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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, esteve em São Paulo, na se-
mana passada, para buscar novos
recursos para a cidade. As reuni-
ões aconteceram em diversos ga-
binetes do Governo do Estado de
São Paulo.

Na pauta, a liberação ambiental
para a construção da Usina de
Reciclagem de Resíduos da Cons-
trução Civil, R$ 500 mil para recu-
peração asfáltica, a construção de
uma ponte no Parque das Araras

Raul Gírio traz novos recursos
e projetos

Prefeito já tem outras reuniões agendadas

Raul Girio e Bruno Covas – Secretário do Meio Ambiente de SP

(R$ 100 mil), a reforma do Terminal
Rodoviário (R$ 300 mil) e a vinda
da Rede Lucy Montoro e do Ser-
viço de Atendimento e Realibilita-
çao Auditiva – SARA.

Para o prefeito, a aproximidade
com o governo estadual traz muitos
benefícios para Jaboticabal. “Bus-
camos recursos no Governo Esta-
dual e Federal. Ter as portas abertas
e manter a credibilidade junto às duas
esferas, é imprescindível para o de-
senvolvimento. O Governador Al-

ckmin tem sido um grande parceiro
da nossa cidade. A vinda da Rede
Lucy Montoro é um grande exem-
plo disso”, explica.

Só nos primeiros dias de gover-
no, Raul já conquistou, em parce-
ria com o governo do Estado, de
duas a três creches, a ampliação
de R$ 2 milhões de investimentos
na creche da SANBRA, dois ôni-
bus para transporte de alunos e
R$ 500 mil para a construção de
reservatórios de água.

Aconteceu no domingo (17),
no Paço Municipal, a cerimô-
nia de inauguração do 339/SP
Grupo de Escoteiros ‘Carca-

Grupo de Escoteiros é
inaugurado em Jaboticabal

Evento aconteceu no domingo (17), no Paço Municipal

rás’. A turma é composta por
cerca de 40 pessoas e fizeram
o ritual de juramento e algu-
mas atividades no Lago Muni-

cipal e nas dependências do
Centro de Educação Ambien-
tal.

“É com muita alegria que rece-
bemos o Grupo Carcarás aqui em
Jaboticabal. O lema dos escotei-
ros, assim como os desportivos,
auxilia no desenvolvimento da
consciência do espírito de equipe
e de nunca desistir dos seus obje-
tivos. É sempre gratificante reali-
zar este tipo de evento que instrui
nossos jovens ao caminho do
bem”, comenta o prefeito Raul Gi-
rio.

Os interessados em participar
das atividades do grupo precisam
ter de 6 a 21 anos e frequentar os
encontros todos os sábados na
sede do CEA.

Solidariedade e muito boa
vontade para ajudar o próximo.
Com esse pensamento, as 35
voluntárias do Fundo Social de
Solidariedade retomaram suas
atividades, no início do mês.

Os trabalhos realizados, nor-
malmente, na sede do Fundo
Social, incluem crochê e bor-
dado. Todos os materiais pro-
duzidos são vendidos e o valor
é revertido para manutenção
dos trabalhos.

Para a presidente do Fun-

Fundo Social: voluntárias retomam atividades
Produção de bordados e crochês garante verba para manutenção do Fundo Social

do Social e primeira dama,
Maria Aparecida Marino Gi-
rio, é importante valorizar
quem faz esse tipo de servi-
ço. “A dedicação e o carinho
das nossas voluntárias me
fascinam. Tudo que fazem é
com muito amor, por isso de-
vem ser valorizadas e respei-
tadas.”

O Fundo Social fica na Ave-
nida General Glicério, 341. Para
mais informações o telefone de
contato é (16) 3202-8994.

Histórias inusitadas marcam
o enredo do filme “Vai que dá
certo”, que será lançado nesta
sexta-feira (22). A equipe do
Fantástico, da Rede Globo, es-
teve em Jaboticabal para ilustrar
cenas reais de ladrões atrapalha-
dos. As imagens foram exibidas
no quadro “Me leva Brasil!”, no
domingo (17).

O repórter Maurício Kubrus-
ly conversou com a diretora, o
guarda e as crianças da creche
do CIAF II, na rua São João,
local onde um ladrão atrapalha-
do precisou pedir ajuda ao guar-
da da Prefeitura após ficar enta-

Fantástico narra histórias engraçadas
dalo na janela de uma creche
municipal.

O ladrão tentava furtar um bo-

tijão de gás e foi encontrado, pelo
guarda da creche, aos berros.
“Socorro ‘seu’ guarda!”.

Seja altruísta, mas não egoísta

Tenha fidelidade e pratique

a solidariedade

Defenda interesses, com

dignidade, respeito e

perseverança
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PEDACINHOS DE LUZ

Pr. Anastácio Martins

CANTINHO DA REFLEXÃO

Airton Luiz Mendonça (Artigo do

jornal o Estado de São Paulo)

O cérebro humano mede o tempo
por meio da observação dos movimen-
tos.

Se alguém colocar você dentro de
uma sala branca vazia, sem nenhuma
mobília, sem portas ou janelas, sem re-
lógio... você começará a perder noção
do tempo.

Por alguns dias, sua mente detectará
a passagem do tempo sentindo as rea-
ções internas do seu corpo, incluindo os
batimentos cardíacos, ciclos de sono,
fome, sede e pressão sangüínea.

Isso acontece porque nossa noção
de passagem do tempo deriva do movi-
mento dos objetos, pessoas, sinais na-
turais e da repetição de eventos cícli-
cos, como o nascer e o pôr do sol.

Compreendido este ponto, há outra
coisa que você tem que considerar: nos-
so cérebro é extremamente otimizado.
Ele evita fazer duas vezes o mesmo tra-
balho.

Um adulto médio tem entre 40 e 60

O grande desafio ao analisar os com-
plexos comportamentos de Jesus rela-
tados nos Evangelhos é Compreendê-
los dentro do contexto. O processo de
observação e análise procura a
“Verdade”na relação entre os  Sujeitos.
É como Enxergar a doença com os olhos
do próprio doente, Enxergar o outro a
partir dele mesmo. Imaginem como se-

Podemos alcançar grandes vitorias,
só depende de nós, enquanto que muitos
estão dizendo: é difícil, não tem jeito,
eu nunca vou conseguir, porém outros
estão aproveitando as oportunidades
para vencer, infelizmente existem al-
guns que pensam que tudo acabou e fi-
cam deprimidos e se entregam à solidão

Para nascer a luz da sabedoria. So-
mos eternos  necessitados de  conheci-
mentos para alcançarmos a evolução.
Somos responsáveis pelas nossas ações
e reações O tempo marca em cada vida.
São as encarnações que se projetam para
criarmos dentro de nós as forças e con-
dições para chegarmos à evolução cres-
cente do espírito eterno. Só seremos
felizes quando a felicidade bater em nos-
sa porta e estarmos presente em nosso
mundo. Trazemos de outras vidas, acon-
tecimentos, realizações, horas positi-
vas, horas negativas, que somam pon-
tuações, andamento graduado dentro da
hierarquia de valores. A vida nos dá con-
dições  de somarmos relacionamentos
com a família e o mundo aberto às rea-
lizações, entre os dois planos: material
e espiritual. As verdades estão escritas
no livro da espiritualidade, que marca a
sabedoria e descobertas das pontuações
de renovações, dentro das encarnações
sucessivas, que nos levam a um mundo
totalmente reformado, repleto de co-
nhecimentos. Somos eternos necessi-
tados de aprendizado, onde o conheci-
mento é um alimento que fortifica o
espírito, nascendo a luz do amor e do
perdão. As virtudes nos levam à evolu-
ção. O tempo marca as realizações den-
tro do bem e da caridade, porque fora
dela não há salvação. Tudo continua,

Depois de pouco mais de 11 meses
no trono de uma das maiores potências
do mundo, a Grã-Bretanha, Edward VIII
renunciou por amor. Estava apaixona-
do por uma norte americana divorcia-
da, Willis Simpson, (Willis, título do
filme), não muito bonita e de passado,
como se dizia na época, duvidoso. As
regras rígidas da monarquia inglesa não
permitiam o casamento nesse caso. No
dia 11 de dezembro de 1936, Edward
anunciou sua decisão em cadeia de rá-
dio: deixava o trono para viver com
Willis. Naquele momento, confessou
mais tarde, mal imaginava as consequ-
ências do ato. Foi totalmente excluído
da família real britânica e durante anos
proibido de pisar em seu país. Mas nun-
ca se arrependeu de sua escolha. Quan-
do conheceu Willis, a Grã Bretanha ain-
da dominava boa parte do mundo, sob o
comando de George V. Edward, era prín-
cipe, solteiro e cobiçado.Conversaram
pela primeira vez em uma festa, pro-
movida pela viscondessa Thelma Fur-
ness, amante de Edward. Willis era ca-
sada com o segundo marido, Ernest, e
assídua frequentadora dos salões mais
aristocráticos de Londres. Em 1932, a
amizade entre os dois se intensificou e
Willis, sempre acompanhada do mari-
do, passou a ser presença constante na
residência particular do príncipe.

No ano seguinte, a futura duquesa

REFLEXÃO  –  JUDAS
ria Enxergar a Traição de Judas com os
olhos do próprio Judas, colocando-nos
no lugar dele.

Vamos analisar a Traição de Ju-
das  Iscariotes  como exemplo. Por
isolar esse ato, sem procurar compre-
endê-lo num contexto mais amplo, mi-
lhões de pessoas consideram esse Discí-
pulo uma pessoa violenta, desumana,
indigna de ter  vivido. Malham simboli-
camente Judas. Refletindo sobre as rea-
ções de Judas dentro do todo, meu pen-
samento é  diferente.

Com relação ao seu comporta-
mento, Judas foi até certa altura o
melhor dos  Discípulos. O mais cal-
mo, culto, o que menos envolveu
Jesus em situações  tensas e o que
possuía  maior vocação  social. Mas
ele tinha um grave problema: não se
conhecia, não era transparente, não
entrava em contato com as próprias
mazelas mentais e,  portanto, não ti-
nha coragem e habilidade para mergu-
lhar dentro de si , e mudar suas rotas.

Raramente alguém raciocina
com brilhantismo quando é Frus-
trado. Muitos pais, maridos, esposas,
filhos, colegas de trabalho, nos primei-
ros segundos de uma Frustração, falam
palavras que nunca deveriam ser ditas.
Quando  Frustração está ligada à Trai-
ção, ela bloqueia e esmaga ainda mais a
Inteligência.

Jesus amava Judas. Depois de rece-
ber o Amargo beijo da Traição, deu a
outra face ao Discípulo, demonstrando
que vivia Plenamente o que pregou. É
possível que essa  reação não tenha sido
estudada pela Teologia, mas ela repre-
senta  um gesto  único na  História.

Para Jesus, cada pessoa, independente
de sua Raça ou  Cultura, era um Artista
Existencial. Para ser justo com um Ar-
tista não se  pode avaliá-lo por uma
obra isolada, mas pelo conjunto de suas
criações.

