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A Prefeitura de Jabo-
ticabal, através do Fun-
do Social de Solidarie-
dade, convida a popu-
lação para participar da
cerimônia de inaugura-
ção do Polo Regional da
Escola de Beleza, que
acontecerá no dia 12 de
novembro, às 10h30, na
rua Líbero Badaró, n°
520.

Além das primeiras da-
mas e presidentes de
Fundos Sociais da re-
gião, que foram convi-

Prefeitura inaugura Polo de Beleza
Evento será dia 12 de novembro e contará com a presença de Lu Alckmin

dadas para a solenidade,
a presidente do Fundo
Social do Estado de São
Paulo (FUSSESP), Lu
Alckmin, estará presen-
te no evento.

“Estamos ansiosos
para entregar o prédio à
população. O Polo de
Beleza é um projeto de
qualificação profissio-
nal, em convênio com o
FUSSESP, que disponi-
biliza os equipamentos,
material didático, unifor-
me e bolsa auxílio aos

O trabalho de reciclagem de la-
tas de tinta, desenvolvido pela Se-
cretaria de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente (SAA-
MA), através do CEA (Centro de
Educação Ambiental) gerou bons
frutos e se espalha para outras se-
cretarias municipais. A partir de
agora, além da Secretaria de Obras,

Reciclagem: SAAMA distribui pás
de lixo para escolas municipais

Projeto se estende à Secretaria de Obras e deve

atender também a Saúde

as escolas municipais também re-
ceberão as pás de lixo feitas com o
material reaproveitado.

A entrega simbólica ocorreu dia 31,
pela manhã, na EMEB Milton Mattos
Braga. Porém, todas as unidades da
rede municipal receberão o material que
será utilizado na limpeza dos locais.
Serão quase 100 pás de lixo.

“A iniciativa é bastante positi-
va, já que as latas seriam descar-
tadas. Com a reciclagem, preser-
vamos o meio ambiente e ainda
contribuímos com a limpeza das
escolas”, pontua o secretário da
SAAMA, Sérgio Nakagi.

Para o secretário de Educação,
Cesar Esper, “a utilização do ma-

terial reciclado serve como exem-
plo para a educação ambiental de
nossos alunos”.

Desde o início do projeto, cer-
ca de 50 pás foram destinadas à
Secretaria de Obras para limpeza
da cidade. O objetivo é prosseguir
com o projeto e produzir pás para
a Secretaria de Saúde.

Um projeto todo especial que
envolve alunos das EMEB’s Au-
rélio Niero, Afonso Tódaro e Pau-
lo Freire vai colorir Jaboticabal em
um pedido único: Paz. Nos dias 05
e 06 de novembro os alunos farão
intervenções artísticas colocando
pombinhas de papel colorido em
árvores das praças próximas às
escolas.

No dia 05, as atividades acon-
tecem próximo ao CIAF V, às
10h40. No dia seguinte, às 8h30, a
ação fica por conta dos alunos da
EMEB Afonso Tódaro e às 13h20
com as crianças da EMEB Paulo
Freire.

De acordo com a professora de
Arte, Maria Aparecida Calixto Si-

Crianças vão colorir
Jaboticabal pedindo Paz
Ação acontecerá nos dia 05 e 06,

em praças públicas

participantes. Além dis-
so, capacita e contrata
os profissionais para mi-
nistrar os cursos”, pon-
tua a presidente do Fun-
do Social, Cidinha Girio.

Em Jaboticabal serão
oferecidos cursos de as-
sistente de cabeleireiro,
manicure e pedicure, ma-
quiagem, depilação e de-
signer de sobrancelhas.

Os cursos tem duração
de dois meses, com car-
ga horária da 80 horas.

“É importante lem-
brar que o polo aten-
derá também a região

com cursos de capaci-
tação para professores.
Um investimento total
de, aproximadamente,
R$ 170 mil”, finaliza Ci-
dinha.

queira, além de trabalhar concei-
tos de arte e de paz com os alu-
nos, o objetivo é levar isso à po-
pulação. “A ideia é refletir sobre a
questão de pacificar o mundo, se-
meando a ideia de forma artística.”

A escolha por pombinhas de
papel colorido se dá por um sim-
ples conceito: a cor branca (sím-
bolo da paz), se dá pela junção de
todas as demais cores em luz.
“Através das muitas cores, vamos
mostrar que cada um é lindo den-
tro de suas diferenças”, acrescen-
ta a professora.

Para obter mais informações
sobre o projeto de intervenção
artística urbana, basta ligar
para (16) 3209-2469.

A política tem duas faces: a da

moralidade, e a outra cheia de

promessas vãs

Quem conserva uma boa amizade

é um amigo verdadeiro

Quem se locupleta com coisas

alheias, é uma mazela nas mãos

de cegos
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Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

P/ Prof. João Pito

José Fernando Stigliano

A palavra GRATIDÃO é definida
pelo dicionário como a qualidade de sen-
tir-se ou de ser grato. Agradecimento
significa cheio de Grandeza ou Graça. A

A felicidade nasce dentro dos so-
nhos a realizar. Num futuro que cami-
nha ao nosso lado, perto do amor e da
esperança, que nasce para sonharmos
com os olhos do coração, fortalecidos
pela fé e conduzidos pela caridade. A
família é o reduto que nos recebe, para
nos reunir com elos de afinidade e de-
sejos de sobrevivência. Somos instru-
mentos de espírito e corpo, para se-
rem lapidados e preparados para cami-
nharmos. As reencarnações são  suces-

Quando passamos por momentos
difíceis e complicados, só pensamos em
desistir de tudo e de todos. Isso só acon-
tece porque buscamos ajuda em lugares
errados, principalmente quando estamos
enfrentando uma crise, seja ela qual for.
A bíblia garante que Deus é o nosso re-
fúgio e fortaleza, socorro, bem presen-
te na angústia. Ele sempre está presen-
te nos momentos em que mais precisa-
mos. Ele quer nos confortar com seu

Filme da BMG, com Alexandre Bor-
ges, Julia Lemmertz, Taumaturgo Fer-
reira e Paulo Betti.

A. Borges no papel de Nelson Gon-
çalves... Gênero audiovisual pouco ex-
plorado no Brasil, o “docudrama” (do-
cumentário que contém partes encena-
das por atores), foi o formato escolhi-
do para este Tributo a Nelson Gonçal-
ves. Assim, foi possível contar um pou-
co de sua vida, sem depender, exclusi-
vamente, de depoimentos e cenas de
arquivo. O filme parte de sua infância,
em São Paulo, narra sua meteórica as-
censão no rádio e no disco, a decadên-
cia pelas drogas, a ruína física, moral,
financeira, e a volta por cima.

O material musical usado no filme é
todo original, ou seja, a música não foi
recriada. Mesmo quando Alexandre Bor-
ges canta na parte dramática, a voz é a
de Nelson Gonçalves, insubstituível, em
gravações originais, remasterizadas.

Jabuticabeira é o nome dado a vários
tipos de árvores da família das Mirtáce-

as que é uma cauliflora e trunciflora.

Ela existe por quase todo o Brasil, e
além de formar belos bosques, produz
frutos deliciosos e inclusive dando até
nome a cidades, como é o caso da nossa
querida Jaboticabal, Varre-Sai [RJ] e Sa-
bará em Minas Gerais, mas tem uma
cidade em São Paulo, Casa Branca, que
é intitulada a terra da jabuticaba, e mui-
tos estão se deliciando com isso, porque
o forte da safra é agora, tem a do mato,
tem a Sabará, tem a graúda e tem muitas
outras que deliciam os seus admiradores
e os meus três centenários pés estão
negros como carvão, mas logo, logo
acabarão, eles repetem uma mini safra
temporã todos os anos

Estas árvores e estas deliciosas
frutinhas pretas andaram e andam na
boca e nas penas dos escritores, poetas
e povo, e é o maná, o deleite de todas as
crianças e dos meninos “vara cercas”.

