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Jonas de Gallileu

Às vezes as mãos podem estar
vazias e o coração preenchido

das mais tenras realizações

Sabedoria e humildade nos traz
harmonia e felicidade

Cumprir deveres é estar na
condução do bem comum

As crianças de Jaboticabal te-
rão uma tarefa inusitada para rea-
lizar durante as férias – cuidar da
sua casa. Os alunos das redes
municipal, estadual e particular
receberão uma tabela para anotar
uma série de atividades que de-
vem ser realizadas, semanalmen-

Jaboticabal trava “10 minutos contra dengue”
Prefeitura quer mobilizar toda a população 10 minutos por semana

te. Trata-se de um checklist das
suas tarefas como, por exemplo,
verificar se os pneus estão em lo-
cais cobertos, a piscina e os ralos
estão limpos.

A Secretaria Municipal de Saú-
de lançou, nesta semana, a cam-
panha de conscientização “10 mi-

nutos contra a dengue”. A inicia-
tiva visa mobilizar crianças, jovens
e adultos - o Ministério da Saúde
prevê, para 2014, uma epidemia da
doença em todo o Brasil.

O secretário de Saúde, Carlos
Alberto Navarro reafirma a impor-
tância da participação da popula-
ção. “Todos nós já sabemos como
evitar a dengue, basta, apenas,
colocar a prevenção nas nossas
ações diárias. Agora é um momen-
to que todos precisam engajar com
a nossa campanha”, frisa. “São
apenas 10 minutos por semana,
mas que podem salvar muitas vi-
das. Olhem os quintais, conversem
com os vizinhos. A Prefeitura pre-
cisa da ajuda de todos”, convoca
o prefeito Raul Girio.

A Prefeitura distribuirá folhetos
e cartazes por toda a cidade; irá
fixar faixas e distribuir o checklist

para as crianças nas escolas.
Índices altos - O tradicional

Índice de Breteau apresenta o
número de larvas do mosquito
Aedes Aegipti. Em média, os bair-
ros de Jaboticabal apresentam
índice de 1.8 - o tolerável é 1.
“Mesmo com o trabalho preven-
tivo realizado, nossas equipes
encontraram grande quantidade
de criadouros nas residências.
Está na hora da população se
mobilizar e colaborar com nos-
sas ações preventivas”, afirma a
Coordenadora do Departamento
de Controle de Vetores, Maria
Angélica Dias.

Mais uma vez Jaboticabal deu
exemplo de solidariedade. Apro-
ximadamente quatro mil pesso-
as participaram, no último do-
mingo, da Caminhada “Passos
que Salvam”, promovida pelo
Hospital de Câncer de Barretos,
Prefeitura e entidades.

De braços abertos, Jaboticabal participa da Caminhada “Passos que Salvam”
Milhares de pessoas vestiram a camisa e foram às ruas no último domingo

A caminhada saiu do Ginásio
Municipal de Esportes, fez uma
parada na Praça 9 de Julho e de-
pois seguiu até o Lago Munici-
pal, onde autoridades ressalta-
ram a importância do diagnósti-
co precoce do câncer infantil.
Também aconteceram sorteios

de bicicletas.
“É extremamente recompen-

sador ver a dedicação de nossa
população, das entidades e de
todos os parceiros. Jaboticabal
mais uma vez mostrou a sua
preocupação com entidades que
fazem a diferença, como o Hos-

pital de Câncer de Barretos. Agra-
deço a todos e espero que em
2014 possamos mais uma vez
participar desse importante
evento”, ressalta o Prefeito, Raul
Girio.

Membro da Comissão Orga-
nizadora, e Secretário de Gover-

no, José Paulo Lacativa Filho,
ressalta a importância de se co-
laborar com o Hospital de Cân-
cer de Barretos. “A causa prin-
cipal é chamar a atenção da im-
portância do diagnóstico preco-
ce do câncer em crianças, mas
também não podemos esquecer

que colaboramos com a manu-
tenção dessa grande obra por
meio da compra dos kits. Cer-
tamente Jaboticabal deu sua con-
tribuição, mostrando o seu re-
conhecimento ao carinho pres-
tado à nossa população pelo
Hospital de Câncer de Barretos”.

Aproximadamente 600 crian-
ças participaram da formatura do
PROERD na quarta-feira (20),
no Ginásio Municipal de Espor-
tes. O Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Vio-
lência é realizado pela Polícia
Militar de São Paulo.

Presente no evento, o Prefei-
to Raul Girio, destaca a impor-
tância de ações preventivas
como o PROERD. “A união de

600 crianças participam da formatura do PROERD
Familiares acompanharam a cerimônia realizada no Ginásio Municipal de Esportes

esforços faz com que possamos
vencer o desafio de manter nos-
sas crianças longe das drogas e
da violência. O PROERD é uma
ferramenta imprescindível para
tratar do assunto de maneira di-
nâmica e criar um vínculo de
amizade entre os alunos e a Po-
lícia Militar”.