Jesus analisou o conjunto das Obras
de Judas. Sabia que ele não planejara a
Traição durante meses. Por isso o pre-

ço que recebeu para Trair seu  Mestre
foi baixíssimo, o Valor de um escravo.
Um Homem culto, não Trairia o mais
espetacular dos Homens por preço tão
desprezível. Diante do pão da generosi-
dade oferecido por Jesus, Judas arejou
sua  Inteligência e caiu em si.

Infelizmente, ao invés de usar seu
Erro para crescer  –  como fez Pedro
depois de negar Jesus, foi dominado por
um forte Sentimento de  Culpa. Jesus
acolheu Judas, queria protegê-lo, mas
Judas foi implacável consigo mesmo.

Considerando-se o último dos Ho-
mens, Judas sentiu-se Indigno de conti-
nuar sua História. Suicidou-se. Ele dese-
java encontrar em Jesus um Libertador
Externo, mas o Mestre queria libertar o
Ser humano Interiormente.

Judas queria dominar, Jesus queria se
doar. Judas tinha sede de Poder, Jesus ti-
nha sede de Amor. Pisaram o mesmo solo,
mas viveram em Mundos diferentes.

Pessoas  maravilhosas dividem o
mesmo espaço, mas não dividem Senti-
mentos.

Reflexões  inspiradas  no livro –  Os
Segredos do Pai Nosso  -  Fernando Sti-
gliano

LEGADO DE UM VELHO AMIGO
mil pensamentos por dia.Qualquer um
de nós ficaria louco se o cérebro tivesse
que processar conscientemente tal quan-
tidade.

Por isso, a maior parte destes pen-
samentos é automatizada e não aparece
no índice de eventos do dia e portanto,
quando você vive uma experiência pela
primeira vez, ele dedica muitos recur-
sos para compreender o que está acon-
tecendo. É quando você se sente mais
vivo.

Conforme a mesma experiência vai
se repetindo, ele vai simplesmente co-
locando suas reações no modo automá-
tico e “apagando” as experiências du-
plicadas.

Se você entendeu estes dois pontos,
já vai compreender porque parece que o
tempo acelera, quando ficamos mais
velhos e porque os Natais chegam cada
vez mais rapidamente. Quando come-
çamos a dirigir automóveis, tudo pare-
ce muito complicado, nossa atenção
parece ser requisitada ao máximo.

Então, um dia dirigimos trocando de
marcha, olhando os semáforos, lendo
os sinais ou até falando ao celular ao
mesmo tempo.

Como acontece? Simples: o cérebro
já sabe o que está escrito nas placas (você
não lê com os olhos, mas com a ima-
gem anterior, na mente); O cérebro já
sabe qual marcha trocar (ele simples-
mente pega suas experiências passadas
e usa, no lugar de repetir realmente a
experiência).

Em outras palavras, você não vi-
venciou aquela experiência, pelo me-
nos para a mente. Aqueles críticos se-
gundos de troca de marcha, leitura de

placa... São apagados de sua noção de
passagem do tempo...

Quando você começa a repetir algo
exatamente igual, a mente apaga a ex-
periência repetida. Conforme envelhe-
cemos, as coisas começam a se repetir -
as mesmas ruas, pessoas, problemas,
desafios, programas de televisão,
reclamações...enfim... as experiências
novas (aquelas que fazem a mente parar
e pensar de verdade, fazendo com que
seu dia pareça ter sido longo e cheio de
novidades), vão diminuindo. Até que
tanta coisa se repete, que fica difícil di-
zer o que tivemos de novidade na sema-
na, no ano ou, para algumas pessoas, na
década.

Em outras palavras, o que faz o tem-
po parecer que acelera é a... r-o-t-i-n-a.

Não me entenda mal. A rotina é es-
sencial para a vida e otimiza muita coi-
sa, mas a maioria das pessoas ama tanto
a rotina que, ao longo da vida, seu diário
acaba sendo um livro de um só capítulo,
repetido todos os anos.

Felizmente há um antídoto para
a aceleração do tempo:  M & M
(Mude e Marque). Mude, fazendo
algo diferente e marque, fazendo um
ritual, uma festa ou registros com
fotos.

Mude de paisagem, tire férias com a
família (sugiro que você tire férias sem-
pre e, preferencialmente, para um lugar
quente, um ano, e frio no seguinte) e
marque com fotos, cartões postais e
cartas.

Tenha filhos (eles destroem a roti-
na) e sempre faça festas de aniversário
para eles, e para você (marcando o even-
to e diferenciando o dia. Use e abuse dos

rituais para tornar momentos especiais
diferentes de momentos usuais.

Faça festas de noivado, casamento,
15 anos, bodas disso ou daquilo, bota-
foras, participe do aniversário de for-
matura de sua turma, visite parentes dis-
tantes, entre na universidade com 60
anos, troque a cor do cabelo, deixe a
barba, tire a barba, compre enfeites di-
ferentes no Natal,vá a shows, cozinhe
uma receita nova, tirada de um livro
novo.

Escolha roupas diferentes, não pin-
te a casa da mesma cor, faça diferente.

Beije diferente sua paixão e viva com
ela momentos diferentes. Vá a merca-
dos diferentes, leia livros diferentes,
busque experiências diferentes.

Seja diferente.
Se você tiver dinheiro, especialmen-

te se já estiver aposentado, vá para ou-
tras cidades ou países, veja outras cultu-
ras, visite museus estranhos, deguste
pratos esquisitos... em outras palavras...
V-I-V-A.

Porque se você viver intensamente
as diferenças, o tempo vai parecer mais
longo.

E se tiver a sorte de estar com al-
guém disposto a viver e buscar coisas
diferentes, seu livro será muito mais
longo, muito mais interessante e muito
mais v-i-v-o... do que a maioria dos li-
vros da vida que existem por aí.

Cerque-se  de  amigos .  Amigos
com gostos diferentes,  vindos de
lugares diferentes, com religiões di-
ferentes e que gostam de comidas
diferentes.

Enfim, acho que você já entendeu o
recado, não é?

Boa sorte em suas experiências para
expandir seu tempo, com qualidade,
emoção, rituais e vida.

ALCANÇANDO A VITÓRIA
e ao desespero, achando que essa é a
melhor saída, mais não é. Quando os
filhos de Israel saíram do Egito para
possuir a terra prometida, passaram por
grande aperto, quando chegaram à frente
do Mar Vermelho e não viram nenhu-
ma saída. Então disseram a Moisés: Não
havia sepulcros no Egito, para nos tira-
res de lá, para que morramos neste de-
serto? Por que nos fizeste isto, que nos
tens tirado do Egito? Não é esta a pala-
vra que te temos falado no Egito, di-
zendo: Deixe-nos, que servimos aos egíp-
cios? Pois que melhor nos fôra servir
aos egípcios do que morrermos no de-
serto. Quando as pessoas se encontram
em alguma situação complicada, come-
çam a dizer: por que eu fui fazer isso,
onde eu estava com a cabeça, sem saber
que todas as coisas contribuem para o
bem daqueles que amam a Deus. Ao in-
vés de ficar reclamando, deveriam fa-
zer alguma coisa para melhorar e não
ficar sentado e chorando. O tempo que
os filhos de Israel habitaram no Egito
foi de quatrocentos e trinta anos (Êxo-

do 12. 40). Eles tinham muito medo
das coisas não darem certo, como Moi-
sés havia falado e também, quer sim quer
não, no Egito eles tinham certo con-
forto, apesar de serem escravos e no
deserto não havia nada de bom. Quando
passamos por um deserto espiritual,
onde não conseguimos ouvir mais a voz
de Deus, ficamos desesperados e ao mes-
mo tempo achando que Deus nos aban-
donou e não gosta mais de nós. Mas
tudo isso não passa de uma grande men-
tira do inimigo, porque o Senhor disse:
Não te deixarei, nem te abandonarei
(Hebreus 13.5b). Jesus está conosco to-
dos os dias. Os filhos de Israel só ti-
nham que confiar que o Senhor havia
falado com Moisés, dizendo: Tenho vis-
to atentamente a aflição do meu povo,
que está no Egito, e tenho ouvido o seu
clamor por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Portanto,
desce para livrá-los da mão dos egípcios
e para fazê-lo subir daquela terra a uma
terra boa e larga, a uma terra que mana
leite e mel. Vem agora, pois e Eu te

enviarei a Faraó, para que tires o meu
povo, os filhos de Israel, do Egito. En-
tão Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que
vá a Faraó. E Deus disse: Certamente Eu
serei contigo. Moisés não duvidou mes-
mo quando os filhos de Israel não acredi-
taram, ele ficou firme e disse: Não temais,
estais quietos e vede o livramento do Se-
nhor, que hoje vos fará, porque aos egípci-
os, que hoje vistes, nunca mais vereis para
sempre. O Senhor lutará por vós, e vos
calareis. Disse o Senhor: Moisés, porque
clamas a Mim? Dize ao povo que marchem.
Levanta a tua vara, e estende a tua mão
sobre o Mar, e fende-o, para que o povo
passe pelo meio do Mar em seco. E assim
aconteceu, eles passaram pelo meio do Mar.
Mas Faraó e seu exército não passarão. Que
grande vitória eles alcançarão. Você tam-
bém pode alcançar, fique firme na palavra
que Deus tem falado ao seu coração “Não
temas, porque Eu Sou contigo. Não tenha
medo, porque Eu Sou o teu Deus”. Está é a
minha oração. Pr. Anastácio Martins. Ouça
o nosso programa (A verdade da Palavra).
Diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs. 30min 6hrs.30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
 wwwcatedraldopovodedeus.com

