou preso e condenado divinas, unindo todos os seres.

qualquer lugar hostil, áspero e cruel. à prisão perpétua. O amor, profundo como o mar, infinito 
É comum, no entanto, em noticiários que Segundo ele, pena merecida por ter como o céu, abraça todas as criaturas. 

divulgam crimes passionais, ouvirmos que cometido um terrível crime. Um duplo Deus é o seu foco.
quem matou o fez por amor. assassinato: de uma mulher e de uma Assim como o sol se projeta sobre todas 

Terá o amor esse viés de agressividade, criança. as coisas e aquece a natureza inteira, assim 
de maldade, ao ponto de perseguir, agredir, Foi no ambiente da prisão que ele também o amor divino vivifica todas as 
acabar com a vida de quem dizemos amar? entendeu o que era e o que não era amor. O almas.

Será esse o sentido do amor? O amor que que via ali era maldade, crueldade, Deus é amor. E como somos Seus filhos, 
se registra como posse e se não puder ser desespero, desesperança. Seria mesmo fomos criados para amar.
nosso, ninguém mais o terá? isso o amor? Amemos. A nós mesmos, ao nosso 

O Mestre de Nazaré nos instituiu como E a lição chegou de uma forma total- semelhante. Amemos.
lei máxima a do amor. Amor a Deus, o mente improvável.
Criador, e ao nosso próximo. Foi uma mulher, Agnes, quem lhe Redação do Momento Espírita, com fato 

Detalhou ainda que deveríamos amar a ensinou o que era o verdadeiro amor. Ela colhido em https://www.youtube.com/ 
nós mesmos. Eis uma regra especial, algo tinha razões para odiá-lo porque era a mãe watch?v=2liy_1kyaz0 e com pensamen-
que nos deve levar a reflexionar com e avó das suas vítimas. tos do cap. XLIX, pt. 5, do 
profundidade: quem deseja algo ruim para Contudo, ela o foi visitar na prisão e viu livro Depois da morte, de 
si mesmo? naquele jovem o ser humano sofrido, Léon Denis, ed. FEB.

Não desejamos para nós somente o marcado por traumas, desorientado, 
melhor, o bom, o agradável? perdido e lhe ofereceu amor. Aquele amor Colaboração: Luciana 

que compreende, que apoia, que perdoa.Talvez, alguns de nós, tenhamos uma Beatriz Arioli Trombini
ideia distorcida do que seja o amor. O amor que salva, que ergue um novo 

edifício em meio aos escombros de uma Como aquele jovem presidiário que 
vida marcada pela violência.conta que seu padrasto costumava lhe 

bater com extensões elétricas, cabides, Um amor que transforma, que leva a 
pedaços de pau, o que tivesse à mão. criatura a refletir sobre o que fez e lhe 

indica rumos novos, para os anos que E toda vez que assim o agredia, repetia: 
ainda tem à frente.Isso dói mais em mim do que em você. 

Faço isso porque amo você. *   *   *
Foi assim que ele cresceu com a falsa O amor é o olhar de Deus!

ideia de que o amor tinha de fazer mal. E O amor é o sentimento superior em que 
passou a medir a extensão desse sentimen- se fundem e se harmonizam todas as 
to exatamente pela dor que alguém poderia qualidades do coração: é o coroamento das 

CONHEÇA O SITE DA USE - http://uselins.wordpress.com/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 
useintermucipal.lins

 

Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 900 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou ColaborarPROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)

Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do 
Livro Terceiro Milênio”, e 

receba todo mês no local que 
indicar, um livro novo da 

“Literatura Espírita”.
Faça a sua inscrição no  

telefone  
(14) 3522 3877 ou pelo 

e-mail: livrarialibertacao@terra.com.br

Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP
http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 12/03 - Edgar Feres Filho

DIA 19/03 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 26/03 - Som & Imagem

DIA 02/04 - Grace Queli Santos Oliveira 

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

stas linhas foram traçadas em razão da desnudar da hipocrisia e da criminalidade [...] - Que não tenha assistido palestras do Prof. 
matéria: desinformação, cegueira e o Evangelho recomenda que não devemos Felipe Nery Martins Neto - Pres. do E
idolatria no movimento espírita, critica provocar escândalos e nosso venerando juiz Observatório Interamericano de Biopolitica 

referendada pelo blogabpe.org. não provocou escândalo, atendeu a uma (vídeo: Debate sobre identidade de gêneros da 
denúncia muito singela, e no entanto levantou ALERJ - 16/9/2014 - Felipe Nery);Tanto Divaldo Pereira Franco quanto 
um véu que ocultava crimes hediondos Haroldo Dutra Dias são precisos em seus Encontramos na Doutrina Espírita a 
profundos, desvio de dinheiro, que poderia comentários referentes à ideologia de gênero e orientação: Amai-vos e instruí-vos, quer 
acabar no Brasil com a tuberculose, com as ou quanto a situação política brasileira. dizer: amor é a estrutura da evolução, 
enfermidades, que vem atacando recentemen- instrução é sua cobertura. Ou seja, a instrução Eu sentia falta de posicionamento da 
te, poderia educar toda a população e dar-lhe o suspensa pela ignorância pode até brilhar, mas Doutrina Espírita e expressei meu pensar em 
que nossa constituição exige: trabalho, estará sempre sujeita aos vendavais renovado-pelo menos um grupo espírita e quase fui 
repouso, dignidade, cidadania..." Divaldo res da essência Divina.rechaçado por irmãos.
Pereira Franco Encontramos também como Frontispício da Questionado sobre ideologia de gênero:

Divaldo Pereira Franco usa a conotação Doutrina Espírita o lema: "Fora da caridade "É um momento de alucinação psicológica 
Republica de Curitiba para a região onde não há salvação". A vida e a fidelidade espírita da sociedade [...] a tese é profundamente 
encontra-se um grupo de espíritos de escol do de Divaldo é sabida e mundialmente comunista [...] devemos repudiar, de 
qual destaca-se a figura do Dr. Sergio Moro, conhecida pelo bem que realiza. A cultura de imediato, e apelar para aqueles em quem 
que desnuda a hipocrisia e a criminalidade. Divaldo Pereira Franco não se limita ao votamos e gritar para eles que somos contra, 

Republica: Forma de governo em que o Espiritismo, mas é imensamente diversifica-totalmente contra essa imoralidade impar..." 
Estado se constitui de modo a atender o da.Divaldo Pereira Franco
interesse geral dos cidadãos. A grande maioria das pessoas sempre - Não deixe de ver o vídeo: Divaldo fala 

Ainda que não Estado, no sentido de nação, expressa apenas parte da verdade, e às vezes sobre a ideologia de gênero.
pela primeira vez em décadas, um grupo de uma parte pequena, isto, porque não conhece a "A ideologia de gênero assemelha-se a uma 
pessoas capazes, de boa índole, e não por verdade, ou porque tem medo da verdade. doença de difícil cura, que um grupo se 
acaso se vêem reunidas e com a possibilidade Divaldo Pereira Franco é uma das poucas permite, ou ainda, um tsunami social de 
de trazer a lume, para um povo sonolento, o pessoas, que em suas verbalizações expres-consideráveis proporções aos silentes e 
que acontece atrás de seu voto e que acarreta a sam a verdade por inteiro. Caso duvide assista inativos". Flávio
miséria material e moral. qualquer uma de suas entrevistas com isenção Não me refiro aqui aos homossexuais ou a 

de ânimo.Se Divaldo usou o adjetivo “venerando” quem tenha qualquer outra opção sexual, que 
para referir-se ao Juiz Sérgio Moro, no sentido Assim, ninguém em sã consciência pode são nossos irmãos de jornada e merecem 
de destacar sua respeitabilidade, foi absoluta- questionar a vida de Divaldo Pereira Franco nosso respeito e atenção.
mente normal considerando que poucos sem ter praticado pelo menos um centésimo - Ver vídeo: Ideologia de gênero na ótica 
homens no Brasil e no mundo merece tanto da caridade encorpada por ele. E a meu ver, espírita & jurídica por Haroldo Dutra.
respeito quanto o Juiz Sergio Moro. Tendo para a grande maioria dos encarnados, isto só Refiro-me à idéia insana de desconstituir o 
recebido já muitas homenagens, não por ser será possível numa próxima encarnação e relacionamento heterossexual, que é a base da 
corrupto, mas por ser honesto e digno. sendo aproveitada desde os primeiros anos na família, incentivando o homossexual e outros; 

pratica do bem.- Ver vídeo: Sergio Moro recebe premio da idéia que vem sendo construída há décadas 
Universidade de Notre Dame; Para terminar deixo uma frase que por pessoas multimilionárias aliadas a 

estampava a parede do prédio onde funcionou - Veja também o vídeo: Sergio Moro recebe pessoas e instituições que gozam de um poder 
o Quartel até 1973 na cidade onde resido: premio brasileiro do ano de 2017 Temer não se relativo e temporário, mas que juntos podem 
"Dificuldades constituem estímulos para levanta em protesto;causar estragos de grande monta em povos 
aqueles que sabem lutar". Para aqueles que Quanto a matéria: desinformação, cegueira que se alienem.
estão no final da luta, às vezes dificuldades e idolatria no movimento espírita, critica "Nos regimes democráticos, política é a 
não passam de pontos de referendada pelo blogabpe.org, me parece ciência ou arte de uma pessoa - escolhida pela 
exclamação.fruição de alguém:vontade do povo através do voto - de trabalhar 

- Que nada conhece de espiritismo ou se pelos interesses e bem-estar da população 
Flávio Natal Pereiraconhece não tem nenhuma compreensão;com parcimônia". Flávio
Flavionatalpereira1@- Que não tenha assistido palestras da Dra. "Todas estas manifestações que estamos 

Andrea Barcelos (vídeo: Juíza de direito A gmail.comvendo graças a Republica de Curitiba, cujo 
origem da ideologia de gênero);presidente é o Dr. Moro, que deve ser, o 

DIVALDO É O BEM QUE VEM! NÃO PRECISA SER DEFENDIDO, APENAS AGRADECIDO!

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO
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