O Sargento da Polícia Militar,
Paulo César Pires, afirma que o
PROERD é uma semente plan-

tada para afastar as crianças das
drogas. “Os alunos assistem as
aulas e tornam-se agentes mul-
tiplicadores. Em treze anos, mais
de 15 mil crianças já participa-
ram do PROERD em Jabotica-
bal e no estado e esse número
ultrapassa sete milhões.

Além da entrega de certifica-
dos, os alunos presentes também
participaram do sorteio de bicicle-
tas, doadas pelo comércio local.

Prefeito Raul Gírio ressalta a importância das ações preventivas do programa

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência é ferramenta necessária

Prefeito Raul Girio e Cidinha Girio participaram da caminhada “PASSOS QUE SALVAM” Várias centenas de pessoas participaram da caminhada para valorizar a obra
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A proposta é pensar diferente, parar
de reagir da velha e conhecida maneira,
olhar  com bom humor para situações
que normalmente irritam, tirar a vida
da rotina. Faça isso pelo menos por al-
guns dias. Se a mudança não fizer bem à
relação, com certeza fará à você. A sim-
ples tentativa de desmontar os modelos
mentais que estão arraigados, faz seu
cérebro rejuvenescer. Amigos secretos,
presentes, viagens, reencontros. Fim de
ano é tempo de surpresas e a simples

É desagradável escrever sobre coisas
ruins. Mas, como temos que aprender a
fazer do limão a limonada, vamos pen-
sar um pouco sobre alguns tipos de con-
flitos e de situações em que o pessimis-
mo se fundamenta e nos tira a esperan-
ça de dias melhores.

Um bom ponto de vista, que é o lu-
gar onde devemos nos posicionar para
enxergar bem, seria a forma como nos
relacionamos com as situações difíceis
e as pessoas que as criam.

Quantas vezes você já se deparou
com alguém que, pensando que iria re-
solver um problema, piorou muitas ve-
zes o que já estava ruim?

Por que isso ocorre?
Pergunta simples para uma resposta

complexa.

Acredito que o ser humano contri-
bui para a criação de cada condição de
sua Vida, seja ela boa  ou má, em função
de sua maneira de pensar e sentir. Os
pensamentos criam sentimentos, assim,
passa-se a viver de acordo com esses
pensamentos e sentimentos. Mas isso
não significa que se é o CULPADO  pelo
que sai de errado na vida. Existe uma
diferença entre ser RESPONSÁVEL e
CULPAR a si mesmo ou aos outros.

Quando falo sobre responsabilidade,
na verdade estou falando sobre possuir o

Esta é uma boa pergunta. O que eu
faço? Quando as coisas não acontecem
do jeito que eu gostaria que aconteces-
se? O que eu devo fazer para que tudo dê
certo na minha vida? Bom, a primeira
coisa a fazer é ver se realmente aquilo
que você quer está de acordo com a pa-
lavra de Deus. Porque, se não estiver,
nada vai acontecer, ainda que seja uma
coisa muito boa. Tudo só acontece com
a permissão de Deus e isso é muito bom.

As alterações  são sistemáticas. Exis-
te uma variação de mundos, de acordo
com a evolução de cada um. É uma se-
qüência de realizações que se multipli-

Getúlio Vargas já governava havia
sete anos quando decidiu que tinha mui-
to mais a fazer no poder: ficou outros
oito anos. Esse período ganhou nome
do Estado Novo a época em que o auto-
ritarismo, o nacionalismo e o populis-
mo foram bases políticas do pequeno
ditador brasileiro e começou exatamente
dia 10 de novembro de 1937. O gaúcho
Vargas chegara ao poder no começo de
novembro de 1930, à frente de golpe de
Estado que tirou da Presidência Wa-
shington Luiz e impediu a posse de Júlio
Prestes que havia sido eleito presidente

REFLEXÃO  —  RESPONSABILIDADE  E  CULPA
poder. Quem acusa os outros entrega a eles
o poder capaz de modificar sua própria
vida. Quem decide aceitar a responsabi-
lidade não perde tempo pondo a culpa
em alguém ou alguma coisa que está “lá
fora”. Para mim, porém, a responsabili-
dade não tem nada a ver com culpa.

RESPONSABILIDADE  É  A CA-
PACIDADE  DE  REAGIR  A  UMA
SITUAÇÃO. Sempre temos uma esco-
lha. Isso não significa negar quem so-
mos ou o que temos. Simplesmente  quer
dizer que devemos reconhecer que con-
tribuímos para ser o que somos.