O PRÍNCIPE APAIXONADO: FILME DA 20TH CENTURY FOX
recebeu recomendações de Thelma Fur-
ness para fazer companhia ao príncipe
enquanto viajava a Nova York. Reco-
mendações que Willis cumpriu ao pé da
letra. O retorno de Thelma Furness trou-
xe rumores de um encontro amoroso
entre ela e o príncipe Ali Khan, de 23
anos. Edward se afastou de Thelma e se
aproximou ainda mais de Willis. De-
pois de um cruzeiro feito pelos dois sem
a presença de Ernest, não demoraria para
vir a separação. Com a morte repenti-
na do rei George V, em janeiro de 1936,
o príncipe foi coroado com o título de
Edward VIII. Então começaram as ver-
dadeiras aflições do casal. Segundo o
jornal britânico Baily Mail, não havia
nada nas cartas de Willis, divulgadas mais
tarde, que indicasse nela o desejo de ser
rainha. Ao contrário, consta que ela ten-
tou demover o príncipe a idéia de aban-
donar o trono. Houve quem dissesse que
Edward VIII não nasceu para ser rei e
ele, tempos depois, confirmou que não
tinha mesmo vontade de ocupar o tro-
no. Era tímido e fugia de etiquetas o
quanto podia. No dia seguinte à renún-
cia, viajou para a Áustria levando ape-
nas bagagem para uma semana e dei-
xando para trás certos acertos impor-
tantes como ajustes financeiros. Até
mesmo a questão do titulo que usaria, de
Duque de Windson, foi resolvido na úl-
tima hora por iniciativa de seu irmão,
que acabava de se tornar o rei George
VI. Na Áustria, o duque esperou pelo
divórcio  de Willis. Não podiam encon-
trar-se para evitar maiores dificuldades
no processo de separação. Passaram-se
cerca de quatro meses até o casamento,
no dia 2 de junho, na França. A história
do casal despertou interesse no mundo
todo durante anos. Resultou em diver-
sas biografias e filme para o cinema.
Surgiram, até, rumores contestando a
masculinidade do  duque e relatando sa-
domasoquismo na relação. Alguns o acu-

saram de ser um homem fraco e submis-
so. Ela, por outro lado, foi acusada de
segurá-lo graças a um excepcional de-
sempenho sexual. Os truques para dar
prazer ao homem, comentava-se, teri-
am sido aprendidos em Hong Kong. Em
1972, aos 77 anos, ele morreu, segu-
rando a mão da esposa. Willis morreu
em 1986, aos 89 anos, em Paris. Em
testamento, ela deixou a maior parte da
fortuna, estimada em 15 milhões de
dólares, para a pesquisas científicas do
Instituto Pasteur, já que não tiveram
filhos. A história da família real teve no
caso de Edward e Willis um precedente
para futuros escândalos de natureza
amorosa. Separações e divórcios, den-
tro da realeza, disparavam a máquina de
fofocas na mídia sensacionalista britâ-
nica. Uma ocorrência atualizada e se-
melhante a de Edward foi a união do
Príncipe de Gales, Charles, e Lady Dia-
na Spencer, quase cinco décadas depois,
em 1981. O casamento real mais gla-
mouroso dos últimos tempos, em seus
bastidores, acabou ruindo. Charles en-
volveu-se  com uma velha amiga, Ca-
mila Parker – Bowles. Ao mesmo tem-
po, Diana entrava em crise depressiva,
tentando inclusive o suicídio. A dissolu-
ção definitiva aconteceu em 1996 e um

ano depois Diana morreria em um aci-
dente de carro com seu novo namora-
do, o magnata Dodi Al Fayed. A reale-
za continuava a fornecer material para
os Tabloides: Andrew, o Duque de
York, se separou de Sarah Fergunson
em 1996, 10 anos e dois filhos depois
da formalização do matrimônio. Es-
quentando o episódio, Andrew teria
tido um caso com uma atriz pornô
chamada Koo Stark. Não faltaram
acusações escandalosas para seu irmão
mais velho, Edward. Seu casamento
em 1999 com Sophie Rhys – Jones
não conseguiu apagar os boatos de que
seria homossexual. 1992 foi o ano dos
desastres matrimoniais para família
real. A discreta princesa Anne termi-
nou um casamento de 19 anos com
Mark Phillips e oito meses depois
anunciou seu noivado com Timothy
Laurence. A árvore genealógica de se-
parações e escândalos alcançou até
mesmo a irmã mais nova da rainha
Elizabeth, Margaret. Sua união com
Antony Armstrong Jones lhe deu dois
filhos e uma separação em 1978. Seis
décadas que Edward VIII abdicou do
trono seu casamento com Willis Simp-
son acabou registrado como mero caso
de romance ingênuo.

O grupo de oração é como uma pis-
cina cheia de água, cheia do Espírito
Santo, onde nos jogamos de cabeça, para
que sejamos mergulhados no amor e nos
dons d'Ele.

O mundo é tão árido e a guerra espi-
ritual que enfrentamos diariamente é tão
árdua, que se não tivermos, ao menos
uma vez por semana, a graça de poder
mergulhar no Espírito Santo com os ir-
mãos, orando com eles livremente na
linguagem dos anjos, louvando e can-
tando juntos, fatalmente viveremos
como quem vive no deserto.

Nossos grupos de oração precisam
ser quentes, acolhedores, mas não baru-
lhentos. Precisam ser cheios da presen-
ça de Deus, do Espírito Santo, plenos de
oração. Precisam ser lugares onde real-
mente ajudemos uns aos outros e nos
animemos com os cantos, com a músi-

É preciso acabar com os vícios de posse nos grupos de orações

ca, com o louvor, com a oração espon-
tânea, com gestos. Conduzidos e ajuda-
dos por pessoas cheias de louvor, cheias
de alegria, cheias da Palavra de Deus, de
maneira que possamos ter, a cada sema-
na, um grupo sobre o qual o Espírito se
derrame.

O grupo de oração precisa ser leve,
espontâneo. É preciso acabar com os
vícios de posse, de posição: “Esse lu-
garzinho no grupo de oração é meu. Sou
eu quem vai fazer e mais ninguém!” E o
pior são as cadeiras cativas: “Esse lugar
é meu. Ai de quem ousar tocar no meu
lugar, na minha cadeira cativa!” O(a)
coordenador(a) não é dono(a) do gru-
po.

De maneira que quem deve coorde-
nar o grupo precisa ser alguém de dis-
cernimento, dócil à condição do Espíri-
to Santo. Não é como aquele dirigente
ainda com rédeas nas mãos, bem seguro
de si. O Espírito Santo anda, e depressa;
no entanto, se você segurar as rédeas
nas suas mãos, estará O detendo.

É muito importante que os nossos
grupos de oração sejam grupos do der-
ramamento do Espírito Santo, porque
precisamos de mais força do Alto, pois
a vida nos deixa secos e duros; o pró-
prio dia-a-dia, o trabalho de casa, da
família, do mundo, nos desgastam.

Por isso, o próprio Jesus nos diz:
“Recebereis uma força, a força do

Espírito Santo que virá sobre vós; e se-
reis então minhas testemunhas em Je-
rusalém, em toda a Judéia e Samaria, até
as extremidades da terra” (At 1,8).

Deus o abençoe!
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção

Nova

A CASA
TRINCOU??

Serviços com garantia, orçamento
grátis com engenheiros.

Telefone: (16) 9728-7993
ou 0800118023

VAMOS VENCER A IGNORÂNCIA
desencarnamos e voltamos a reencar-
nar, partimos do plano material para o
espiritual, ou vice-versa

SOMOS ETERNOS SEAREIROS
DO BEM.

Trabalhamos para somarmos e pra-
ticarmos a caridade que JESUS  nos en-
sinou. O perdão nasce no coração, em
conjunto com a inteligência, num tra-
balho a longo prazo, fortalecido pela
vontade de sermos os conhecedores de
nós mesmos, discípulos da BOA NOVA
filhos do amor, da esperança de dias eter-
nos e felizes.

DEUS É PODER
Criador de todos nos.Viveremos sem-

pre em busca da felicidade, acreditando
na sua justiça e nos amará sempre. A
vida nos ensina as leis que nos regem,
para cumprirmos os nossos deveres.
Somos eternos trabalhadores em busca
da verdade.Crescemos para vencermos,
apoiados em princípios básicos do amai-
vos uns aos outros, como vos amei.

 Semeamos dentro do mundo das ilu-
sões, a vontade de sermos servidores da
BOA NOVA, como alunos da ESCOLA
PLANETÁRIA, dentro da certeza de
que somos imortais e reais servidores,
que estamos eternamente vivendo em
busca da verdade

A UNIÃO  NASCE COM A HUMIL-
DADE.

A UNIÃO DE TODOS IMORTAIS
EM BUSCA DE UM MUNDO ME-
LHOR, MAIS EVOLUÍDO E REPLE-
TO DE  SONHOS E REALIDADES.
NA COMPLEMENTAÇÃO DE  IDE-
AIS E  VITÓRIAS, QUE SE TRANS-
FORMAM EM REALIDADES VIVAS
DO AMOR E DO PERDÃO.

MARCHAREMOS NO SUL E NO
NORTE.

NINGUÉM PODE ESTA MARCHA
DETER.

POIS SE NÓS NÃO TEMEMOS A
MORTE, A QUEM É QUE NÓS VA-
MOS TEMER.
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MEMÓRIAS DO ESPORTE

 O São Bento de Marília em 1967, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Da esquerda para a
direita, em pé: Afonso Vidal (o “Afonsinho”), Nardinho, Bandeira, Adenir, Paulo, jogador não identifi-
cado, João e Batista. Agachados: Mendonça, Marcos, Elias, Nilton, Toninho e Oya. Foto: arquivo
pessoal.

Catanduva Esporte Clube em 1967 - A foto é do time do Catanduva Esporte Clube e foi tirada no
antigo estádio Sílvio Salles. Estão de pé e da esquerda para a direita: Zanelato, Rubens, Maizena,
Garcia (Tarzan), Gregorin, Édson e Ciro.  Agachados: Pqachá, Reinaldo, Brida, Jair e Lupércio.

Aparecida: Nilton Macri, Alvito, Fernando Cruz, Ademarzinho, não identificado e Jorgetto. Agacha-
dos: Plínio, Mimá, Mi, Kilão e Kioshi.

Forum -  Futebol de Salão:  Nilton Macri, Duja e Betinho. Aga-
chados: Hélio e Iuguett.

Seleção 1º de Maio:  Mané, Roberto, Guide, Mané, Maurinho e  Nilton Macri. Agachados: Totonho,
Ailton, Neno, Betioli e Coquinho.

Futebol de Salão - Carlinhos Dedão, Sabino e Nilton Macri. Aga-
chados: Gerson, e Vado.

Equipe Jaboticabal Atlético 2002 que disputou o Campeonato Paulista: Walace, Cléber, Guinei, Ordirlei, João André e Alexandre.
Agachados: Thiago Amaral, Tupãzinho, Ricardo Bahia, Pedrão, Taxi e Luizão. Obs.: Na foto não aparece o Alexandre Bortolato que
estava em grande forma em 2002.