JÁBUTICABA
Árvore viçosa e altaneira,

Que cobre os bosques e nossos
quintais,

É a vigorosa jabuticabeira
Que por cá forma matagais,

Árvore robusta e gentil
Que atravessa gerações.

Deste povo ganhas louvores mil

JABUTICABEIRA JABUTICABA
Tu alegras os nossos corações.

Jabuticabeira...jabuticaba
Uma dádiva da mãe natureza,

Tua fruta nunca se acaba
A todo o tempo és uma certeza.

Do teu tronco brota a flor
Branca de oloroso perfume

É como o desabrochar de um amor
Que a todos provoca ciúme.

Logo a frutinha verde aparece
Que de menina se faz gente,
Mas logo madura desaparece

Pelas mãos da criança contente.
És negra quando madura

Tens sabor de imensas delícias,
É um néctar a tua doçura

E a todos agradas como carícias.

Como és prendada e dadivosa
Quando servida  em qualquer mesa,

A tua geléia é primorosa
O teu licor é uma Ambrósia com

certeza.
É um manjar dos deuses a tua

compota
Sempre feita com capricho e

carinho,
E muita gente “capota”

Quando bebe do teu vinho.

Jabuticabeira...Jabuticaba...
A ambas eu canto em verso, não

em prosa,
Bem no estilo de uma mensagem

Para ti ó “pretinha gostosa”
Vai de todos esta homenagem...

João do Pito
“Ah! Que saudade me dá de quando

eu como professor da Faculdade “São
Luís”, fazia excursões anuais para as ci-
dades históricas de Minas Gerais, e ao
passar nas pequenas cidades ou corrup-
telas, nas lombadas das ruas, meninos e
meninas vendendo jabuticaba em saqui-
nhos plásticos de leite a um real, e os
meus alunos se deliciavam tanto que a
cada ano que por alí passávamos, a pa-
rada era obrigatória para nós. Era mui-
to folclórico. JPito.

Na ceia, reunido com seus apósto-
los, Jesus deu-lhes um mandamento:
“amai-vos uns aos outros, como Eu vos
amei”. Durante todo aquele tempo que
Jesus esteve com eles, expressou amor
de tantas formas, principalmente com-
preendendo, acolhendo, perdoando sen-
do paciente com seus apóstolos.

Jesus teve uma grande tarefa com
seus apóstolos. “Transformá-los”, não
foi uma coisa qualquer. E Ele empenhou
todo o seu amor. A pedagogia de Jesus
foi amar constantemente, compreen-

P/ Maria Cappatto

A única lição que devemos aprender
é a de como afastar-nos de nós mes-
mos. Temos que apreendê-la, não há
escapatória.

Se deixarmos de aprendê-la sozinhos,
ela nos será incutida à força. Cedo ou
tarde teremos, inevitavelmente, de se-
parar-nos de nós mesmos. Esse fenô-
meno poderá ser reservado para nosso
ultimo dia neste mundo ou poderá vir
naturalmente, gradativamente e, sim,
agradavelmente.

Aos dezoito anos de idade, vocês
eram cem por cento Ego, não eram?
Não só eram centrados em si mesmos,
mas com certeza, mal conseguiam en-
xergar os outros. Thomas Carlyle disse
que, nessa idade o homem atinge o apo-

A pedagogia de Jesus é o amor
dendo-os a partir da situação de cada
um.

Isso acontece conosco também! O
Senhor está nos formando discípulos e
nós precisamos deixar que Ele nos faça
assim. A nossa atitude deve ser de re-
ceptividade, de acolhimento, de abertu-
ra, pois ninguém pode fazer-se discípu-
lo por si mesmo.

O Senhor quer suscitar em nós o gran-
de desejo de ser discípulos d´Ele. E você
pode pensar: mas eu do jeito que sou,
com minha vida, com meus defeitos,
com meu temperamento, com meu jei-
to de ser, com os pecados que já come-
ti? Assim como Jesus chamou Pedro,
Ele também assumiu Judas como discí-
pulo e trabalhou no coração de todos os
outros. É assim que Ele quer trabalhar
em cada um de nós!

Ele começa aceitando você com o
seu jeito, na situação que está. Deus tem
muita paciência conosco e, em nós, de-
posita seu amor e sua confiança. Mes-
mo quando erramos, Ele não se decep-
ciona conosco, porque nos ama.

Em toda nossa vida, o Senhor está
presente, nos lapidando, trabalhando em
nós. Por isso, passamos por situações
difíceis, como Jesus passou. A certeza é
que Ele está constantemente conosco,
fazendo Sua obra em nós, até que seja-
mos semelhantes à Ele.

Seu irmão,

REFLEXÃO  -  UMA  PRECE  SILENCIOSA

Gratidão é o ato de Dar Graças, não
durante um único dia por ano, mas
em todos os dias, todos os minutos
e a cada vez que respiramos. Sua
manifestação em nossas Vidas e na Vida
dos outros floresce na percepção de que
somos todos e completos dentro de nós
mesmos.

Para mim, a Gratidão sempre foi
parecida com uma Prece, silenciosa e
não falada. Quando a enviamos a par-
tir do centro de nossa Alma, ela age
como um Mensageiro Alado, que trans-
forma ambições pessoais, súplicas, ne-
cessidades e desejos numa visão trans-
cendente dos ciclos e dos padrões da
vida.

Quando a Gratidão e a ação de dar
Graças se transformam num modo de
Vida, toda a abundância – física, espiri-

tual e material – coexiste simultanea-
mente; nosso poder pessoal se mescla
com as Forças do Universo, para curar
o Mundo como curamos a nós mesmos.
A Gratidão nos transporta aos pontos
mais altos das frequências vibratórias
superiores, transformando bolsões de
células tensas e doentes.

Mesmo nos momentos mais som-
brios da Vida, podemos abrir nosso Eu
com Respeito e Grandeza, sabendo que
as crises dão à luz novas oportunida-
des. Com a alegria da aceitação e a Ação
de Graças, os acontecimentos da Vida
fluem como uma corrente constante,
delicada, de Consciência, transforman-
do bloqueios que nos fazem tropeçar
em degraus para atingirmos alguma
coisa.

Mantenha  a  Visão  que  tem  de  sua

Vida  como  sendo  uma coisa completa
e  total.  Afirme-a. Perceba-a. Seja.
Não há nada a procurar além de Você
mesmo. Você é o universo, contido em
sua própria perfeição. Como disse
Shakespeare, numa ocasião: “ASSUMA
A  POSTURA  DE  QUE TEM O QUE
DESEJA, EMBORA  VOCÊ  NÃO
TENHA, E  ELE  SERÁ  SEU.”

Para mim, a gratidão é uma ati-
tude da mente e do coração. Ela co-
meça no interior da pessoa e flui
através de cada parte de minha
alma. Ela não deixa nenhuma área de
mim ser intocada. Abrange tudo que eu
sou e pede o que há de mais alto e me-
lhor que posso imaginar e aspirar.

Para mim, a Gratidão é um Es-
tado de Ser em vez de Fazer. Ela é
Amor sem fim pelo Criador e todas
as Criações da Vida.

Reflexão sobre Texto de Rama J.
Vernon – Professora —

TEMOS QUE CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR

sivas, no espírito é eterno, mas no cor-
po é transitória. No vínculo familiar, a
renúncia aos bens materiais se faz ne-
cessário, o entendimento e o relacio-
namento une a todos numa fraterna
união de amor e perdão. Somos eter-
nos aventureiros em busca  da felici-
dade, à custa de muito trabalho, esfor-
ços e dedicações, na prática da carida-
de, na procura de definições, credibili-
dade nos assuntos religiosos, dentro
da ciência e da filosofia. Temos que

entender que a vida continua além
túmulo. Lutamos por dias melhores,
na luz do EVANGELHO, dentro da
compreensão de que  viveremos sem-
pre percorrendo as vidas de entendi-
mento espiritual, para galgarmos os
patamares da redenção, onde sonha-
mos com um mundo melhor, livre da
ignorância, das trevas e do espaço
menor de conhecimentos, ligando um
plano ao outro, na ligação que cria-
mos, para sermos agentes da  luz, da
sabedoria, da vontade de servir e ser
servido, de amar e ser amado, porque
é dando que recebemos e, morrendo
que nascemos para a vida eterna.