Todos os eventos que você experi-
mentou em sua vida até agora foram
criados pelos pensamentos e sofrimen-
tos do passado. No entanto, ninguém
deve olhar para o passado com vergo-
nha. Encare-o como parte da riqueza e
plenitude de sua vida, sem as quais você
não estaria aqui hoje. Não há motivo
para você se mortificar por não ser mais
bem-sucedido em todas as áreas de sua
vida. Conscientize-se de que fez o me-
lhor que podia naquela circunstância.
Deixe o passado ir embora, sendo grato
a ele por tê-lo trazido até aqui, onde
você está aprendendo uma nova ma-

neira de pensar.
É importante entender que não é sua

mente que controla as situações. VOCÊ
é que está no controle de sua  mente.

Você foi criado para ser uma mara-
vilhosa e amável expressão da vida. A
vida está esperando você se abrir e sen-
tir-se digno do bem que ela pode lhe dar.
A sabedoria e inteligência do Universo
estão à sua disposição para serem usa-
das. A vida está aqui para apoiá-lo. Confie
no poder que está dentro de você. Ele
só quer seu bem.

Sei que não é fácil ouvir a si mesmo
quando parentes e amigos lhe dizem o
tempo todo o que fazer. Todavia, as res-
postas às perguntas que você faz e fará
já estão dentro de você. Sempre que você
diz, “não sei”, antes de entrar em con-
tato com seu Poder Interior, está fe-
chando a porta à sabedoria que possui
dentro de si mesmo.

O Poder Interior está sempre pron-
to a apoiá-lo. Se estiver em dúvida di-
ante de uma escolha, pergunte a si mes-
mo : “Esta é uma decisão cheia de amor
para mim? Isto é certo para mim ago-
ra?” Você poderá até tomar uma deci-
são diferente em outra ocasião, daqui a

um dia, uma semana ou um mês, mas
saberá que aquela foi a escolha certa para
aquele momento.

Aprendi há muito tempo que sou
uma com a Presença e o Poder de
Deus. Talvez não possa entender
tudo o que me cerca devido às res-
trições da mente humana, que é
limitada. No entanto, em uma re-
ferência cósmica, sei que estou no
lugar certo, na hora certa, fazendo
o que é certo. Minha atual experi-
ência é um passo a mais no cami-
nho que conduz a novas percepções
e oportunidades.

Quem é você? O que veio apren-
der e ensinar neste mundo?

Todos temos um propósito único
neste Planeta. Somos muito mais
do que nossas personalidades, nos-
sos problemas ou nossas doenças.
Muito mais do que nossos corpos.
Estamos todos interligados a tudo
o que é vivo. Somos espírito, luz,
energia, vibração e amor, possui-
dores  do poder de viver uma vida
com significado e propósito.

(Texto baseado no Livro “ O Poder
dentro de você”)

TUDO NA VIDA MUDA
cam com o tempo, com mudanças que
são necessárias para chegarmos a um
denominador comum, dentro dos prin-
cípios básicos das leis de DEUS.

Na vida tudo passa, com o tempo
nas encarnações, que são  temporárias,
com planos de atendimentos, sofrendo
variações no modo de pensar, agir e re-
alizar, a curto e a longo prazo. Os sécu-
los se estendem pela eternidade, exten-
sos nas caminhadas, como trabalhado-
res em busca de  uma cultura a curto e a
longo prazo. A cada um será dado se-
gundo suas obras. A continuação das vi-
das só se completa com o progresso es-
piritual, onde buscamos extensos e con-
tínuos desejos de vencermos a ignorân-

cia, que é a falta de conhecimentos.
Agimos muitas vezes mais por instin-
tos, longe do coração, fora da inteli-
gência.

Só seremos felizes quando criarmos
dentro do livre arbítrio, de cada um, a
vontade de encontrarmos a felicidade e
podermos  conviver com nossos  ir-
mãos filhos de DEUS, e  sermos viajan-
tes eternos, para  conseguirmos uma ele-
vação crescente nos estágios de apren-
dizados, nas escolas, passando por situ-
ações que exigem trabalho, esforço con-
tinuo, para  encontrarmos resultados
positivos e necessários à evolução.

As vidas que todos nós passamos,
são caminhadas para um sempre, guia-

dos pela luz da inteligência, ligados ao
coração, marcando ações e reações que
se convergem pelos traçados da fé, es-
perança e caridade, que somam fontes
de forças, guiadas pela crença em DEUS
e no AMOR A JESUS.

As  transformações se operam com
os tempos que estão chegados, operan-
do novas vidas, diante das necessidades
obrigatórias, para encontrar um mundo
feliz, nas realizações que temos, que
vencemos e que são provas e expiações.

Tudo se apresenta dentro de desuni-
ões, onde os modos de agir e pensar se
diferenciam  dos princípios e desejos,
havendo um desencontro de ideais e
modo de viver. O materialismo cresce
entre todos, em todos os setores, onde
reina  o descontentamento e as diferen-
ças de evolução, principalmente a ig-
norância.