JABOTICABAL ATLÉTICO FOI VICE-CAMPEÃO DA
COPA FUTEBOL INTERIOR DO ESTADO EM 2002

2002 (Copa Futebol Interior)
Group A
Participantes
Bandeirante EC (Birigüi) Jaboticabal Atlético
Barretos EC Mirassol FC
AA Francana (Franca) EC Noroeste (Bauru)
AA Internacional (Bebedouro)           Rio Preto EC (São José do Rio Preto)
Jaboticabal  4-1 Internacional
Noroeste 2-2 Jaboticabal
Jaboticabal 2-1 Francana
[Pedrão 4', Coquinho 82'; Leonardo 36']
Rio Preto 2-1 Jaboticabal
[Givanildo 35', 66'; Pedrão 90+3']
Jaboticabal 2-1  Bandeirante
[Luizinho 13', Fábio Gomes 23'; André Cunha 9']
Barretos 0-0  Jaboticabal
Jaboticabal 2-1 Mirassol
[Pedrão 44’p, Hilton 51'; Anderson 82']
Jaboticabal  0-2 Noroeste
[Alex Alves 60', Tupã]
Francana  0-3 Jaboticabal
[Luizinho 7', 70', 90']
Jaboticabal 2-1 Rio Preto
[Luizinho 27', Pedrão 38'; Kanu 70']
Bandeirante 0-2  Jaboticabal
[Luizinho 3', Pedrão 31']
Jaboticabal 2-3 Barretos
[Coquinho 85', Pedrão 87'; Zé Roberto 20', 33', Nogueira 68']
Mirassol 3-1 Jaboticabal
[Choquito 1', 42', Geilson 78'; Pedrão 10']

Tabela
 1.Mirassol                  14  8  3  3  26-20  27  Classificado
 2.Jaboticabal               14  8  2  4  26-18  26  Classificado
—————————————————————————
 3.Barretos                  14  7  4  3  28-19  25
 4.Internacional (Bebedouro) 14  7  0  7  28-25  21
 5.Bandeirante               14  6  2  6  23-17  20
 6.Rio Preto                 14  5  0  9  21-26  15
 7.Noroeste                  14  4  2  8  13-32  14
 8.Francana                  14  4  1  9  19-27  13

Group 2
AA Flamengo (Guarulhos)                Sertãozinho FC
Independente FC (Limeira)              EC Taubaté
Nacional AC (São Paulo)                União FC (Mogi das Cruzes)
EC São Bento (Sorocaba)                EC XV de Novembro (Jaú)
tabela
 1.Nacional                  14 11  3  0  29- 7  36  Classificado
 2.São Bento                 14 10  1  3  38-18  31  Classificado
—————————————————————————
 3.Flamengo (Guarulhos) 14  7  1  6  26-19  22
 4.Sertãozinho 14  6  4  4  28-19  22
 5.Taubaté 14  5  3  6  22-18  18
 6.Independente 14  5  1  8  21-28  16
 7.XV de Novembro (Jaú) 14  3  3  8  13-25  12
 8.União (Mogi das Cruzes) 14  0  2 12   9-52   2
Semi-finals
Jaboticabal 2-0   1-2 Nacional
  [Édson 26', Pedrão 39’p]
  [Dezinho 12'; Rogério 58', 66']
Mirassol 3-2   1-2  São Bento
  [Alexandre 44', Cacá 48’p, Andrade 53'; André Luís 25', 57']
  [Anderson 38'; André Luis 15', Juninho Paraná 83']
Finals
Jaboticabal 2-2   0-0 São Bento
  [Ilton 37', Pedrão 82'; Gilsinho 48', Nene 77']
EC São Bento foi campeão de 2002 da Copa Futebol Interior devido a

melhor campanha durante o campeonato, pois empatou com o Jaboticabal
Atlético na final.



DECLARAÇÃO
Roubo de documentos (assalto)
Boletim de Ocorrência nº 935/2013
Os seguintes documentos:
1 Talão de Cheques de Número 900601 à 900620, da Caixa Eco-

nômica Federal de Jaboticabal;
1 Cheque em branco de nº 900600 também da Caixa Econômica

Federal agência de Jaboticabal;
Extratos bancários e cópias de Guias de Retiradas Judiciais emi-

tidas pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal.
Dando conhecimento ao público em Geral e a Terceiros.
a.) - Drº Francisco Cassiano Teixeira.
Av. Duque de Caxias nº 525 (local dos fatos – 06/03/2013 às

14:40) - RG Nº 4.558.150 SSP/SP – CPF Nº 612.135.788-68.

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50 385

384/0001-86 –  EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO
AOS ACIONISTAS – Convocamos os srs. acionistas a se
reunirem em  Assembléia Geral Extraordinária, que se rea-
lizará no dia  25 de março de 2013, às  15:30 horas, na
sede social da Cia., na Av. Aristides Bellodi, n.º 100, Jd.
São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Estatuto So-
cial em seu Capítulo IV. Jaboticabal, 08 de março de 2013.
Ass. Dr. Paulo Miki Junior– Diretor Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro
Colina Verde, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário JONES
ESTEVES  DE  LIMA ,  CPF Nº 366.103.638-62, CTPS Nº 50926,
SÉRIE: 00304, não comparece ao serviço desde 21 de janeiro de
2013.Vimos pelo presente informá-lo que, nos termos do dispositi-
vo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3
dias a contar com a data da publicação, para que compareça e justi-
fique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA   MACHADO   CÊRA   LTDA.

COPLANA - COOPERATIVA  AGROINDUSTRIAL torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
N° 52001125 , válida até 15/03/2016, para Amendoim descascado,
fabricação de à RODOVIA SP 333, KM 121, 750 METROS, JAR-
DIM GUANABARA, JABOTICABAL/SP.

O Dia Internacional da Síndrome de
Down comemora-se no dia 21 de mar-
ço, essa data foi escolhida pela Associa-
ção Internacional “Down Syndrome In-
ternacional”, em alusão aos três cro-
mossomos no par 21, que as pessoas
com Síndrome de Down possuem.

O tema escolhido para esse ano foi
“Direito ao Trabalho” sendo a confe-
rência na sede das Nações Unidas – ONU
– em Nova Yorque nos Estados Unidos.
A conferência vai abordar o artigo 27
da Convenção sobre os Direitos da Pes-
soa com Deficiência que trata do “Tra-
balho e Emprego” e que confere às pes-
soas com deficiência o direito de traba-
lhar em ambientes abertos, inclusivos e
acessíveis, esse direito abrange se man-
ter em um trabalho de sua livre escolha
ou aceitação no mercado de trabalho.

O trabalho é um dos melhores ins-
trumentos para nos realizarmos enquan-
to pessoa, através da satisfação pessoal
que o emprego nos reporta, a criativi-
dade do trabalho realizado, o salário que
por ele se recebe, motivos esses que en-
grandecem a realidade humana.

Com a pessoa com deficiência não é
diferente, o trabalho proporciona uma
progressão em todos os aspectos, tanto
na saúde, no comportamento e no
aprendizado. Mas infelizmente nos de-
paramos com muitas barreiras que vão
desde o “protecionismo familiar” até a
resistência dos empresários que alegam
vários motivos para disponibilizar va-
gas. O protecionismo familiar deve ser
combatido através de um trabalho efi-
caz com os familiares para que enten-
dam que os filhos precisam viver plena-
mente com mais autonomia e indepen-
dência.

Quanto ao empresariado podemos
verificar sérios mitos e esteriótipos que
impedem a sua contratação, que per-
passam por: não é bom para imagem da
empresa, pessoas com deficiência não
se relacionam bem, cometem demasia-
damente erros, não se integram a equi-
pe, não desempenham com sucesso sua
função e atrapalham a produção dentre
outros. Essas observações se baseiam em
preconceitos em relação à pessoa com
deficiência que apenas poderão ser su-
perados por intermédio de políticas pú-
blicas de inclusão, ações afirmativas,

Salmo 38
Você não sabe o poder que Ele tem. Leia-o três vezes ao dia e

publique-o no terceiro dia.
Faça três pedidos: dois possíveis e um impossível. Veja o que

acontecerá no quarto dia.  (V.P.A.)

GENTE & ENCONTROS

P/ Roseli Pereira

“Peço a São José para que guarde tua
alma com o amor e a generosidade que
ele testemunhou a Jesus. Como ele O
defendeu de Herodes, também defenda
a tua alma contra um Herodes bem mais
feroz: o demônio.” (Santo Padre Pio de
Pietrelcina)

..........................................................
Patrões e domésticas deverão for-

malizar novos direitos em contrato de
trabalho. Controle da jornada, hora ex-
tra e adicional noturno podem precisar
de regulamentação para evitar confli-
tos na Justiça. Foi aprovada na noite da
última terça-feira (19/03), em primei-
ro turno no Plenário do Senado Fede-
ral, a PEC das Domésticas. A proposta
amplia os direitos trabalhistas de do-
mésticas, babás, cozinheiras e outros
trabalhadores em residências. O texto
estende aos trabalhadores domésticos 16
direitos já assegurados aos demais tra-
balhadores urbanos e rurais contratados
pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), entre eles: seguro-
desemprego; Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS); garantia de salá-
rio mínimo, quando a remuneração for
variável; adicional noturno; salário-fa-
mília; jornada de trabalho de oito horas
diárias e 44 horas semanais; hora-ex-
tra; e seguro contra acidente de traba-
lho. O Brasil tem 7,2 milhões de em-
pregados domésticos, sendo 6,7 milhões
de mulheres e 504 mil homens, e apare-
ce como o país com a maior população
de trabalhadores domésticos do mundo
em números absolutos, segundo estudo
feito em 117 países pela  Organização
Internacional do Trabalho (OIT).

....................................................................................................
No dia 21 de março comemorou-se

o “Dia Internacional de Luta pela Eli-
minação da Discriminação Racial”. A
data faz referência ao “Massacre de
Shaperville”, ocorrido em 1960, em
Johanesburgo, na África do Sul. Naque-
le dia, 20 mil pessoas protestavam con-
tra a Lei do Passe, que obrigava a popu-
lação negra a portar um cartão com in-
dicação dos locais onde era permitida
sua circulação. Embora pacífica, a ma-
nifestação foi duramente reprimida pela
polícia do regime de minoria branca
(apartheid), que abriu fogo sobre a mul-
tidão desarmada, provocando a morte
de 69 pessoas e mais de 180 feridos.
Não é a cor da pele que diferencia o
caráter de uma pessoa e sim suas ações.

................................................................................
Vamos descontrair

kkkkkkkkkkkkkkk!
A MULHER E O BANHEIRO!!!
O grande segredo de todas as mulhe-

res com relação aos banheiros é que
quando pequenas, quem as levava ao
banheiro era sua mãe. Ela ensinava a
limpar o assento com papel higiênico e
cuidadosamente colocava tiras de papel
no perímetro do vaso e instruía: “Nun-
ca, nunca sente em um banheiro públi-
co”.

E, em seguida, mostrava “a posi-
ção”, que consiste em se equilibrar so-
bre o vaso numa posição de sentar sem
que, no entanto, o corpo não entre em
contato com o vaso.

“A Posição” é uma das primeiras li-
ções de vida de uma menina, super im-
portante e necessária, e irá nos acom-
panhar por toda a vida. No entanto,
ainda hoje, em nossa vida adulta, “a
posição” é dolorosamente difícil de
manter quando a bexiga está estouran-
do.

Quando você TEM que ir ao banhei-
ro público, você encontra uma fila de
mulheres, que faz você pensar que o Brad
Pitt deve estar lá dentro. Você se resig-
na e espera, sorrindo para as outras
mulheres que também estão com braços
e pernas cruzados na posição oficial de
“estou me mijando”.

Finalmente chega a sua vez, isso, se
não entrar a típica mamãe com a meni-
na que não pode mais se segurar. Você,
então verifica cada cubículo por baixo
da porta para ver se há pernas. Todos
estão ocupados. É sempre assim.

Finalmente, um se abre e você se
lança em sua direção quase puxando a
pessoa que está saindo. Você entra e
percebe que o trinco não funciona. Ele
nunca funciona. Você então pendura a
bolsa no gancho que há na porta e se
não há gancho (quase nunca há gan-
cho), você inspeciona a área.