O CONFORTO DE DEUS
Eterno Amor. Talvez você esteja pas-
sado ou já passou por alguns momentos
em que disse: agora não tem mais jeito,
estou perdido, o que vou fazer? A me-
lhor coisa é esperar e não se desesperar,
porque com certeza, Deus já preparou
uma saída, ainda que você não esteja
vendo, ela está bem na sua frente, te-
nha fé. Porque Ele conhece o íntimo do
seu coração e sabe perfeitamente como
lhe ajudar a resolver tudo, sem deixar
você com dor de cabeça. É por isso que
devemos confiar Nele em todo o tem-
po e nunca duvidar, porque na hora cer-
ta, Ele vai agir em nosso favor. Lázaro
era irmão de Marta e de Maria. Ele es-
tava com uma enfermidade terrível. Suas
irmãs mandaram chamar Jesus e dizer
para Ele que Lázaro não aguentaria su-
portar aquela enfermidade. Jesus rece-
beu o recado e ficou muito triste, mes-
mo assim Ele ficou dois dias no lugar
onde estava. Não ficou desesperado,
nem preocupado, porque Ele tinha uma
confiança tão grande em Deus e Ele dis-
se: Esta enfermidade não é para morte,
mas para glória de Deus, para que o Fi-
lho do Deus seja glorificado por ela.
Quando depositamos toda a nossa con-

fiança em Deus, é impossível as coisas
darem erradas. Jesus veio e viveu como
homem aqui na terra, passou por todos
os momentos difíceis, não teve nenhum
tipo de privilégio ou um tratamento es-
pecial por ser Filho de Deus. Jesus foi
um homem como qualquer outro, ape-
nas a confiança que Ele tinha no Pai,
fazia Dele uma pessoa diferente. Sabe
por quê? Porque Ele vivia em oração,
sempre buscando a presença de Deus. É
o que nós precisamos fazer, ao invés de
ficarmos reclamando dos problemas que
nos aflige, devemos buscar a Deus em
oração todos os dias. Depois de quatro
dias, Jesus chegou à Betânia, Lázaro já
estava sepultado. Muitos dos Judeus ti-
nham ido consolar a Marta e a Maria.
Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-
lhe ao encontro Dele e disse: Senhor, se
tu estivesses aqui, meu irmão não teria
morrido. Maria disse também a mesma
coisa quando viu Jesus. Jesus, pois, quan-
do a viu chorar e também os Judeus.
Moveu-se muito em espírito e pertur-
bou-se. E disse: Onde o pusestes? Disse-
ram-lhe, Senhor vem e vê. Jesus cho-
rou, por ver a dor que elas estavam sen-
tido. O Senhor não se alegra com a tris-

teza de ninguém. Então Jesus pediu que
eles tirassem a pedra, mas Marte disse:
Senhor já cheira mal, porque já é de
quatro dias. Disse Jesus: Não te hei dito
que, se creres, verás a glória de Deus?
Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levan-
tou os olhos para o céu, disse: Pai, gra-
ças de dou, por haveres ouvido. Eu bem
sei que sempre me ouves, mas Eu disse:
isso por causa da multidão que está ao
redor, para que creiam que tu me envi-
aste. E, tendo dito isso, clamou com
grande voz: Lázaro, vem para fora. E
lázaro veio. Muitos creram Nele. Que
conforto que elas tiveram de Deus. Hoje
Deus quer confortar seu coração de toda
angustia, tristeza, desilusão, medo, dú-
vida, solidão. Seja qual for a dor que
você esteja enfrentado, Jesus é o remé-
dio certo! Eu sei que muitos tentaram
te ajudar, mas não deu. Não julgue por-
que é de Deus. Tem coisas que só Jesus
faz. Ele tem todo conforto que você
está precisando, neste momento. Diga:
Seja bem vindo Senhor Jesus. O meu
coração é o teu altar, faça morada nele
Hoje, Amanhã e Eternamente. Está é a
minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade Da Palavra. Diáriamente Na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

NELSON GONÇALVES
Nelson Gonçalves foi um homem ex-
cessivo em sua arte e em tudo que fez.
Passional e folhetinesco, esse extraor-
dinário cantor que deu voz à boemia,
deixou uma história forte que é canta-
das e mostradas nesta homenagem. Um
grande personagem que merece um fil-
me para jamais ser esquecido. Genial,
genioso, malandro, boêmio, violento,
viciado. Esses foram apenas alguns ad-
jetivos usados para dar forma ao mito
Nelson Gonçalves.

Sua vida foi uma coleção de polêmi-
cas, uma sucessão de lendas. Várias de-
las, inclusive o próprio cantor se esme-
rou em cultuar para dar um ar cinema-
tográfico à sua própria história. Gaú-
cho, Nelson partiu com a família aos
02 anos para São Paulo, onde foi cria-
do. Seguindo os passos do pai, um can-
tor português de bares mal-afamados,
passou a apresentar-se publicamente aos
05 anos de idade, em feiras livres, onde
seu pai vendia livretos com composi-
ções próprias para sustentar a família.
Em 1.941, o cantor foi indicado para
participar do concurso que elegeria o
Rei do Rádio, uma espécie de Oscar para
a maior personalidade musical brasilei-
ra na época. Havia concorrentes de peso
como os cantores Orlando Silva e Fran-
cisco Petrônio, que havia anos era im-
batível na preferência do público. Pe-
trônio e Nelson foram os finalistas.
Nelson foi o grande vencedor. Escrevia
seu nome entre os imortais. Galantea-

dor, colecionou várias mulheres. Casou-
se cinco vezes, a primeira com Elvira
Mola, a segunda com a cantora Lurdi-
nha Bittencourt, a terceira com a vede-
te Nacy Montez, a quarta com a canto-
ra e atriz Bibi Ferreira e a quinta com a
dona da casa Maria Luísa, sua grande
companheira. Desses relacionamentos,
Nelson teve 10 filhos, entre adotivos e
naturais. Em 1.962, Nelson praticamen-
te desistiu de gravar e de se apresentar
em público, sob efeito de entorpecen-
tes. Em 1.964, veio o golpe definitivo.
Após a denuncia de um taxista, foi pre-
so sob acusação de tráfico de drogas. De
fato, nunca precisou traficar para sus-
tentar o vício. No entanto, tamanha
quantidade de cocaína no apartamento
do cantor que a polícia o indiciou por
tráfico. Manchete de todos os jornais
do Brasil, o cantor passou quase um mês
na cadeia, sendo absolvido da acusação
mais tarde. Mudou-se do Rio de Janeiro
para São Paulo para se afastar dos ami-
gos cheiradores. Após uma sucessão de
altos e baixos, o interprete conseguiu se
recompor e reconstruir a carreira que
demorou tanto tempo para erguer e tão
pouco para enterrar. Em 1965, depois
de uma interrupção por causa do vício,
a RCA, sua gravadora, o convidou de
volta para gravar. Sua carreira decolou
novamente e Nelson voltou a frequen-
tar o meio artístico, lançando o LP A
VOLTA DO BOÊMIO Nº 1. Nas déca-
das de 70 e 80, continuou a lançar dis-