O QUE EU FAÇO?
O Senhor tem um zelo tremendo por
cada um de nós. Ele sabe de tudo o que
nós precisamos ou que vamos precisar
amanhã. Somente confie Nele com todo
o seu coração e não se preocupe se as
coisas estão dando errado, apenas deixe
Deus trabalhar em sua vida, e no final
você dizer: como Deus é maravilhoso
em tudo que faz, Ele é perfeito. Muitas
pessoas quando são feridas ou magoa-
das, fica o tempo todo se lamentando
ou pensando em como vão se vingar
daquela pessoa que lhe fez mal, sem sa-
ber que o melhor remédio é o perdão,
com muito amor e mais amor, com bas-
tante amor. Ninguém resiste ao amor.
Exemplo: se um amigo (a) seu, lhe ma-
goou, provavelmente tenha ficado com
algumas cicatrizes. A verdade é que você
só tem poucas opções, sobre como lidar
com a sua dor. Você pode olhar para
suas cicatrizes dia após dia e assim lem-
brar o quanto foi magoado. Você pode
pensar nelas o tempo todo. Você pode
gastar horas tramando vinganças ou que
tipo de comentário malicioso vai fazer
na próxima vez em que encontrar o seu
amigo (a). Você pode contar prá todos,
o quanto você foi maltratado. Você pode
guardar ressentimentos. Por fim, esse

ressentimento vai virar ódio e amargu-
ra. E você nunca vai ficar satisfeito.
Você vai acabar realimentando a sua dor
dia após dia, e ela vai, finalmente, to-
mar conta de você. Finalmente, você
vai se lamentar o tempo que você gas-
tou se remoendo na angústia. A outra
possibilidade vem de Deus. É uma com-
binação de duas expressões poderosas:
Graça e Perdão. Graça significa perdo-
ar, mesmo quando ele não merece.
Como Jesus faz? Ele sabe da dificuldade
que você tem de perdoar. Ele perdoará
você e o ajudará a perdoar também. A
primeira atitude deixa você acorrentado
e preso. A oferta da graça de Deus liberta
você. O perdão liberta o seu coração para
amar o seu amigo (a) da maneira que
Deus ama você. O amor nunca perde,
nunca falha, ele sempre vence. Quando
deixamos o amor de Deus brotar em nos-
sos corações, todo ressentimento, má-
goa, amargura e outras coisas ruins, vão
embora. Então, o que você está esperan-
do? Este é o momento perfeito, comece
hoje mesmo a amar a todos com o amor
de Deus. Jesus disse: ame seu próximo
como a ti mesmo. Você vai ver que tudo
na sua vida vai dar certo. Quando o nos-
so coração está limpo, as coisas ficam

mais bonitas e podemos desfrutar de tudo
o que o Nosso Criador fez em nosso fa-
vor. Seja uma benção na vida de todos,
principalmente na vida dos seus familia-
res.

Jesus disse: qualquer que vem a mim,
e ouve as minhas palavras, e as observa,
Eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou
uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e
pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a
enchente, bateu com ímpeto a corrente
naquela casa e não a pôde abalar, porque
estava fundada sobre rocha. Mas o que
ouve e não pratica, é semelhante ao ho-
mem que edificou uma casa sobre terra,
sem alicerces, na qual bateu com ímpeto
a corrente, e logo caiu, e foi grande a
ruína daquela casa. Lembre-se, que a nossa
vida deve ser construída sobre rocha, que
é Cristo Jesus, e sempre ouvindo a pala-
vra de Deus e praticando-a. O que eu
faço?  Para não errar o caminho? Nunca
deixe de ouvir a palavra de Deus. Só ela
tem o poder de mudar qualquer situação
e transformar a vida daqueles que nela
confiam. Que a poderosa Mão de Deus
esteja sobre sua vida, hoje, amanhã e sem-
pre. Em Nome de Jesus. Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GAZE-
TA FM 107.9 das 5hrs30 às  6hrs30.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

BRASIL  ESTÁ  SOB  ESTADO  NOVO -  GETÚLIO  VARGAS  INSTITICIONALIZOU  O  GOVER NO  AUTORITÁRIO

em março daquele ano. Vargas prome-
teu um governo de transição e a convo-
cação de uma Assembleia Nacional
Constituinte. Suas primeiras medidas
foram a suspensão do pagamento da dí-
vida externa e o incentivo à industria
de base. A oligarquia paulista, verdadei-
ra perdedora política de 1930, orques-
trou a Revolução Constitucionalista de
1932. O forte apelo popular alcançan-
do civís a se alistaram em frentes de
combate por São Paulo, não impediu,
porém, que Vargas ordenasse o bombar-
deio a cidades paulistas. Foi a primeira
demonstração de quanto o presidente
poderia ser prepotente. Essa postura,
ao contrário do que se poderia supor,
não manchou a imagem de Vargas, que
já ensaiava firmemente seus passos po-
pulistas. Para conquistar os trabalhado-
res, ele determinou a jornada de traba-
lho de 8hs diárias, além de se aproximar
dos sindicatos. O presidente convocou
em 1934 a Assembleia Nacional Cons-
tituinte, que não só assinou a nova Car-
ta, a terceira da história republicana bra-
sileira, como o elegeu presidente. Após
quatro anos da tomada do poder, era a
legitimação de seu cargo. A Constitui-
ção de 1934 trazia, no entanto, um
modelo liberal, que deu fôlego à oposi-