O chão está cheio de líquidos não
identificados e você não se atreve a dei-
xar a bolsa alí, então a pendura no pes-
coço enquanto observa como ela balan-
ça sob o teu corpo, sem contar que é
quase decapitada pela alça porque a bol-
sa está cheia de bugigangas que você foi

enfiando lá dentro, a maioria das quais
não usa, mas que guarda porque nunca
se sabe.

Mas, voltando à porta... Como não
tinha trinco, a única opção é segurá-la
com uma mão, enquanto, com a outra,
abaixa a calcinha com um puxão e se
coloca “na posição”.

Alívio... AAhhhhhh... Finalmente!
Nessa hora os músculos começam a

tremer. Você está suspensa no ar, com
as pernas flexionadas e a calcinha cor-
tando a circulação das pernas, o braço
fazendo força contra a porta e uma bol-
sa de 5 kg pendurada no pescoço.

Você adoraria sentar, mas não teve
tempo de limpar o assento nem de co-
brir o vaso com papel higiênico. No
fundo, você acredita que nada vai acon-
tecer, mas a voz de tua mãe ecoa na tua
cabeça “jamais sente em um banheiro
público!” e, assim, você mantém “a
posição” com o tremor nas pernas.

E, por um erro de cálculo na distân-
cia, um jato finíssimo salpica na tua
própria bunda e molha até tuas meias!
Por sorte, não molha os sapatos. Ado-
tar “a posição” requer grande concen-
tração. Para tirar essa desgraça da cabe-
ça, você procura o rolo de papel higiê-
nico, maaassss, puuuuta que o pariuuuu!
O rolo está vazio. Isso sempre aconte-
ce.

Então você pede aos céus para que,
nos 5kg de bugigangas que você carrega
na bolsa, haja pelo menos um miserável
lenço de papel. Mas, para procurar na
bolsa, você tem que soltar a porta. Você
pensa por um momento, mas não há
opção.

E, assim que você solta a porta, al-
guém a empurra e você tem que freiá-la
com um movimento rápido e brusco
enquanto grita OCUPAAADOOOO!

Aí, você considera que todas as mu-
lheres esperando lá fora ouviram o re-
cado e você pode soltar a porta sem
medo, pois ninguém tentará abri-la no-
vamente (nisso, nós mulheres nos res-
peitamos muito) e você pode procurar
teu lenço sem angústia.

Você gostaria de usar todos, mas quão
valiosos são em casos similares e você
guarda um, por via das dúvidas. Você
então começa a contar os segundos que
faltam para você sair dali, suando por-
que você está vestindo o casaco já que
não há gancho na porta ou cabide para
pendurá-lo.

É incrível o calor que faz nestes lu-
gares tão pequenos e nessa posição de
força que parece que as coxas e pantur-
rilhas vão explodir. Sem falar da porra-
da que você levou da porta, a dor na
nuca pela alça da bolsa, o suor que corre
da testa, as pernas salpicadas.

A lembrança de tua mãe, que estaria
morrendo de vergonha se te visse as-
sim, porque sua bunda nunca tocou o
vaso de um banheiro público, porque,
francamente, “você não sabe que doen-
ças você pode pegar ali”. Nessa hora
você está exausta.

Ao ficar de pé você não sente mais
as pernas. Você acomoda a roupa rapi-
díssimo e tira a alça da bolsa por cima
da cabeça! Então, vai a pia lavar as
mãos. Está tudo cheio de água, então
você não pode soltar a bolsa nem por
um segundo. Você a pendura em um
ombro, e não sabendo como funciona a
torneira automática, você a toca até
que consegue fazer sair um filete de água
fresca e estende a mão em busca de sa-
bão.

Você se lava na posição de corcunda
de notre dame para não deixar a bolsa
escorregar para baixo do filete de água.
O secador? Você nem usa. É um traste
inútil, então você seca as mãos na rou-
pa porque nem pensar usar o último len-
ço de papel que sobrou na bolsa para
isso.

Finalmente você sai do inferno. Sorte
se um pedaço de papel higiênico não
tiver grudado no sapato e você sair ar-
rastando-o, ou pior, a saia levantada,
presa na meia-calça, que você teve que
levantar à velocidade da luz, e te deixou
com a bunda à mostra! Nesse momen-
to, você vê o teu carinha que entrou e
saiu do banheiro masculino e ainda teve
tempo de sobra para ler um livro en-
quanto esperava por você.

“Por que você demorou tanto?” —
pergunta o idiota.

Você se limita a responder: “A fila
estava enorme”

E esta é a razão porque as mulheres
vão ao banheiro em grupo. Por solida-
riedade, já que uma segura a tua bolsa e o
casaco, a outra segura a porta e assim
fica muito mais simples e rápido já que
você só tem que se concentrar em man-
ter “a posição” e a dignidade.

Ufa... entenderam cuecudos!

RUA SÃO JOÃO Nº 268

DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME
DE DOWN - 21 de MARÇO

exemplos de contratação positivas e
principalmente a conscientização da
sociedade acerca das potencialidades
dessas pessoas.

A pessoa com deficiência intelectu-
al sofre ainda mais esse preconceito, já
que a elas é imputado a condição de in-
capazes, eles acabam sendo substituídos
por pessoas com outros tipos de defici-
ência. Portanto, uma pessoa com Sín-
drome de Down, deverá ter a mesma
oportunidade de obter um emprego,
porém dentro de sua singularidade, ser
respeitado em suas necessidades por
meio dos níveis de apoio necessários
para a sua efetiva inserção no mercado
de trabalho.

Esse apoio será realizado observan-
do o perfil individual e a necessidade de
cada pessoa com Síndrome de Down.

No Brasil temos algumas categorias
estabelecidas para empregabilidade das
pessoas com deficiência intelectual:

Aprendiz – com remuneração cur-
sando curso profissionalizante;

Trabalho formal – com remunera-
ção, através do preenchimento da lei de
cotas;

Trabalho competitivo apoiado- in-
divíduo apoiado, podendo ou não ser
remunerado. Através de Oficina Tera-
pêutica ou Protegida.

Trabalho Autônomo – através de
cooperativa, indústria caseira – remu-
nerado e com supervisão.

Portanto, a pessoa com Síndrome
de Down precisará continuamente se-
guir a sua formação laboral, sem nos
esquecermos que para chegarmos a esse
ponto não devemos nos esquecer da
importância da estimulação precoce, da
educação, da atenção médica adequada
e o apoio e orientação à vida laboral
independente e sua participação efeti-
va na comunidade, como qualquer pes-
soa, para a concretização deste direito.

Temos ainda, muitos desafios, mas sa-
bemos que algumas portas foram abertas e
sabemos hoje que empregar uma pessoa
com deficiência intelectual já é uma reali-
dade possível, precisamos cada vez mais
abrir espaços e deixar os preconceitos e
resistências, é o que hoje a Associação do
Bem Comum ao Down – ABC DOWN,
busca realizar, contando com o apoio de
nosso empresariado local.

VENDE-SE
1 Caminhonete S10 Cabine Dupla, cor prata, ano

98. 4.3 - 6 cilindros, Flex e à gás.
Documentação em dia.

Tratar (16) 9124-2676

VENDE–SE
1 fábrica de isca de

pesca em Jaboticabal.

Falar c/ Sérgio:
(16) 9787-8112

“Quando desejares falar mal de
alguém, não fale - escreva - escreva

na areia bem perto do mar, bem perto
das ondas, pois a primeira apagará

tudo”.
 Olhem amigos, hoje escreverei e
plagiarei com consentimento de

Ibernise Maria Morais Silva, ela é uma
poetisa impar e também de Goiás
como a nossa Cora Coralina, a sua

base é Indiara Goiás, mas é do
Nordeste e especialista em natureza

inclusive a humana. Ela mora na
minha Barcelos. Ai que inveja de vê-la

sonhando nas margens do Cávado.
A sua sensibilidade poética é algo

indecifrável e de uma [s] mensagem
[s] que fazem qualquer um sonhar e eu
vou aqui como forma de homenagem

P/ Prof. João Pito

HOMENAGEM A IBERNISE
a essa mulher...mulher uma sua poesia

e para iniciar  usarei a sua própria
inicialização.

“Diante de cada manhã me prostro
ao mundo dos meus bem-te vis...
e aos mal-me-queres me mostro

para sentirem minh’alma flor de lis”
Meus doces PRADOS.

iBERNISE

UM Abraço Virtual
Ibernise

Queria conversar contigo
com tua voz ao meu ouvido

chorar as saudades de ti
e meus mistérios descobrir...

Queria conversar contigo...
prá entender meus motivos

saber se é real, ou minto,
para mostrar o que sinto.

Se conversasses comigo...
serias boca, olhos e ouvidos
livrando do teclado, as mãos
para um abraço de irmão...

Ibernise
Só eu tenho essa obra por cá que veio
de Barcelos para mim e só postei esta

para que todos nós conhecêssemos
mais uma goiana como a nossa eterna

CORA CORALINA
Pro. João do Pito

Ligado à Pró Reitoria de Exten-
são e Cultura da Unesp, o coral da
Unesp de Jaboticabal tem realizado
um processo gradual de formação de
cantores amadores que possam, além
de arranjos, executarem obras origi-
nais para coro, conhecendo, viven-
ciando na prática interpretativa um
pouco da produção musical dos di-
versos períodos históricos.

Formado por discentes, docentes,
funcionários e pessoas da comunida-
de de Jaboticabal, a atividade coral
acontece em dois ensaios semanais,
desenvolvendo técnica vocal e pre-
paração de repertório, além de parti-
cipar de vários projetos artísticos da
região em parceira com as Secretari-
as de Cultura das cidades de Jabotica-
bal, Franca, Ribeirão Preto, com a
Universidade de São Paulo e Orques-
tra Sinfônica de Ribeirão Preto.

Desde 2003 está sob a regência de
Cristina Emboaba, graduada em Re-
gência pela Unicamp - Campinas e
Mestre pela ECA/USP-São Paulo.

O coral da Unesp de Jaboticabal
realizou programas voltados para o
resgate musicológico da produção sa-
cra, profana e cancional da música
brasileira, tais como arranjos de can-
ções de Noel Rosa e Chico Buarque
em 2005 e arranjos com canções de
Tom Jobim em 2006, ambos acom-
panhados pelo grupo instrumental
“Balaio de Gato”, ligado à extensão
cultural da USP de Ribeirão Preto e
dirigido por José Gustavo Julião de
Camargo.

Em 2007 desenvolveu um progra-
ma com modinhas e lundús do perío-
do colonial brasileiro e canções fol-
clóricas das regiões rurais, acompa-
nhados pelo “Grupo de Viola Caipi-
ra”, formado por alunos de gradua-

CORAL DA UNESP DE JABOTICABAL

Inscrições abertas para 2013
ção do Departamento de Musica da
ECA/USP - Ribeirão Preto, sob a
orientação do prof. Ivan Vilela.