cos e apresentar-se em público. Nesse
período perdeu um pouco de populari-
dade, mas nunca deixou de ser referên-
cia musical do país. Para deixar as dro-
gas de vez, porém pediu à esposa que o
trancasse em seu apartamento por uns
dias. Antes disso, jogou 100 gramas de
cocaína que havia em seu apartamento
no vaso sanitário e mandou tudo ralo
abaixo. Maria Luisa o acompanhou,
apesar das crises de abstinência que pas-
sou a ter. Via ratos gigantes, dragões e
monstros, contou. Nessa época, Nel-
son não conseguia adormecer. Passou
três meses dormindo apenas alguns mi-
nutos por dia. Até um dia que adorme-
ceu durante 20 minutos e comemorou
como se tivesse descansado por um dia
inteiro. Estava, após quase três déca-
das, longe das drogas. Nelson também
mudou musicalmente, trafegando por
diversos estilos musicais. Passou pela
lombada, até que em 1997, espantou
seus mais sinceros fãs ao lançar com
êxito de crítica um CD contendo ape-
nas, sucessos do rock brasileiro como
Ainda é Cedo, do grupo Legião Urbana,
título do álbum, e Como uma Onda, de
Lulu Santos. Esse foi seu último lança-
mento, o último toque de genialidade
do cantor que comoveu gerações atrás
de gerações. Na realidade, seu verdadei-
ro nome era Antônio Gonçalves Sobral.
Nelson Gonçalves morreu dia 18 de abril
de 1998, após um ataque cardíaco. Sua
produção artística demonstra a dimen-
são de sua popularidade e genialidade:
120 LPs e 20CDs, com mais de 50 mi-
lhões de cópias vendidas, 15 discos de
platina e 41 de ouro.

Palavra de Paul Harris- The National Rotarian, julho de 1912.
Fundador  do  Rotary Club  Internacional -  meu  grandioso Líder

geu de sua odiosidade.
Depois veio a vida profissional. Vo-

cês fizeram a primeira concessão.
Em seguida, se casaram e com o ca-

samento as forças do egoísmo foram
mais uma vez dominadas.

E se tiverem sorte de ter filhos, no
momento em que isso aconteceu, real-
mente sobrou muito pouco daquele Ego
monumental e seu afastamento dele
correu de maneira tão gradual, tão na-
tural e tão gratificante, que quase não se
deram conta do que se passava dentro
de vocês.

Cada uma das experiências foi aguar-
dada, antecipada com indescritível pra-
zer. Sacrifícios? Sim, pode ser que eles
tenham sido feitos, mas com certeza
vocês lutaram desesperadamente pelo
privilegio de fazê-los. Essa é a maneira
natural de aprender a lição.

Foi como sua mãe aprendeu. A vida
de sua mãe é o melhor exemplo da dou-
trina “Dar de Si Antes de Pensar em Si”.
Quando seu dia chegou, havia muito
pouco a renunciar. Ela não era mais do
que um por cento Ego. O um por cento
desapareceu com ela, mas os noventa e
nove restantes sobreviveram, ainda vi-
vem e continuarão a viver”. CONCLU-
SÃO MINHA, Maria Cappatto:  Atra-
vés  de  seus  filhos, netos e enfim, pela
humanidade  afora. Amo este texto pro-
ferido pelo meu ídolo Paul Harris a mais
de 101 anos atrás, e ao mesmo tempo
tão atual, um homem muito à frente de

sua época, um homem que mesmo não
tendo  filhos, resolveu que deixaria seu
nome, sua vida gravada na história da
humanidade e que teria continuidade na
terra. Idealizou, criou e procriou a mai-
or Organização não governamental do
mundo, um homem desprovido total-
mente do sentimento de egoísmo, dei-
xando essa admirável organização, na
qual tive o privilégio e a honra de co-
nhecer de perto por mais de 10 anos,
deixando em mim seus ensinamentos,
e  a profunda admiração pelo seu idea-
lismo e capacidade de ver além dos li-
mites e das fronteiras. Paul Harris sem-
pre  deixou claro o que pensava a res-
peito do sentimento destrutivo que é o
EGO,  onde me identifico de maneira
total com  este ídolo imortal. O Ego,
como  Paul  Harris  já previa, seria o
maior inimigo  do ser humano, e o com-

parou ao Ego  de uma mãe, sim pois
qual mãe que não  abre mão de quais-
quer tipo de vaidade, egoísmo, renún-
cias em prol de seu filho? Amigos, amo
incondicionalmente as palavras do meu
mestre e ídolo Paul  Harris, e seguirei
sempre me lembrando  dessas pala-
vras... Então, pergunto  prá você:
Como está o seu Ego? Como está a sua
vida? Renunciaria o seu lado egocên-
trico em prol dos seus filhos? Sim,   e
em prol de si mesmos? E dos seus  se-
melhantes? Como disse  Paul Harris,
leve apenas consigo um por cento de
seu ego ao partir desse  mundo, e deixe
os noventa e nove por cento por aí,
em pról daqueles que necessitam de
você! Boa Sorte e trabalhe muito bem
para  se libertar do seu EGO!

Maria Cappatto - Diretora do Lar
Acolhedor São Vicente de Paulo
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Quinta-feira, 31, foi um dia de aula
especial para os 140 alunos do projeto
social “Escola de Futebol – Santa Rita –
Núcleo Pradópolis”. Os estudantes da
rede pública de ensino de Pradópolis,
que participaram da iniciativa, recebe-
ram os certificados de conclusão do pro-
jeto.

Com duração de 12 meses, a inici-
ativa foi promovida pela Usina São
Martinho, por meio da “Lei Federal
de Incentivo ao Esporte”, em parce-
ria com a Prefeitura Municipal de
Pradópolis, Ministério do Esporte e
com o apoio do Centro de Gestão de
Tecnologia e Inovação (CGTI). Com
a conclusão desta primeira edição, o
projeto entra em pausa, pois aguarda
a aprovação do Ministério do Espor-
te para que possa ser realizado em
2014.

Entrega dos certificados
Ao final da aula de cada uma das

seis turmas, foram entregues os cer-
tificados de conclusão do projeto
para os alunos. Eles receberam tam-
bém uma bola de futebol especial,
como lembrança pela participação
na “Escola de Futebol”.  Os famili-
ares dos estudantes participaram do
dia especial, que ainda contou com

ALUNOS DA “ESCOLA DE FUTEBOL” DE PRADÓPOLIS RECEBEM CERTIFICADOS
No dia 31 de outubro, os 140 estudantes do ensino público que participaram da iniciativa, receberam os certificados de conclusão do projeto

a distribuição de pipoca e algodão
doce.

O vice-prefeito, Daniel de Souza, e
o secretário de esporte de Pradópolis,
Edmar Luis Ventura, realizaram a en-
trega dos certificados aos alunos do
“Escola de Futebol”. Representantes da
área de recursos humanos do Grupo São
Martinho também estiveram presentes
no Centro Esportivo Municipal Antô-
nio Barrico Sobrinho.

Esporte e cidadania
O projeto atendeu por um ano 140

alunos das redes municipal e estadual de
ensino, com faixa etária entre 07 e 18
anos. Eles receberam uniformes, equi-
pamento esportivo e contaram com
acompanhamento de professores capa-
citados para ministrar aulas de futebol
de campo, realizadas duas vezes por se-
mana no Centro Esportivo Municipal,
além de atividades extras promovidas

periodicamente, aos sábados, com o
objetivo, entre outros, de integração
entre as equipes.

Para a São Martinho, projetos como
o “Escola de Futebol” são importantes
pois complementam a formação esco-
lar e contribuem para a construção da
cidadania. O projeto contou com pales-
tras educativas e com controle de fre-
quência e de rendimento escolar dos alu-
nos participantes.

A equipe de bocha da Fundação de
Amparo ao Esporte de Jaboticabal,
está fechando 2013 com chave de ouro.
Após conquistar o ouro nos Jogos
Regionais, a equipe local ficou em se-
gundo lugar nos Jogos Abertos do In-
terior, realizado em Mogi das Cruzes.