ção. Um ano depois, nasceria a ALN
(Aliança Nacional Libertadora). Logo,
o grupo lançou um programa de refor-
mas sócio econômicas. Para sua presi-
dência de honra, foi convidado o comu-
nista Luis Carlos Prestes, que, apostan-
do no apoio popular à causa antifascis-
ta, lançou um documento pedindo a re-
núncia de Vargas. A resposta foi curta, e
foi grossa: declaração de estado de sítio,
com supressão de direitos e forte re-
pressão, aliada à declaração de ilegali-
dade da ALN. Em 1935, Prestes decidiu
reagir com o PCB (Partido Comunista
Brasileiro), e conseguiu a adesão de inú-
meros simpatizantes dentro de impor-
tantes unidades do Exército. Ele prepa-
rava uma rebelião militar que provoca-
ria a queda de Vargas e levaria a instala-
ção de um governo socialista. A revolta
foi conhecida por Intertona Comunis-
ta, mas foi mal conduzida e prontamen-
te sufocada. Prestes foi preso (ficou
detido entre 1936 e 1945) e sua mu-
lher, Olga Benário, de origem judia,  foi
mandada grávida à Alemanha Nazista,
onde morreu num campo de concentra-
ção, em 1942. A intentona provocou
um surto paranóico nos quartéis. Em
30 de setembro de 1937, o general Góis
Monteiro divulgou a descoberta do cha-

mado Plano Cohen, uma  suposta ten-
tativa de golpe de Estado comunista.
Era o pretexto para Vargas usar a força:
o Congresso foi fechado e os partidos
políticos, abolidos. Em 40 dias, o presi-
dente anunciaria o Estado Novo. De-
pois, soube-se que o Plano Cohen era
uma invenção que partidários de Vargas
fizeram chegar aos militares. Durante o
governo de Vargas, no campo econô-
mico, cresceu a estatização de empre-
sas. No campo político instalou-se a
política da coerção. No campo social,
introduziu-se forte censura aos meios
de comunicação. Para amenizar os ex-
cessos, o presidente mantinha  uma po-
lítica de ações sociais. Entre 1942 e
1945, o Brasil participou da Segunda
Guerra Mundial e o presidente ampliou
sua imagem de condutor nacional. O fim
da guerra, porém, provocara uma onda
por liberdade democrática e Getúlio es-
tava no poder havia 15 anos, tempo
demais. Dia 29 de outubro de 1945, pres-
sionado pelos ministros militares, ele
renunciou. O golpe de Estado aconte-
ceu sem que houvesse sequer um ferido.
Deposto, disse aos militares: “Agora que
está tudo encerrado, vamos dormir”.
Parecia saber que retornaria à Presidên-
cia, eleito, cinco anos depois.

Neste Natal, ouse e presenteie seu amor com atitudes surpreendente
menção dessa palavra já ativa o sistema
límbico do cérebro, responsável pelas
emoções, gerando efeito estimulante. A
maioria de nós adora surpresas. Por isso,
faço-lhes um  convite, leitor: que tal
entrar no clima e tornar-se uma boa
surpresa para seu par? Tente  pensar e
agir  de modo inusitado, diferente do
tradicional. Ainda que não consiga mu-
dar a relação, a brincadeira certamente
beneficiará você, pois ao desafiarmos
os modelos mentais estabelecidos, obri-
gamos o cérebro a criar  novas cone-
xões celulares, rejuvenescemos nossa
cabeça. Como  fazê-lo? É simples: deci-
da ser surpreendente e seja! Só por um
tempo. O importante é que dure alguns
dias, aja de modo inesperado. Não se
envolva nas velhas questões, não com-
plemente a atitude habitual do outro.
Faça de um jeito novo ou não faça. Você
pode contar com alguns recursos. Por
exemplo, o bom humor. Torne-se in-
tencionalmente bem humorado. Tenho
uma amiga  que todo ano, no dia 1º de
dezembro, diz para si mesma: “Entrei
no espírito do Natal. Nada vai me tirar
o bom humor”! Os  problemas continu-
am os mesmos, é claro. O que muda é a
forma como ela os vê. Então, quando

seu par vier com lamentações, pergun-
te-se: qual a graça disso?  Qual lado di-
vertido não enxerguei ainda? Um mari-
do, cansado de ouvir a mulher reclamar
de falta de atenção, no meio de uma
discussão acalorada, falou: “isto certa-
mente tem um lado engraçado, só não
dei com ele ainda...!” A frase teve o
efeito de mudar o posicionamento da
mulher e os dois conversaram de modo
racional, o que não conseguiam há tem-
pos.