Desde 2008 vem trabalhando em
conjunto com o Madrigal Ademus do
Departamento de Música da
FFCLRP/USP-Ribeirão Preto, a con-
vite do Prof. Dr. Rubens Ricciardi,
no resgate de obras sacras do período
colonial brasileiro, com composito-
res como Manoel Dias de Oliveira e
Pde. José Emerico Lobo de Mesquita
e Florêncio José Ferreira Coutinho,
acompanhados pelo quinteto de cor-
das da Orquestra Sinfônica de Ribei-
rão Preto.

De 2010 a 2012 o repertório
contemplou obras compostas no sé-
culo XX e XXI, como a Cantata para
Zumbi, de José Gustavo Julião de
Camargo, para coro, quinteto de cor-
das e percussão, e obras encomenda-
das para jovens compositores, cria-
das especialmente para o coral da
Unesp. Este repertório culminou na
participação do coral em junho de
2012 no Festival Internacional de
Coros de Alta Pusteria, na Itália, re-
presentando o Brasil nessa mostra
internacional de Canto Coral.

Desenvolver a sensibilização ar-
tística, colaborar com a saúde vocal e
aprendizagem de técnicas de canto,
além de promover o resgate histórico
e musicológico de vários períodos ar-
tísticos e pesquisar possibilidades de
vocalidade para o canto coral brasi-
leiro são alguns dos objetivos do tra-
balho musical desenvolvido no câm-
pus da Unesp de Jaboticabal.

Os ensaios acontecem toda se-
mana às quartas e quintas feiras, das
17h30 as 19h30 na sala 33 - bloco
novo.

A atividade é gratuita.

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Nos cinemas

DURO DE MATAR 5 – UM BOM
DIA PARA MORRER  ***

O primeiro ‘’Duro de Matar’’, lan-
çado em 1987, é considerado por
muitos um dos maiores e mais com-
pletos filmes de ação do cinema mun-
dial em todos os tempos. Transfor-
mou um, até então desconhecido, Bru-
ce Willis em astro do gênero que na
época estrelava a série ‘’A Gata e o
Rato’’ ao lado de Cybbil Shepperd!
Todas as continuações tem suas quali-
dades e defeitos mas sempre diverti-
ram como entretenimento puramen-
te escapista. O quinto filme não foge
a essa regra, embora seja o mais fraco
de toda a série. Dessa vez nosso herói,
o praticamente invencível John Mcla-
ne, precisa resgatar seu filho Jack (lem-
bram, no primeiro filme ele era ape-
nas um garotinho) que agora trabalha
para a CIA e está envolvido em uma
missão ultra secreta e que envolve cri-
minosos russos, um sujeito que possui
um dossiê que pode incriminar um
importante político do país e, pas-
mem, a usina nuclear de Chernobill. A
primeira perseguição é um tanto quan-
to confusa, com cortes extremamen-
te rápidos e que poderão dar uma tre-
menda dor de cabeça a alguém mais
sensível. O vilão comedor de cenou-
ras é fraco e sem graça e seus capan-

gas igualmente inúteis. Entretanto o
clímax, justamente na usina é absolu-
tamente fantástica. Desde sua con-
cepção até o último minuto é ação
pura e direta sem direito a papo ou
enrolações. No fim, embora tremen-
damente exagerado, ‘’Duro de Matar
5’’ é entretenimento de primeira, e
ver Mclane saindo de um avião em
companhia de sua filha Lucy e seu
filho Jack é um deleite para os olhos
mas também uma constatação. A de
que o tempo passa rápido, muito rá-
pido.

Lançamentos
INVASÃO À CASA BRANCA
A CAÇA
OS CROODS
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

Rubinho Gama participou, dia 17 de março, da inauguração do
Primeiro Grupo de Escoteiros de Jaboticabal, o 339º G.E. Carcarás,
que está sob o comando do Chefe Orlando.

Na ocasião esteve presente grupos de escoteiros de Bebedouro,
Marília, Monte Alto e São José do Rio Preto, além de autoridades
civis e militares de nossa cidade.

Rodrigo Baptista comemora idade nova no próximo dia 25 de março. Há como
definir você, um filho zeloso, um pai carinhoso e um marido maravilhoso. Deseja-
mos a você toda a felicidade do mundo! De sua esposa Débora  e de seus filhos Bruna,
Guilherme e do próximo herdeiro. Te amamos muito! Parabéns!

 Nossa felicidade foi
quando nasceu Eduardo
Biazon.  Nos trouxe a
maior alegria do mundo!
Te desejamos muitas fe-
licidades. Dia 24 de
março completará seu
quinto ano de vida. Saú-
de, paz e que Deus pos-
sa seguir no seu cami-
nho, sempre... Te ama-
mos demais! De sua mãe
Anelise Biazon, seu pa-
pai Gustavo Biazon, vovó
Maíra, vovô Célio e de
todos os familiares.

Ice by Nice em festa! O empreendedor Ricardo Ferreira
completa idade nova hoje, dia 23 de março, ao lado dos
familiares, amigos e equipe. Parabéns!

Idolatrada
mãe e espo-
sa dedicada.
Neyde Bar-
bosa Mat-
tos, comple-
tará no dia
24 de mar-
ço, mais um
b e l í s s i m o
aniversário.
Parabéns!

Isabela Mattos
Bassoli comple-
tará aniversário
no próximo dia
28 de março, ao
lado dos familia-
res e amigos.

Felicidades!

 Dia 28 de março vai ser dia de festa! Os pais André e
Patrícia Micheletto e a irmaãzinha Lívia, estão  radian-
tes com o 5º aniversário da princesinha da casa, Laura.
Parabéns, Felicidades e Muitos Anos de Vida!

As princesas Júlia e Bianca Silva estão em festa. No  próximo dia 29 de
março  é o Niver da Júlia.  Dia  02 de abril é o da Bianca.

Meninas... continuem essas filhas maravilhosas. Só dão orgulho aos pais
Alessandro e Mirela. Vocês são anjos iluminados que vieram para alegrar
ainda mais nossas vidas. Parabéns sobrinhas queridas! (ROSELÍ)

Wagner Or-
lando Ca-
ppatto come-
morará, no
dia 29 de
março,  mais
um NIVER,
ao lado da es-
posa Maria
Cappatto. Re-
ceberá os ca-
rinhos dos fi-
lhos, netos e
amigos. Pa-
rabéns!

Adriano Zaneli, dia 24
de março é seu aniver-
sário. Quero desejar
toda felicidade. Dizer
que a cada dia, meu
amor aumenta mais,
pois sua amizade, cari-
nho e compreensão for-
talece nossa relação. Re-
ceba neste dia tão espe-
cial, nossos parabéns:
sua namorada Frann,
seus pais Sebastião/Ma-
ria do Socorro, familia-
res e amigos.

Profissão modelo
COMEÇOU O DESFILE
Antes de mais nada é preciso que

saiba que o mundo da moda não é feito
apenas de glamour e flashes. Há um
trabalho árduo por trás dos holofotes
e para chegar ao sucesso. New Face
terá que abrir mão de muita coisa para
conquistar seu espaço. Você está real-
mente preparado (a) para assumir to-
das as responsabilidades? Então colo-
que em sua lista três ingredientes mui-
to importante: disciplina, atitude e hu-
mildade. Existem dois tipos de mode-
los (fashion e comercial). Os fashion

brilham nas passarelas, nos princi-
pais desfiles de moda, e um dos requi-
sitos é ter no mínimo: menino:1,82
de altura. Menina: 1,74 de altura

Já o modelo comercial  fará cam-
panhas publicitárias, anúncios, co-
merciais de TV e Autdoors. É preci-
so ser fotogênico e além de tudo ter
uma pele e cabelos impecáveis.

Tenha consciência de que a pala-
vra “não” será muito ouvida. As gran-
des tops que hoje correm o mundo
fazendo campanhas e desfiles inter-
nacionais, já ouviram muito “não”,
antes do sucesso. Cuidar da saúde é
muito importante e estar disponível,
pois é muito trabalho. Muitos testes
num dia só. Para fazer uma capa, por
exemplo, o modelo leva muitas e
muitas horas sendo fotografando.

Ser modelo é mais que sorte. De-
pende muito de você, da sua atitude e
determinação. Se você está certo(a)
de sua escolha, corra atrás do seu so-
nho, de uma boa agencia e não desis-
ta.

Cicinho (Scouter R.office Mo-
dels) continua sua procura por novas
caras para o mercado da moda!

WALLACE TAVARES
19 ANOS
1.89 DE ALTURA
OLHOS AZUIS
NEW FACE R.OFFICE MODELS

(RIBEIRÃO PRETO)

P a r a b é n s ,
João, que
c o m p l e t o u
mais um NI-
VER, ao lado
dos familiares
e amigos, no
último dia 12
de março.

J a n a i n a
Mota, comple-
tará mais um
ano de vida no
dia 19 de mar-
ço, ao lado da
mãe, familiares
e amigos.

Parabéns!

Comemorou idade
nova no último dia
19 de março, meu
grande amigo Aluí-
zio, mas conhecido
por tio Izo, que rece-
beu os cumprimen-
tos dos irmãos, ir-
mãs, sobrinhos e
amigos. Parabéns!

Simpatia Para Emagrecer
(Xico Xavier) (Sábado) - No sábado de manhã, coloque meio copo de

água e dentro dele o número de grãos de arroz correspondente aos quilos
que você deseja perder. Não coloque grãos a mais do que deseja emagrecer,
pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite, beba a água deixan-
do os grãos de arroz, completando novamente com meio copo de água. No
domingo, pela manhã beba a água em jejum, deixando os grãos de arroz e
completando novamente mais meio copa de água. Segunda-feira pela ma-
nhã em jejum, beba a água com os grãos de arroz  junto. Publique esta
simpatia em um jornal na mesma semana. Use o mesmo copo durante o
processo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível. - Boa Sorte!  (A.C.A.F.)

AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você estiver em alguma dificuldade financeira, de doença ou qualquer

outra coisa, faça isso durante três dias seguidos: pegue um prato e acenda
três velas, colocando um pouco de água com açúcar.  Coloque-o em algum
lugar mais alto que sua cabeça e ofereça aos três Anjos Protetores (Rafael,
Gabriel e Miguel).

Faça o pedido e em três dias você alcançará a graça. Mande publicar no
3º dia e veja o que acontecerá no 4º dia. (M.F.C.)
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NOEL GOMES  e seu grande amigo
GENINHO, juntos em Tambaú



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011.

1 – A ENTIDADE
A- Reconhecimento de utilidade pública
A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Enti-

dade Civil, sem fins lucrativos, fundada em 1.904; é reconhecida como de
utilidade pública e entidade filantrópica pelas autoridades federais, estaduais e
municipais.

B- Área de Atuação e objeto Social
A Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal tem como objetivo básico, sem

visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem
distinção de raça, cor, credo, sexo e religião, dentro das proporções estabeleci-
das pela legislação e regulamentos estaduais.