Jaboticabal disputou com mais de
50 cidades participantes e com ape-
nas uma derrota na fase classificató-
ria, acabou perdendo a final para Ame-
ricana.

O Presidente da FAE, Samuel Cu-
nha, exalta o resultado conquistado.
“A FAE promoveu diversas melhori-
as para a equipe de bocha, principal-
mente providenciando um campo sin-
tético para os treinamentos. Os atle-
tas mostraram que o projeto foi bem
sucedido, conquistando excelentes re-
sultados nas competições que dispu-
tamos. Parabéns aos atletas que con-
quistaram esse excelente resultado
para nossa cidade”.

Equipe de bocha da FAE conquista o 2° lugar nos Jogos Abertos do Interior
Equipe local disputou a competição com mais de 50 cidades

A 1ª  FF ENDURO FIM DE IBI-
TIRAMA, aconteceu dia 20 na ci-
dade de Ibitirama, interior Paulista
e reuniu mais de 25 competidores,
tornando a prova, bastante com-
petitiva.

Quem mais se destacou foi o
piloto André Calafati Izaque, mais
conhecido pelos amigos por “lin-

1ª  FF ENDURO FIM DE IBITIRAMA
guiça”, da cidade de Jaboticabal.

André terminou a prova em 37
minutos e 45 segundos, levantan-
do o troféu de 1º Lugar na Catego-
ria Nacional Livre e ficando com o
5º Lugar na Geral, oferecendo essa
vitória aos CARECAS RACING e
agradecendo a J.A. Acessórios,
pelo patrocínio

A IX SEATA, Semana de Admi-
nistração da FAJAB – Faculdade Ja-
boticabal, aconteceu no mês de ou-

IX SEATA
tubro com o tema “Administração
Moderna: seus desafios, inovações
e soluções”. A abertura do evento

ocorreu no dia 14 com uma palestra
sobre “Administração Pública”, com
o José Carlos Hori, destinada aos
alunos da instituição. Nos dias 23 e
24 foram realizadas as apresentações
dos trabalhos desenvolvidos pelos
alunos. O evento foi aberto ao pú-
blico nesses dias, e contou com a

presença de autoridades, estudantes
e da comunidade jaboticabalense.
Como parte do evento e com objeti-
vo voltado para a Responsabilidade
Social, foi realizada a arrecadação de
leite pelos alunos, totalizando 116
litros, doados ao Educandário Lar do
Caminho.

A EMPRESA ANDRÉ LUIZ MICHELETTO-ME, INSCRITA, NO
CNPJ Nº 06.966.546/0001-88, E INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB O Nº
391.111.596.110,  DECLARA QUE FORAM EXTRAVIADOS OS TA-
LÕES DE NOTAS FISCAIS DE VENDA MODELO D-1 DE NÚME-
RAÇÃO  001  A  100.

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

Campanha de conscientização Ou-
tubro Rosa acontece no mundo inteiro

e realiza ações que destacam a impor-

tância dos exames de prevenção

O Senac Jaboticabal, além de produ-
zir a iluminação rosa na unidade duran-
te a noite, realizará uma palestra de cons-
cientização sobre o câncer de mama. O
Outubro Rosa, movimento de ações
mundiais que começou na década de
1990, nos Estados Unidos, tem o obje-
tivo de destacar a importância dos exa-
mes de prevenção contra a doença.

Em Jaboticabal, a palestra aconte-
ceu no dia 31/10, quinta-feira, às 14h30.

Senac Jaboticabal realiza palestra
para orientação sobre o câncer

Com o tema: Câncer de Mama - A Luta

está em nossas Mãos, a chefe de gabi-
nete da Secretaria da Saúde da cidade,
Renata Assirati, discutiu o tema com os
participantes. A palestra é gratuita e as
inscrições puderam ser feitas pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço: Outubro Rosa - Câncer de
Mama - A Luta está em nossas Mãos -
Data: 31 de outubro- Horário: quinta-
feira, às 14h30- Local: Senac Jabotica-
bal- Endereço: Rua 24 de maio, nº 831
– Centro- Informações: (16) 3209-
2800 e www.sp.senac.br/jaboticabal

Roberto Balbino

8 ou 80?
Muito longe de ser perfeito, mas

bastante próximo da educação recebida
no berço, gostaria de, junto a você, e
nas próximas linhas, tentar entender
algo sobre pesos e medidas.

Vamos lá.
Nos cafés, bancos de praças ou no

mundo virtual é lugar comum falar que
“todo político é ladrão”. Esse é o peso
que as pessoas de bem carregam ao se-
guir esta vocação.

Pois bem. Se a generalização vale, meça-
mos também a preguiça de muitos eleitores.

Meçamos ainda os quilômetros de
papel utilizados na emissão de notas de
posto de gasolina ou de restaurante aci-
ma do valor devido para reembolsos.
Ao pedirmos uma nota fiscal em alguns

estabelecimentos, às vezes nos vem a
pergunta “de que valor?”.

O que acaba com a esperança de que
o mundo um dia será diferente são situ-
ações em que as pessoas julgam ações
desse tipo como sendo algo normal.

Todos fazem, todos roubam e todos
reclamam.

Aqui, vale lembrar Nelson Gonçal-
ves que dizia: “Toda unanimidade é bur-
ra”.

É óbvio que ainda há exemplos a
serem seguidos, apesar da profecia de
Rui Barbosa ao dizer que “chegará o dia
em que o homem sentirá vergonha de
ser honesto”. Talvez porque possa ser
taxado de trouxa.

Voltando à compreensão dos pesos
e medidas, pensemos no famoso “peso
na consciência”. Ou, se preferir, na for-
ma de se medir a gravidade dos erros.

Utilizamos justificativas para pro-
var que os resultados compensam os
meios utilizados. E, se a consciência
pesar, é só olhar para o lado e perceber
que todo mundo faz a mesma coisa.

Bom mesmo é falar que os outros co-
piam, pirateiam. No Brasil, obviamente,
ninguém faz isso. Aqui valorizamos a edu-
cação. Muito mais do que na Coreia do
Sul. Não tapamos o sol com a peneira.

Falando em educação, e o trânsito? Já
reparou como a falta de educação aumen-
ta na medida em que a pressa se eleva?

Palavrões poéticos surgem em bo-
cas que muitas vezes dizem aos filhos
que não se deve xingar.

Resta torcer para que o peso da expe-
riência diminua o tamanho da lista de oca-
siões em que possamos nos arrepender.

Para fechar o raciocínio, Gandhi:
“Devemos ser a mudança que queremos
ver no mundo”.

GRANILITE JABOTICABAL LTDA - ME, torna público que re-
cebeu  da CETESB a  Licença de Operação Nº 52001292, válida até
22/10/2017 para fabricação de pré-moldados de concreto, à Avenida
Major Hilario Tavares Pinheiro nº 3087, Parque Industrial Carlos
Tonanni, Jaboticabal - SP.

MACC  MÁRMORES  E  GRANITOS  LTDA – EPP, torna público
que recebeu  da CETESB a  Licença de Instalação Nº 52000290 e
requereu a Licença de Operação para fabricação de produtos de
marmoraria, à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro Nº 2555, Dis-
trito Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

RUBENS SOTELO HENRIQUE, torna público que recebeu  da
CETESB a  Licença de Operação Nº 52001294, válida até 23/10/2016
para fabricação de amendoim descascado, à Avenida Doutor José
Antonio Miziara Nº 581, Distrito Industrial José Aparecido Tomé,
Jaboticabal - SP.

Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente. Peça uma graça
a São Bento, agora, em seguida repita em voz  alta e com muita fé a
seguinte oração: “São Bento, tu és bento até no nome, realize este
milagre e vou divulgar o seu santo nome”.  ( I.I.S.)

Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente. Peça uma graça
a São Bento, agora, em seguida repita em voz  alta e com muita fé a
seguinte oração: “São Bento, tu és bento até no nome, realize este
milagre e vou divulgar o seu santo nome”.  ( P.I.S.)

Quem faz essa oração alcança o milagre urgente. Peça uma graça
a São Bento, agora, em seguida repita em voz  alta e com muita fé a
seguinte oração: “São Bento, tu és bento até no nome, realize este
milagre e vou divulgar o seu santo nome”.  ( L.I.S.)

GILMAR ANTONIO OLIVEIRA - ME torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação N° 52001299, válida até 30/10/
2017, para BENEFICIAMENTO DE MADEIRA (SERRADA, RES-
SERRADA, ETC.) à AV. MAJOR HILÁRIO TAVARES PINHEIRO,
2785, PARQUE IND. C ARLOS TONANNI, JABOTICABAL/SP.

VENDE-SE
1 Terreno no Parque das Araras, quadra 6, lote 23, com 298m², no

valor de R$ 7.000,00,  mais 115 parcelas de R$ 532,00.

Contato (16) 99150-7612 ou 3252-2691 -  João.

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no

CNPJ Nº 58.328.576/0001- 62, sito à Av. Antônio Morete nº 64, Bair-
ro Santa Luiza, na cidade de Jaboticabal/SP, solicita o compareci-
mento do Sr. Gilberto Rici Gomes, portador da CTPS Nº 058.417,
série 00227, no primeiro dia útil após o recebimento deste telegra-
ma, no intuito de justificar suas faltas que vem acontecendo desde
o dia 16 de setembro de 2013, sob pena de caracterização de aban-
dono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de
trabalho, conforme dispõe o artigo 482, letra (i) da CLT.

CARREGARI  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA.



PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)
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CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

Quando Ray Breslin

(Sylvester Stallone), um

especialista em segu-

rança, é preso em um

local à prova de fugas,

ele vai precisar usar to-

das as suas habilidades

para escapar e desco-

brir quem o incriminou.

ROTA DE
FUGA

 Alessandro Rômbola

Final de 1988, começo de 1989, era
instalada a Seccional de Polícia Civil
em Jaboticabal. Alegria geral na popu-
lação, imprensa, enfim, a cidade passa-
ria a contar com 12 delegados, 27 in-
vestigadores e 10 escrivães. Segurança
total, aliás, na maioria dos municípios
de porte médio onde são instalados es-
tes órgãos policiais, os bandidos, os la-
drões, os malandros mudam-se. Todos
estes policiais comandados pelo Dr.
Carlos Eduardo Neime Jr., filho do dele-
gado geral da polícia paulistana Dr. Nei-
me Jorge, um dos melhores delegados
que conheci, e coincidentemente fui seu
vizinho de apartamento no bairro Bela
Vista, em São Paulo (Bexiga), e descutí-
amos sobre a mesma paixão, o papo era
sempre o Corinthians. Além de tudo
isso, instalada também foi a DISE (De-
legacia de Investigações sobre Entor-

SECCIONAL DE POLÍCIA: PERDA IRREPARÁVEL
pecente, cujo delegado titular era nada
mais, nada menos do que o Dr. Manoel
Natalino Alves  Lopes (Dr. Natalino),
cujo apelido herdado de Monte Alto,
cidade onde é conhecido até hoje como
“Caçador de Traficantes”, junto com o
Seccional de Polícia Civil, vieram tam-
bém para alegria deste repórter policial
o IC (Instituto de Criminalística) e o
IM (Instituto Médico Legal). Foram
anos de tranquilidade, segurança, por-
que o marginal sabia o que aconteceria,
caso ele viesse a transgredir as leis. Bons
tempos!

Aquele prédio, hoje abandonado, que
outrora serviu de fórum, na Praça Dr.
Pedro Dória, ao lado da Igreja São Be-
nedito, ficou famoso. Bandido preso,
apresentado alí, nunca mais voltava. Alí
o vagabundo chorava mamãe...

Começo da década de 90, num passe
de mágica, perdemos a Seccional de Po-
lícia, foram embora os delegados, in-
vestigadores, escrivães, levaram até a
parte física (computadores, móveis etc.
A seccional foi para Bebedouro, somente
não perdemos o IC e o IML, um longo
trabalho realizado pelos funcionários,
em especial, meu particular amigo Ni-
canor, que conseguiu finalmente cons-
truir aquele belo prédio anexo ao corpo

de bombeiros. Bem, de meados de 93 ou
94, restou para a cidade uma delegacia
sucateada com poucos investigadores,
porém, prestadores de relevantes servi-
ços à comunidade, alguns escrivães que
invariavelmente, além de Jaboticabal,
realizam plantão em Sertãozinho. Em
2006, relembro que executaram Dr. Ta-
roco no interior da Cadeia, e até hoje
não enviaram um delegado para seu lu-
gar. O investigador Moacir Dionísio fa-
leceu e continuam os mesmos investi-
gadores, verdadeiros heróis, ainda bem
que o Dr. Oswaldo José da Silva ainda
presta serviços diuturnamente, coman-
dando a polícia civil feminina Drª An-
dréa Delegada. Perdemos a Seccional de
Polícia, hoje somos apenas uma Dele-
gacia de 2ª classe, uma vergonha.

Quem sabe, vai que algum político
de plantão leia esta matéria, final de
ano, solicite um veículo e dirija-se até a
capital paulista, local Secretaria de Se-
gurança Pública, marcando um encon-
tro com quem manda na polícia, solici-
tando mais segurança para todos nós,
habitantes da mais hospitaleira cidade
do interir de São Paulo.

Este político vai solicitar mais con-
tingente para o quadro de polícia ci-
vil, mais armamento, veículos, enfim,

se não acreditar, é só dar uma passadi-
nha num plantão hoje realizado ao
lado da cadeia. Passe uma noite e veja
com os próprios olhos, o que sofrem
estes servidores públicos. Ah! Antes
de sair, é lógico, ouvir do Secretário,
mais uma promessa, não se esqueça de
perguntar a ele o seguinte: Sr. Secre-
tário, eu sei que não é da sua época,
mas ligue, pergunte àquele secretário
de segurança, que até hoje tem cargo
no atual governo paulista: Porque fe-
charam-se as cadeias públicas de Gua-
riba, Pradópolis, Pitangueiras, Guari-
ba, Monte Alto, Taiúva e Taiaçú, fi-
cando somente a cadeia de Jabotica-
bal como depósito de presos, até que
abra-se uma vaga em penitenciária
da região? Será que aquele secretário,
que inclusive residiu próximo daqui e
inclusive lecionava numa escola, teve
alguma decepção de nossa cidade? O
político... para encerrar a entrevis-
ta, somente deverá  lembrar o secre-
tário que no ano de 2006, uma fac-
ção criminosa determinou que deves-
se assassinar uma autoridade. O esco-
lhido foi meu amigo sãopaulino roxo
Dr. Adelson Taroco, nesta cadeia que
o secretário exigiu que ficasse funci-
onando!

A polêmica entre a religião e o ho-
mossexualismo, tem evoluído em nosso
país e no mundo de uma forma abrangen-
te. Mas a grande maioria das pessoas, que
não são tão religiosas, e que não são ho-
mossexuais, é apenas plateia de uma gran-
de polêmica, não fazendo tanta questão
assim, se entre a religião ou o homosse-
xualismo, quem ficará com a razão.

Mas em fim, o casamento gay, que
efeitos terão na sociedade? E se não
houver o casamento gay, como ficará a
união de duas pessoas do mesmo sexo?

E a adoção por casais homossexu-
ais, como isso refletirá no futuro na saúde
psíquica do adulto?

E se sobrarem crianças na adoção que
poderiam ter um lar, (mesmo um lar de
pais homossexuais), como elas serão?