Outro recurso, é fazer o inesperado:
elogie quando o outro espera um ser-
mão. Valorize o que o outro imagina,
que passa despercebido. Deixe de com-
petir nas ocasiões que ele é competiti-
vo. Entregue-se, quando o outro já não
espera mais por isso. Um amigo achava
que a qualquer hora a esposa pediria o
divórcio. A relação estava desgastada,
havia anos, e eles tinham procurado tan-
tos terapeutas de casais que já não acre-
ditavam mais neles. Foi quando ele veio
com a ideia de convidá-la para escreve-
rem um livro a quatro mãos. Ela não
queria, mas ele insistiu. Então, juntos
até hoje, há oito anos e três livros de-
pois.

Outro modo de surpreender o par-

ceiro é olhá-lo como se não o conhe-
cesse. Buscar nele os atrativos que sedu-
ziram você no começo da relação. Uma
amiga, sem dar  explicações ao marido,
prendeu na porta da geladeira um papel
com uma lista e o título: “as 30 qualida-
des do meu homem ideal”. Nos dias se-
guintes, sem fazer qualquer comentá-
rio, marcava os itens que o marido de-
monstrava possuir ou não fazia anota-
ções. Após alguns dias, notou que, sem
fazer perguntas, ele procurava corres-
ponder ao que estava na lista. Ao final,
confessou que se deliciava ao vê-la ti-
cando os itens. Pensou que sua intenção
era criticá-lo e queria tirar-lhe a chan-
ce. Ela o surpreendeu ao dizer que pre-
parou a lista, porque tinha esquecido as
razões de tê-lo escolhido como marido.
Conclusão: ambos se divertiram e se
enriqueceram. Enfim, há muitos modos
gostosos de entrar no clima natalino e
dar-se ao parceiro como um presente
criativo. Surpreenda e surpreenda-se.
Boa Sorte e  um  feliz e abençoado Na-
tal, com todo o Espírito Natalino, prá
você e seu amor!

P/ Maria Cappatto - Diretora do Lar
Acolhedor São Vicente de Paulo

Por  Monsenhor Jonas Abib

O catecismo da Igreja Católica não
apenas ensina que os filhos devem res-
peitar, honrar e obedecer aos pais, como
mostra a família no plano de Deus, com-
parada a uma “planta” muito linda de
um “edifício” sólido e precioso, que in-
dependente de ser cristã, está na base da
sociedade e do projeto de Deus. Pois
cada casa, cada família é uma igreja do-
méstica.

Por isso, a família cristã é evangeli-
zadora e missionária por sua essência,
como sal na comida insossa, como fer-

Sobre aqueles que pioram o que já está péssimo

Entre as possíveis respostas, está a
nossa forma costumeira de lidar, no
padrão “ação e reação” com os proble-
mas que surgem.

Por exemplo, se o funcionário che-
ga atrasado, muitos são os gestores que
alteram a voz para repreender, fazem
cara feia (tem gente que consegue ficar
mais feio ainda) ou demitem.

Nesse exemplo podemos ilustrar
como as coisas podem piorar muito.
Muitas vezes trocamos as pessoas e os
problemas continuam. Estão na raiz do
gerenciamento. Veja: na raiz do geren-
ciamento. Não disse que está no geren-
te. São aspectos muito diferentes.

Outro tipo de matéria prima para a
resposta da pergunta que lhe fiz pode
ser os impactos de nossa visão estreita,
causado pela correria, pelo costume ou
pela falta de competência (conhecimen-
to, habilidade e atitude) para lidar com
os assuntos que nos tiram a paciência.

Explicando um pouco melhor: mui-
tas vezes pioramos a situação por con-
ta da falta de conhecimento das origens
do problema, por não entender as ra-
zões que motivam as pessoas a agirem
de determinada forma ou a relação das
mesmas com o caso.

É tempo de pensar e repensar a nos-
sa contribuição na família, na empresa
e outros grupos em que participamos na
criação de soluções. Aliás, para gerar as
soluções necessárias, temos sempre três
caminhos: o certo, o errado e o melhor.

E você? Onde pensa que encontra-
remos o melhor caminho para a mu-
dança que necessitamos? O que acha de
começar a procura por meio de um es-
pelho?

Desejo sucesso e paz!

Cota contemplada
R$ 300 mil para Imóvel - quero R$ 32 mil e

passo a dívida 16-3106-9016

A família é uma igreja doméstica
mento na massa, mesmo vivendo com
todas as dificuldades, pois não existe uma
família que não passe por problemas. E
assim, por viver todos estes desencon-
tros próprios dela, tem a necessidade de
reconciliar, perdoar e fazer diferente.