C- Manutenção Financeira da Santa Casa
Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da

Santa Casa são provenientes principalmente de:

F- Contribuição ao INSS e Impostos
Conforme a legislação vigente a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal é

uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento da contribuição ao INSS
relativo à cota patronal sobre o salário pago aos seus funcionários e terceiros e a
tributos federais IR, CSLL e COFINS.

3- CONTAS A RECEBER
Os saldos a receber representam valores a receber do Governo Federal por

serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema
Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde e os saldos de Convênios referem-se
às contas faturadas a clientes institucionais e que deverão ser recebidas no início de
2.013.

4- OUTROS CRÉDITOS
Refere-se a Cheques pré-datados de pacientes e outros que estão sendo cobrados

através do departamento jurídico da entidade:

5- SALÁRIOS A PAGAR, ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTOS E PROV.P/
FÉRIAS/13º SAL.

Representam valores a pagar referentes a salários e provisões de férias/13º
Sal.; e INSS, FGTS, IRRF, Contribuições e Benefícios a recolher, retidos dos
colaboradores.

6-  HONORÁRIOS MÉDICOS/CONVÊNIOS
Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem

pagos pela prestação de serviços a profissionais.
7- EMPRÉSTIMO
Refere-se a recurso tomado junto à instituições financeiras e outros para

capital de giro da entidade e estão segregados de acordo com os prazos de
vencimentos.

8- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis em que

a entidade é ré e os valores foram estimados com base em relatório da assessoria
jurídica.

9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial,

acrescido de superávits e subvenções para investimento e diminuído dos déficits
ocorridos, sendo que o resultado do exercício será incorporado ao patrimônio
social quando da aprovação das contas em assembléia.

9.1 - Valorização e Impearment dos Bens do Ativo Imobilizado.
A Entidade atendeu os CPC(s) que determinaram fossem atualizados por

Impearment os Bens de valores relevantes alocados no Ativo Imobilizado, de
propriedade desta. Elaborado por empresa especializada contratada especial-
mente para esse fim. Os Laudos Técnicos dessa empresa se encontram arquiva-
dos nos cofres da Entidade e fazem parte em cópia dos documentos contábeis,
por conseguinte, constam na sua escrituração registrados a credito do Patrimô-
nio Líquido e contrapartida a débito do Imobilizado e assim devem permanecer.

Enquanto estiverem como “Reserva” no Patrimônio Líquido destacados,
intactos e separados das demais verbas que compõem este grupo os valores desta
transação não sofrerão tributação alguma.

Os tributos não foram Provisionados, e, portanto, os valores corresponden-
tes não deverão ser incorporados ao Patrimônio Social da Entidade sob

qualquer forma, título ou pretexto. Os valores desta operação são relevantes e
elevaram o Patrimônio Líquido da Entidade como pode ser definido no grupo
correspondente do Balanço Patrimonial.

10- SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
As Subvenções recebidas no exercício foram dos Órgãos abaixo demonstra-

dos, sendo ainda as doações recebidas se referem a colaboração da comunidade
local, tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, em dinheiro ou em materiais e
foram destinadas ao custeio das atividades da instituição.

11- RECEITAS E DESPESAS
a) As Receitas: São apuradas pelo regime de competência, tendo como

comprovantes: notas fiscais de serviço Municipal, avisos bancários e outros;
b) As Despesas: Foram apuradas através de notas fiscais e recibos em

conformidade com as exigências legais e fiscais;
c) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais,

de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e
investimentos patrimoniais.

12- ESTIMATIVA DAS ISENÇÕES SOCIAS USUFRUÍDAS EM 2012 E
2011, CASO A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL NÃO
FOSSE ISENTA:

13- RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.

Seguindo a Portaria Nº 1.970, de 16 de Agosto de 2.012 o percentual mínimo
de prestação de serviços ao SUS é 60%, a entidade obteve 62,64%.

Para efeitos do cálculo do percentual, a participação do componente
ambulatorial SUS será de no máximo 10%.

14– O Superávit do exercício no valor de R$ 694.280,96 será incorporado ao
patrimônio social, quando da apreciação das contas pela assembleia.

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2012.

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1387 - CNPJ - 56.896.368/0001-34 - CEP - 14870-810 - JABOTICABAL - SP. - TEL: (016) - 3209-2333

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em

reunião realizada nesta data, examinou as Demonstrações  Contábeis, com-
preendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstra-
ção do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutações do  Patrimônio Liquido,
Notas Explicativas, Parecer do Auditor Independente, do  exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2012.

Com base nos exames efetuados e considerando ainda o parecer do Audi-
tor Independente opinamos favoravelmente à aprovação dos referidos docu-
mentos.

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2013.

_________________
Ilson Nello Ceccarelli
CPF - 035.366.458-87

________________
Waldemiro Favaro

CPF - 107.729.288-00

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À
Mesa Administrativa da
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL
Examinamos o Balanço Patrimonial da IRMANDADE DE MISERI-

CÓRDIA DE JABOTICABAL, levantado em 31 de dezembro de 2012, e
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
liquido e demais peças correspondentes ao exercício findo naquela data,
elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabili-
dade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A administração da Irmandade é responsável pela elaboração e adequada

apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fan-
de ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-

trações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja plane-
jada e executada com objetivo de obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causadas
por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Entidade, para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Irman-
dade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as Demonstrações Financeiras
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas, apre-

sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da IRMANDADE DE MISERlCORDIA DE JABOTI-
CABAL, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações, as
mutações de seu patrimônio liquido e demais peças referente ao exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e normas internacionais.

Outros assuntos
As demonstrações financeiras da IRMANDADE DE MISERICORDIA

DE JABOTICABAL do exercido findo em 31 dezembro de 2011, cujos
valores são apresentados para fins de comparação, foram por nos examina-
das, cujo relatório datado de 24 de fevereiro de 2012 não continha Ressalva
sobre as Demonstrações Financeiras.

Campinas, 21 de fevereiro de 2013.

AUDITORES INDEPENDENTES.
 CRC 2SP023964/0-9 OCB 622/07

GUILHERME PEREIRA MENDES
Contador CRC ISP 146031/0-5

- Serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios
e Particulares,

- Contratos de prestação de serviços com empresas,
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.
2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ema-

nadas da Lei n. 6.404/76 e demais disposições complementares. Estão sendo
divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

A entidade divulga a Demonstração do Fluxo de Caixa, referente o exercício de
2012 comparando-o com do ano anterior, conforme exige a Lei 11.638/2007.

Descrições das principais práticas contábeis
A- Contas de Resultado
As receitas e as despesas foram apropriadas ao resultado do período segundo o

regime contábil de competência.  Foram também apropriadas ao resultado do
período as provisões para férias e encargos.

B- Disponível
Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários deposita-

dos em conta corrente junto a Instituições Financeiras, as aplicações financeiras
são registradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.

C- Estoques
Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram

inventariados no final do exercício e estão avaliados pelo custo médio que não
supera o valor de mercado.

D- Provisão para Perdas
A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber

com base em fatos.
E- Ativo Imobilizado
Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo

de aquisição, deduzidos os respectivos encargos de depreciação.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

Casa do Criador

Promoção:
QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM

MEIA  ENTRADA - 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

VENDE-SE
1 Ford Ka ano 2001, motor zetec rocam, gasolina. Cor prata,

muito econômico e em ótimo estado de conservação.
Valor:  R$ 9.000,00.

Tratar fones: (16) 3203-1304 e 8157-9420 - Renata

No último final de semana, (sábado,
09/03/2013), 03 equipes que represen-
tam a base na modalidade de basquete-
bol masculino e feminino da F.A.E.-
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ES-
PORTE DE JABOTICABAL/MAS-
CAGNI, iniciaram a competição anual
da Associação Regional de Basquete Ri-
beirão Preto. Esta competição tem por
objetivo a divulgação da modalidade de
basquetebol e a revelação de novos ta-
lentos que possam surgir, integrando as-
sim equipes em categorias juvenil, sub-
21 e adulto. A Associação de Basquete -
Ribeirão Preto é filiada à Federação Pau-
lista de Basquete e foi fundada em agosto
de 1.991. As duas cidades que participam
desde sua fundação são: Ribeirão Preto e
Jaboticabal, atualmente contando com a
participação de mais de 30 municípios.

As partidas válidas pelo Campeona-
to são muito disputadas em todas as ca-
tegorias, contando com equipes de Ara-
raquara, Franca, Ribeirão Preto, Jaboti-
cabal, Sertãozinho, Barretos e Matão,
entre outras. O responsável técnico e
coordenador da modalidade, João Pifer,
comenta que “neste ano de 2013, o bas-
quete de Jaboticabal será representado
no feminino pelas categorias: sub-13,

CATEGORIAS DE BASE NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL MASCULINO E FEMININO DA
F.A.E./MASCAGNI/JABOTICABAL INICIAM A TEMPORADA 2013 EM BUSCA DE TÍTULOS NO

CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE-RIBEIRÃO PRETO

sub-14, sub-16 e adulto. No masculino
pelas categorias: sub-12, sub-16, sub-19,
sub-21 e adulto, participando de várias
competições, tais como: Campeonato
da A.R.B.-Ribeirão Preto, Jogos da Ju-
ventude e Copa de Basquete, organiza-
do pela Secretaria de Esportes do Esta-
do de São Paulo, Jogos Regionais e Jo-
gos Abertos do Interior”.

Resultados dos Jogos do dia 09/
03/2013:

Categoria sub-14 feminino
F.A.E./MASCAGNI/JABOTICA-

BAL 35 X 26 CLUBE RECREATIVA-
RIBEIRÃO PRETO.

Equipe de Jaboticabal: Alexia,
Letícia, Bruna, Monize, Beatriz
Pifer, Beatriz Abel, Julia Rogério,
Julia Guerreiro, Isabela, Gabrie-
la, Ynara e Ketelyn.

Categoria sub-16 masculino
F.A.E./MASCAGNI/JABOTICA-

BAL 35 X 58 CLUBE RECREATIVA-
RIBEIRÃO PRETO.

Equipe de Jaboticabal: Vitor, Ar-
thur, Vitor Reche, Raphael, Wender,
Samuel, Guilherme, Nathan, Cai-
que, Cristhian, Vinicius e Felipe.

Categoria sub-16 feminino
F.A.E./MASCAGNI/JABOTICA-

BAL 39 X 33 CLUBE RECREATIVA-
RIBEIRÃO PRETO.

Equipe de Jaboticabal: Keila,
Mariana, Lilian, Liliane, Alexia,
Leticia, Bruna, Beatriz, Júlia Ro-
gério, Júlia Guerreiro, Beatriz
Abel e Gabriela.

Comissão técnica: Técnico João
Henrique Pifer e assistentes Fer-
nanda Tonini e Lucimara Silva.

Apoio: Prefeitura Municipal de
Jaboticabal / F.A.E.-FUNDAÇÃO DE
AMPARO AO ESPORTE DE JABO-
TICABAL E CLUBE MASCAGNI.