Ninguém pode se achar neutro em uma
questão que hoje talvez não nos afete di-
retamente, mas futuramente, afetará nos-
sos filhos e netos, naquilo que chamamos
de saúde emocional, qualidade de vida.

A guerra entre a religião e o homossexualismo. De que lado você esta?

Existe uma guerra onde à religião
usa Deus como escudo, e os homosse-
xuais usam da perseguição religiosa, a
oportunidade de se fazerem de vítimas.
Vamos usar a inteligência e entender:
As duas partes, defendem algo mais do
que Deus e direitos!

Na verdade, o ódio expresso por al-
guns homossexuais contra Deus, não é
contra Deus, mas contra o sistema reli-
gioso que usa Deus como escudo e espa-
da. E vemos que a religião para contra
atacar usa a necessidade de defender a
Deus. Mas, como pode alguém defender
a Deus se Ele é Deus?

Será que o clamor dos homossexuais
por “direito” não é um clamor por do-
mínio? Será que a contrariedade da reli-
gião, revida por que tem medo de perder
este domínio? Por que se a religião acre-
dita que Deus está no domínio de tudo,
então, acreditaria que seja qual for o rumo
da humanidade, Deus estaria no contro-
le. Assim como os homossexuais, se eles
estão decididos em seguirem seu cami-
nho e ninguém se opõe, por que tanta
briga e demonstração de força?

Em tudo isto o nosso país, o estado, é
laico, ou seja, ele não deve ceder nem a
religião e nem a pessoas que tem uma
opção sexual diferente. Mas sabemos que
na verdade o estado (o país, as leis) é
manipulado por aqueles que são mais for-
tes. Seja politico, religioso, financeiro. E
como nós, “simples mortais” ficamos?

Eu fico me perguntando: Se Jesus es-
tivesse hoje aqui, como ele trataria
essa situação?

Nós vemos o Senhor Jesus na bíblia,
chamando as pessoas para o arrependi-
mento, mas não vemos julgando os pe-

cados das pessoas.
Quando Jesus estava aqui na terra,

não passou pela polêmica do homosse-
xualismo. Mas partindo do princípio de
como ele lidava com as pessoas, pode-
mos fazer um paralelo.

Jesus tratava todos iguais. Quando Ni-
codemos, um religioso e político o veio
encontrar escondido, Jesus o recebeu, e
trabalhou na alma dele dizendo: É neces-
sário, Nicodemos, você nascer de novo.
Quando ele foi questionado sobre a torre
que caiu matando pessoas inocentes, ele
retrucou dizendo: Vocês acham que são
menos culpados do que eles?

Quando uma cidade não recebeu Je-
sus, os discípulos pediram para derramar
fogo do céu e queimar aquelas pessoas,
Jesus disse: eu não vim para destruir a
alma dos homens, mas para salvá-los.

E hoje, para um homossexual, o que
Jesus diria? Para os religiosos que con-
denam o homossexual, o que Jesus di-
ria?

Jesus disse para um homem justo, cor-
reto, mas que era muito rico: Você quer
ter a vida eterna, então venda tudo o que
tem, dê aos pobres e depois me siga.

Ele disse ainda: Aquele que quer ga-
nhar a sua vida perdê-la-á, mas quem a
perdes por amor de mim, salvá-lá-á.

Vemos que ele não qualifica o pecado
de ninguém e nem culpa, mas deseja res-
gatar a alma de todos. De todos que quise-
rem, por que na verdade Deus sempre pre-
serva o livre arbítrio, na humanidade.

Seja homossexual ou heterossexual,
negro, branco, chinês, português, vicia-
do, são, doente, rico, pobre, Jesus tem
uma obra a fazer na vida de todos, por
que todos pecaram e precisam da graça

de Deus.
Porém, até onde vai o direito de al-

guém? Até onde não fere o direito de
outro, assim eu creio e você deve con-
cordar comigo.

Ora, ninguém muda ninguém, nem
Deus pode mudar alguém, que não quer
ser mudado. Deus respeita a vontade do
homem, mas só Ele tem aquilo que as
pessoas procuram. Vida! Paz! Amor!
Alegria! E para obter isso, é necessário
obedecer a sua palavra. Se não quiser-
mos, tudo bem, mas assim como Deus,
não força a mudança em uma pessoa.
Como pode alguém querer exigir que
Deus mude para aceitá-la como ela é?
Então, novamente eu digo: a guerra en-
tre a religião e o homossexualismo vai
além de direitos. A guerra é por poder,
domínio e destaque na mídia.

O que vale a cada um de nós? É cui-
dar da nossa alma. E eu lhe digo, meu
querido leitor, não existe a melhor edu-
cação para seu filho, do que a educação
bíblica. Chegar-se perto de Deus, seja
qual for a preferencia sexual, é uma ati-
tude renovadora, por que qualquer que
se chegue à Ele, de maneira nenhuma
será lançado fora. Todos possuímos algo
a ser preenchido, um vazio em nosso
coração que é do tamanho de Deus. E
enquanto não nos vermos como peca-
dores e dependentes dele, sofreremos
em nossos dilemas e frustrações.

Obrigado pela leitura.
Se você gostou do tema, diáriamen-

te, temos temas como este, que fazem
parte em meu programa: Palavra Viva,
ao vivo, das 8 às 9 da manhã, na Rádio
GAZETA FM, 107,9 ou pelo site:

 www.radiogazetafm.com.br.

Em cartaz
OS ESTAGIÁRIOS ***
Depois de terem posto à prova

sua química no ótimo ‘’Penetras Bons
De Bico’’ - e se saido muito bem -,
Vince Vaughn e Owen Wilson demo-
raram 8 anos para se reunir de novo e
salvar a comédia ‘’Os Estagiários’’ de
um roteiro familiar, pedestre e pouco
inspirado, apesar da revolucionária
gigante da tecnologia que retrata. Nick
Campbell (Wilson) e Billy McMahon
(Vaughn) são dois especialistas em
vendas que, são pegos de surpresa após
saber, por um de seus clientes, que sua
empresa havia falido. Desemprega-
dos e desiludidos, os dois então resol-
vem participar de uma entrevista para
um programa de estagiários na famo-
síssima empresa de software e servi-
ços online, a Google. Eles então são
recrutados pela companhia, por mais
inverossímel que isso pareça, para
participar da seleção. É então que
podemos acompanhar uma propagan-
da de mais de duas horas da multinaci-
onal, já que, praticamente toda a pro-
dução é ambientada no local. O pro-
cesso de recrutamento consiste em
uma competição entre várias turmas,
é e claro, que os nossos heróis serão
inseridos no grupo dos chamados, aza-
rões. Também integram esse conjun-
to, Stuart (Dylan O’Brien, cuja bate-
ria do celular tem carga infinita), Nega
(Tiya Sircar, boa revelação), Yo-Yo
(Tobit Raphael, que arranca sua so-
brancelha como forma de penitên-
cia) e o geek apaixonado Lyle (Josh
Brener) contra a do egocêntrico e
desagradável Graham (Max Minghe-

lla). As piadas com a falta de talento
tecnológico dos dois rendem boas pi-
adas, como quando Billy pensa ter in-
ventado um aplicativo revolucioná-
rio, mas que logo é descartado, já que
o mesmo já existe e atende pelo nome
de ... Instagram. No mais temos um
produção que peca pela sua longa du-
ração (mais de duas horas) e pelo pou-
co aproveitamento de atores bacanas
como John Goodman (o antigo chefe
da dupla). E se o absolutamente sem
graça, Will Ferrel não ajuda, pelo
menos temos uma noção de como
grande é essa empresa que surgiu em
1998 e que se tornou uma das mais
famosas do mundo.