Nesse sentido, a família sendo o que é,
torna-se uma igreja doméstica, evangeli-
zadora, mesmo no meio das vicissitudes
próprias, isto é, com nossos gênios, tem-
peramentos e vícios, ainda assim, esta
família está sendo igreja, e assim reproduz
em pequena escala o que acontece na gran-
de igreja e na sociedade.

Mesmo que sua família esteja cheia
de problemas e sofrimentos, Deus está
n’ela, pois Ele nos fala que não veio
para os justos, mas para os pecadores,
como se nos dissesse, eu não vim para
as famílias bonitinhas, mas justamente,
para famílias cheias de problemas, pois
Ele é nosso auxílio.

Jesus não está ausente na sua casa,
por isso, não desista da sua família, pois
todos nós precisamos deste acolhimen-
to. Não existe pais e filhos sem defei-
tos, mas neste suportar, perdoar e amar,
é que nos faz ser mais gente de têmpera,
com ternura, amor e sensibilidade. Gen-
te que é gente, que vive na esperança; e
assim seremos famílias cristãs evange-
lizadoras e missionárias.

Seu irmão,

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da parceria entre Secreta-

Boa Visão, Bons Resultados: 10% dos alunos
apresentaram algum problema de visão

Prefeitura fará novos exames e doará óculos

a todos os alunos que necessitarem

ria de Educação e Secretaria de
Saúde, encerram a primeira etapa
da campanha Boa Visão, Bons
Resultados. Dos 3500 alunos, do
1° ao 5° ano, que passaram por
exames optométricos, aproximada-
mente, 350 crianças apresentaram
alguma dificuldade para enxergar.

De acordo com o secretário de
Saúde, Carlos Alberto Navarro, os
alunos que apresentaram algum
problema serão encaminhados
para exames com oftalmologista.

“Assim que o diagnóstico final
ficar pronto, vamos distribuir ócu-
los gratuitamente a todos os alu-
nos que precisarem”, esclarece o
prefeito Raul Girio.

A campanha conta com o apoio
do Senac Jaboticabal.
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 Alessandro Rômbola

Por: Sérgio Ramos

P/ Prof. João Pito
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“A Educação inclui a cultura que

cada geração voluntariamente trans-

mite à que lhe deve suceder, de modo a

qualificá-la, quando menos conservá-

la e, se possível, a aprimorá-la”.   Stu-
art Mill.

“A Educação consiste em dar

ao corpo e à alma toda a perfeição de

que são capazes”. Platão
NASCE UMA ESCOLA E QUE ES-

COLA!
 Gente, é lógico que estou  referin-

do-me ao Colégio Santo André, que veio
se instalar em Jaboticabal no início do
século XX. As venerandas irmãs, res-
ponsáveis por essa grandeza, são origi-
náris da Bélgica, conforme cita CAPAL-
BO, C.R. em sua obra no Vol. I, História
de Jaboticabal; no ano de 1913, em uma
nota do dia 10 de dezembro, ele noticia
que: “O Padre João Carelli recebe no-

tícia que é definitiva a vinda das freiras

que irão dirigir o Colégio de Internas,

procedentes da Bélgica e Paris. A Câ-

mara, para concretização do ato, já

havia enviado o numerário necessário

E também o faz feliz e sadio! Qual a
qualidade de seus pensamentos? No que
você esta pensando? Você sabia que o
que você pensa é determinante para
proporcionar felicidade e qualidade de
vida?

Recentemente, estudo realizado no
Departamento de Sociedade, Desenvol-
vimento Humano e Saúde da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade Har-
vard, descobriram que fatores como oti-
mismo, qualidade de vida e felicidade
estão associados ao menor risco de AVC
(acidente vascular cerebral) sem contar
com fatores como idade, status socioe-
conômico, peso e se é fumante. Quer
dizer, os pensamentos também afetam
a saúde.

Pensamentos de ansiedade, além de
arritmias ou disritmias, trazem a insô-
nia e a solidão.

É bem verdade, que pensamentos de
medo e desastres, originam o que co-
nhecemos como “pânico”.

Pensamento de insegurança prepara
a mente para o nascimento dos ciúmes.

UM SÉCULO DE ENSINO EDUCAÇÃO E AMOR

para a viagem das mesmas, por inter-

médio do consulado daqueles países”.

Esta magnífica Congregação
teve a sua fundação em 1231 na Bélgi-
ca, quando esta ainda fazia parte da Fran-
ça, duas religiosas decidiram fundar a
Congregação para ajudar a imensidão
de peregrinos que se dirigiam para a
“Terra Santa”, na época das cruzadas,
após o fim do ciclo das cruzadas estas se
dedicam a cuidar de enfermos, princi-
palmente durante a terrível peste bubô-
nica ou “Peste Negra”. Atendendo do-
entes que a própria família se negava a
atender naquele tempo de terror.