Foi realizado dia 18/03, às 20h, no
auditório da Prefeitura Municipal, o
sorteio para os jogos do Torneio 1º de
Maio, que será realizado pela FAE (Fun-
dação de Amparo ao Esporte de Jaboti-
cabal). O Torneio terá início no próxi-
mo dia 24 (domingo), às 8h e acontece-
rá simultâneamente em 2 campos da
Prefeitura. O Campo do Jardim das Ro-
sas e o do Centro Esportivo “Antonio
Mônaco”.

Representantes das 26 equipes que
participarão do Torneio estiveram pre-
sentes ao sorteio, que pela primeira vez
em sua história, terá em sua primeira
fase,  a novidade de que todas as equipes
jogarão entre si, ao contrário de todas
as edições anteriores, onde as equipes
que eram derrotadas já estavam elimi-
nadas no torneio.

A mudança foi um sucesso entre os
participantes, que vêem a possibilidade

FAE REALIZA SORTEIO PARA OS JOGOS DO TORNEIO 1º DE MAIO
de permanecer na competição, mesmo
se derrotados no primeiro jogo.

Outra novidade implantada pela FAE
para este ano será a “Taxa Simbólica”,
que as equipes terão que “pagar”, em
caso de seus jogadores receberem car-
tões amarelos e vermelhos durante os
jogos. Para cada cartão amarelo, o jo-
gador terá que “pagar” 01 litro de leite,
e no caso de cartão vermelho, a “mul-
ta” será de 06 litros.

Os litros de leite serão entregues ao
Fundo Social de Solidariedade no dia da
final do Torneio, com as presenças da
Primeira Dama do Município e Presi-
dente do Fundo Social de Solidariedade,
a “Cidinha Gírio” e o Prefeito Munici-
pal, Prof. Raul Gírio.

As etapas do Torneio acontecerão
nos dias 24/03, 07/04, 21/04, 28/04 e a
final, que acontecerá no dia 1ª de Maio,
em local ainda a ser definido.

FAE Jaboticabal  06 x 00 Barrinha
Sub 15: Prof. Carlos Alberto Rosseto

FAE Jaboticabal 04 x 01  Barrinha
Dia: 16/03/2013 - COPA  PAULISTA  2013
Sábado às 13:00h - Jogos realizados em Jaboticabal  no Campo do Jardim das

Rosas. Categorias Sub 13, Sub 15, Sub 17 - Sub 13. Prof Clauber Diego - FAE
Jaboticabal 04 x 01  Barrinha.

A ONG Amor Solidário participou
do IX Circuito Paulista Aberto de Li
Tchuó Pa Kung Fu em São Joaquim da
Barra no dia 3 de março de 2013, con-
quistando 8 medalhas de ouro e 5 meda-
lhas de prata, com uma equipe compos-
ta por 13 atletas, tendo como Prof.º
Valcir Albieri e dois técnicos: Rafael Ca-
margo e Tatiane Marteloni. Classifica-
ções: Categoria Baby até 28 Kg: Ma-
teus Alejandro H. Munoz. Classificação
1° lugar, na Categoria Infanto Juvenil

até 65 Kg; Rafael Henrique S. dos San-
tos, classificação 2° lugar categoria In-
fanto Juvenil até 60 Kg; Pedro Henri-
que Munoz, classificação 2° lugar e aci-
ma de 80 Kg; Marlon Henrique Gomes.
Classificação 1° lugar, Categoria Infan-
to Juvenil feminino até 60 Kg; Greice
Kelly dos Santos, classificação 1° lugar,
Juvenil Masculino até 60 Kg; Ygor Tei-
xeira Albieri, classificação 1° lugar, Ca-
tegoria Juvenil Feminino até 55 Kg;
Paula Fernanda M. S. de Jesus, classifi-

cação 1° lugar até 60 Kg;  Michele Abra-
no, classificação 1° lugar, Categoria Adul-
to até 55 Kg; Marinildo José da Silva,
Classificação 1° lugar, até 60 Kg; Gui-
lherme Ventura Soares, classificação 2°
lugar, até 65 Kg; Wilson Ubiratam C.
Gomes, classificação 2° lugar, até 70
Kg; Filipe Santana Sola, classificação
2° lugar até 85 Kg; Adão Penteado Pru-
dêncio, classificação 1° lugar.

Com o apoio do Prof. º João Rober-
to, Prof. º Áureo, Prof. ª Márcia Rita,
Santana e Dona Cidinha. Alimentação:
Supermercado Rede 10, Varejão Frutos
da Terra e Varejão Terra da Gente. E
desde já, agradecimentos, e esperamos
contar com apoio no dia 26 de maio no
XXIX Campeonato Estadual Aberto de
Li Tchuó Pa Kung Fu na cidade de Coli-
na.

No dia 21 de março, as pessoas do
mundo inteiro se tornam solidárias com
os portadores da Síndrome de Down.
Para a “Associação do Bem Estar Co-
mum ao Down”, de Jaboticabal é um
evento muito significativo. Para os que
convivem todos os dias com essas cri-
anças, jovens e adultos tão especiais é
um prazer fazer parte desse evento.

A Síndrome de Down é um distúrbio
genético relacionado com a “Trissomia
do cromossoma vinte e um” que pode
afetar qualquer pessoa, de qualquer clas-
se social, sexo ou etnia.  A trissomia do
cromossoma vinte foi o motivo da ori-
gem da data para a escolha do dia inter-
nacional dessa Síndrome (21/03).

Uma célula normal do ser humano
comporta 46 cromossomos divididos
em 23 pares. A pessoa que nasce com
Síndrome de Down possui 47 cromos-
somos. Este distúrbio se dá por ocasião
da divisão celular do embrião. Essas cri-
anças jovens e adultos portadores dessa
Síndrome apresentam sinais e sintomas
característicos, além de uma sensibili-

Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

Dia Internacional da Síndrome de Down
dade e alegria que contagia quem convi-
ve com elas.

Para quem convive com crianças,
jovens e adultos tão especiais não pode
deixar passar essa data sem dar um re-
torno, com muito carinho, pela ternura
e olhinhos tão brilhantes, que todos os
dias nos enchem de alegria. Nós, educa-
dores que estamos junto deles (as) du-
rante certo tempo de suas vidas, nos
sentimos privilegiados pela companhia
e oportunidade de fazer parte de pesso-
as maravilhosas.

Pelos olhinhos risonhos e pela es-
perteza que nos contagiam, esses meni-
nos e meninas nos ensinam que é preci-
so um mínimo de doação pelo tanto que
recebemos. Por isso, cada dia perto de
sinais que comprovam essa beleza divi-
na, é uma oportunidade de experimen-
tar a pureza de que é belo.

Esta beleza que expressei neste tex-
to não se refere aos bens materiais que
podem ser consumidos em lojas caras e
que nos trazem “status”, mas as coisas
simples e raras que nos trazem paz espi-
ritual e que não custam nada. Basta sen-
tir. É pura emoção. ´

É com essa emoção que desejo a es-
sas crianças tão especiais muito mais
alegria em suas vidas. E que nós profes-
sores da “Instituição ABCDOWN” pos-
samos a cada dia estar oportunizando a
essas pessoas maravilhosas um carinho
do tamanho que as mesmas merecem.

Sendo assim, espero que não tenha-
mos somente um dia dedicado à Síndro-
me de Down, mas que sejam todos os
dias. Portanto, os funcionários, profes-
sores e professoras e colaboradores da
“Associação do Bem Comum ao Down
(ABCDOWN), do município de Jaboti-
cabal/SP, expressamos nossa homena-
gem pela passagem deste dia tão signifi-
cativo para esta escola.

Sessão: Sexta - 19:00 e 21:30 /
Sábado e Domingo - 16:00 - 19:00 -
21:30 / Terça a Quinta - 20:30

Censura: LIVRE
Sinopse: As origens do persona-

gem de L. Frank Baum, o Mágico de
Oz. Quando Oscar Diggs (James Fran-
co), um inexpressivo mágico de circo
de ética duvidosa é afastado da poei-
renta Kansas e acaba na vibrante Ter-
ra de Oz, ele acha que tirou a sorte
grande, até encontrar três feiticeiras,
Theodora (Mila Kunis), Evanora (Ra-
chel Weisz) e Glinda (Michelle Willi-
ams), que não estão convencidas de
que ele é o grande mágico que todos
estão esperando. Relutantemente en-
volvido nos problemas épicos que a
Terra de Oz e seus habitantes enfren-
tam, Oscar precisa descobrir quem é
bom e quem é mau antes que seja tar-
de demais. Lançando mão de suas ar-
tes mágicas por meio da ilusão, inge-

OZ, MÁGICO E PODEROSO

nuidade e até de um pouco de magia,
Oscar transforma-se não apenas no
grande e poderoso Mágico de Oz, mas
também em um homem melhor.
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Na noite do último dia 16, às 21
horas, foi realizado no Cine Theatro
Municipal, o concurso que elegeu os mais
belos representantes da beleza jabotica-
balense.

Um evento que contou com uma
pitada de charme e um exagero em gla-
mour, onde todos os presentes se des-
lumbraram com um belo espetáculo pre-
parado pela Agência de Modelos Paulo
Pupin.

E os grandes vencedores foram:
3ª Mini Miss Jaboticabal - Victória

Marini; 2ª Mini Miss Jaboticabal - Thi-
ffany Alves e Mini Miss Jaboticabal
2013 - Nicole Branco. 3ª Miss Jaboti-
cabal Juvenil - Isabela Alana; 2ª Miss
Jaboticabal Juvenil - Michele Botta;
Miss Jaboticabal Juvenil 2013 -
Natália branco.

3° Mister Jaboticabal V.R. 2013 -
Tiago Cerqueira; 2° Mister Jaboticabal
V.R. 2013 - Rodrigo Souto e Mister
Jaboticabal Versão Regional 2013
- Luiz Guilherme Campopiano

3ª Miss Jaboticabal 2013 - Júlia Al-
meida.

2ª Miss jaboticabal 2013 - Bruna
Schinaider e a mais Bela da noite foi
ela, a Miss Jaboticabal 2013 Natá-
lia Correa.

A PHP Models agradece imensamen-
te a todos os seus apoiadores.

Ao Jairo som e Iluminação, Side
Wind, Paulo Pianta aluguel de roupas,
ao empreendedor Estefan Hani, Anatô-
mica, Jabuticaba, Ferrari - Centro Au-
tomotivo, Multi Shop Celulares, Aca-
demia Cardiofísico, FAC de Ribeirão
Preto, Lika Bijuterias, Quallity Turis-
mo, Odontocenter, Gráfica Atual, Pe-
queno Traje, Sandra Bedore, Certeza
Baby, Coc Deodoro de Monte Alto,
Mônica Reino, Stick Eventos e em es-

Miss Jaboticabal 2013

pecial a toda famila GAZETA, que sem-
pre apoia e divulga os mais badalados

eventos realizados pela PHP MODELS.
Nosso Muito Obrigado! Fotos: Estúdio-
Ribeirão
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