Lançamentos
THOR 2 - O MUNDO SOMBRIO
O MORDOMO DA CASA BRAN-

CA

1º encontro das empresas Amiga
dos Animais de Jaboticabal

Aconteceu no ultimo dia 26, o 1º
Encontro das Empresas Amiga dos
Animais de Jaboticabal. O evento rea-
lizado por Ednei Valêncio, mentor do
abrigo São Lázaro, teve como objeti-
vo apresentar seu projeto às empre-
sas que apóiam a causa dos animais
abandonados e entregar o selo Empre-
sa Amiga dos Animais, aos apoiado-
res. O projeto é de um novo abrigo
São Lázaro para mais de 600 animais,
que conte com infra-estrutura comple-
ta, desde canís grandes e bem prepa-
rados, até sala de cirurgia e berçários.

Para poder concretizar o projeto,
o anfitrião conta com a ajuda de doa-
ções da população e das empresas ja-
boticabalenses. As empresas apoiado-
ras, ajudarão mensalmente, para que o
futuro abrigo seja construído. A esti-
mativa é que custe em torno de qui-

nhentos mil reais.
O evento aconteceu no barracão de

festa São Bom Jesus, muito bem orga-
nizado, contando além de uma dupla
sertaneja, com uma mini quermesse e
com a ajuda dos Rotaract, foi vendido
frios, frango a passarinho, espeto de
churrasco, bebidas, entre outros qui-
tutes. Confira as empresas que rece-
beram o selo durante o evento: Ani-
malândia, Artoni - Materiais para
Construção, Cojiba Supermercados,
Construtora Souza Maria, Drogaria
Residencial, Extintores Jaboticabal,
Faculdade São Luis, Franco - Trans-
porte, Gazola Peças, Geraquimica,
Gráfica Atual, Imeve Biotecnologia,
Jornal A GAZETA, K.O. - Máquinas
Agrícolas, MSIX peças e acessórios,
Nutrivida Agropecuária, Oficina Me-
cânica Adriano, Oxíquimicas, Pet Shop

Mundo Animal, Pet Shop Espaço
Animal, Rações e Cia, Rádio GAZE-
TA FM, RM Estruturas Metálicas,
Rodo Jaboti Transportes,  Serralheria

Artística Real, Stefáni Tratores, Ste-
fáni Caminhões, Sucatas São Lucas,
Total Helth do Brasil e UCB – Usinas
Chimicas Brasileira.

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 02 DE NOVEMBRO DE 2.013



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Ele é graduado Kick Boxing, fai-

xa marrom, profissional Muay Thai

(kruang ponta azul escuro), luta-

dor MMA e Faixa branca  jiu jitsu.

Iniciou sua carreira aos 15 anos de

idade no Kick Boxing; daí em dian-

te, não parou mais. Hoje, aos 29

anos de idade, o libriano carrega

em sua bagagem um grande peso

de conhecimento, experiência e

muitas medalhas. No seu currículo,

Demetro Borges
estão campeonatos como: IBI Fi-

ght e Valiant, 15 lutas muay thai (11

vitórias e 4 derrotas), 4 lutas MMa

(2 vitórias e 2 derrotas). Atualmen-

te, Demetro Borges coordena sua

acadamia de lutas marciais, que por

sinal está indo muito bem. Afinal de

contas, estes esportes  trabalham

corpo e mente, além de ajudar em

técnicas, na defesa pessoal.

Parabéns Demetro!

No dia 3 de novembro é o aniversário do con-

ceituado  médico, cardiologista e vice-prefeito

Dr. Aloísio, que receberá, neste domingo, os ca-

rinhos da família e amigos. Parabéns!

Quem estará
completando mais
um ano de vida no
dia 6 de novembro
é Camil Manente,
que completará,
nesse dia, mais um
aniversário.

Nós desejamos
a você, toda felici-
dade do mundo!

Neste dia 5 de

n o v e m b r o ,

Márcio Mkalis-

ten completará

mais um NI-

VER, ao lado

dos pais, Maria

José e Joel, da

prima Fran e

todos os famili-

ares. Parabéns

Sãopaulino!

Neste dia 2 de novem-

bro, o empresário José

Silvio Vantini, completará

idade nova, ao lado da es-

posa Gertrudes, dos filhos

Olga, Tadeu, José Silvio

Vantini Júnior, dos netos

Matheus e Vitor, dos ir-

mãos Paulo e Roberto.

Honestidade, humildade

e muito trabalho, é  a tra-

jetória do empresário que

ainda participa ativamen-

te nas causas sociais da

sociedade. Parabéns e

muitas felicidades!

VITOR DA

SILVA MI-

GUEL. Dia 06 de

novembro é seu

aniversário. Dese-

jamos muito

amor, paz e uma

vida de muitos so-

nhos e realizações.

Você é muito es-

pecial para toda a

família. Um ga-

roto prestativo em

relação aos avós,

tios, tias,

primos(as) e ir-

mão. Continue

sendo assim. Pa-

rabéns!

Uma esposa amável, mãe carinhosa, uma amiga fantástica. Para-

béns Lúcia Beduschi por mais uma data a ser comemorada, dia 3 de

novembro. Esposa do nosso grande amigo Profº Dr. Luiz Carlos Be-

duschi, que juntamente com os filhos, a homenageia!

Quem comemorará mais um ano de vida no dia 08 de

novembro é um dos jaboticabalenses mais apaixonado

pela música... Max Gréggio. Parabéns, Felicidades e

Muito sucesso!!!

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

RUA SÃO JOÃO Nº 268

REPRES. COMERCIAL
Para atuar na região c/veículo próprio no

segmento de embalagens de papelão.
Curricullun: maxpackembalagens@hotmail.com

C. Crédito Contemplada R$260mil
Entrada R$46mil + dívida F: (11) 99219-8396
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10ª FESTA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DAS JABUTICABEIRAS
Uma realização social e fantástica do vereador Wilsinho Locutor
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10ª FESTA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DAS JABUTICABEIRAS
Uma realização social e fantástica do vereador Wilsinho Locutor
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Pelo décimo ano consecuti-
vo, sempre com brilho ainda
mais inovador, maior participa-
ção, variedade de brinquedos,
amigos se unindo, ajudando,
participando, e a FESTA DAS
CRIANÇAS vai ganhando
mais e mais adeptos. Foi o que
aconteceu no último dia 27 de
outubro, nos altos do Bairro da
Aparecida, com a participação
de milhares e milhares de pes-
soas. A idealização e criativi-
dade é do vereador WILSI-
NHO LOCUTOR, que nas
eleições de 03 de outubro ob-
teve a expressividade de
2.271votos. Um fenômeno em
humildade. Jamais faz promes-
sas, mas cumpre com ousadia
as responsabilidades de cida-
dão. Como presidente do Le-
gislativo Municipal, conduz os
destinos da Câmara Municipal
com responsabilidade, zelo e
respeito pelo dinheiro público,
sem se indispor com os com-

10ª FESTA DAS CRIANÇAS NA PRAÇA DAS JABUTICABEIRAS
Uma realização social e fantástica do vereador Wilsinho Locutor

panheiros da CASA DE LEIS.
É o AMIGO que todos gostari-
am de ter. Não tem orgulho,
nem é egoísta. É humano, ca-
ridoso e tem sempre sorriso e
atitudes sincera para com to-
dos.

A FESTA DAS CRIAN-
ÇAS começou no domingo às
14 horas, prolongando-se até às
18 horas, com trenzinho, tobo-
gã, pula-pula, refrigerantes, pi-
poca, algodão doce, sorvete
americano, balas, doces, bolos
gigantes, com muitas outras
atrações. Um espetáculo diver-
tido, com palhaços vestidos a
rigor, animando o encontro e
trazendo muita alegria, para cri-
anças e adultos. Moradores de
todos os bairros se uniram para
participar e ajudar. De para-
béns o vereador WILSINHO
LOCUTOR e todos os seus
amigos que não mediram esfor-
ços, para que esta comemora-
ção fosse regada a muito su-
cesso!
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