Nos anos 1600, as irmãs inaci-
anas passaram à vida contemplativa da
solidão e oração, em 1789 veio a Revo-
lução Francesa com sua filosofia anti-
clerical, expropriou seus bens, elas se
exilaram para países vizinhos, com o
fim da R. F. elas voltam à França, recu-
peram seus bens e passam a se dedicar à
educação e, chegam aqui em 1914.

21 de dezembro de 1913 – Além do

Colégio das Religiosas Damas de San-

to André, cuja inauguração está mar-

cada para janeiro, deverá ser inaugu-

rado, também, um Colégio de externa-

to e internato para ambos os sexos, que

será dirigido pelo Sr. Antônio Guerrei-

ro Fogaça e sua esposa, que provavel-

mente, seria instalado em prédio de

propriedade do Sr. Urias da Silveira.

Por outro lado, no dia 29/12 o bispo

de Jaboticabal é avisado via telegra-

ma que as Religiosas Damas de Santo

André só chegarão da Bélgica em 15

de fevereiro, para inaugurar o Colé-

gio. A Câmara  neste dia, libera uma

verba de 2.500$000, para a instala-

ção do aludido Colégio”.

Até que chegou o dia esperado pela
cidade as esperadas irmãs chegaram a
16 de  fevereiro de 1914, eram elas:-
Madre Lucy, Marie Doyle, Madre Fran-

cisca Saint André, Lucy Marie Saint

André, Anne Saint Ande e Alice Saint

André que vieram de Tournay, na Bél-

gica, para dirigir o Colégio, e em dois

de março de 1914 o Colégio inicia a

sua grandiosa Odisséia com vinte e sete

internas, de acordo com a história, foi

o Padre Antônio  Meneses quem inter-

mediou na Bélgica essa plêiade de fla-

mengas tão maravilhosas e competen-

tes.

Santo André [séc. I dC.] foi ele o
primeiro a ser chamado ou seja o Pro-

tocletos, nasceu em Betsaida na Pales-
tina, irmão de Pedro [Simão Pedro], a
pedra angular da nossa Igreja e morreu
em 60 d. C.. Em Pátras na Grécia e é
na Igreja de Santo André em Pátras que
estão as suas relíquias, a sua festa litúr-
gica é comemorada no 30 de novem-
bro, o seu símbolo é a cruz em forma
de XIS [X] é a cruz decussata, é o Pa-
trono de Escócia, Ucrânia, Romênia,
Grécia, Sicília e Patriarcado de Con-
stantinopla sendo considerado o seu
fundador, possuía muita força entre os
Ortodoxos.

Lembro-me da Freguesia onde
nasci em Portugal, Areias de S. Vicente,
havia uma Capela de Santo André con-
junta com a de São Brás, e no seu dia,
com a oradinha lotada, faziam uma la-
dainha.

UM TRECHO DA LADAINHA

PARA SANTO ANDRÈ – Andréas.

Santo André, rogai por nós
Ilustre descendente de Davi, rogai

por nós,
Primeiro apóstolo, rogai por nós,

Irmão de Pedro, rogai por nós,
Vós que levastes Pedro a Jesus,

rogai por nós,
Insigne defensor de Cristo, rogai

por nós,
André justíssimo, rogai por nós,
André castíssimo, rogai por nós,
André prudentíssimo, rogai por

nós,
André fortíssimo, rogai por nós,
André obedientíssimo, rogai por

nós,
André fidelíssimo rogai por nós,

Amador da pobreza, rogai por nós,
Amparo das famílias, rogai por

nós,
Alívio dos infelizes, rogai por nós,
Esperança dos enfermos, rogai por

nós,
Padroeiro dos pescadores, rogai

por nós,
Terror dos demônios, rogai por

nós.

Por mais que se escreva e trace
loas a esta grande casa, nunca será pos-
sível espelhar a sua grandeza e impor-
tância para Jaboticabal e região, a sua
existência entre nós, que a sua obra con-
tinue cada vez mais profícua e abenço-
ada. Parabéns por este século e pelo que
há de vir.

P/ JPito

“A verdadeira finalidade da edu-

cação é a obtenção da felicidade por

meio da virtude perfeita”. Aristóteles.

O que você pensa, é o que te faz infeliz. E até doente!

Você pode concordar comigo que a
grande maioria das coisas em que supo-
mos em nossos pensamentos que vão
acontecer ou estão acontecendo, nunca
acontecerão. Ou seja, a maioria das pre-
ocupações que são geradas a partir de
um pensamento, seja de dúvida, medo,
insatisfação, jamais acontecerá. Quan-
to sofrimento a preocupação causa.

O pensamento, inofensivo de pen-
sar em emagrecer, pode crescer e fazer
alguém adquirir anorexia. Olha no es-
pelho, seu corpo esta magro, mas os
pensamentos sussurram; “você está gor-
da”. E o suicídio onde nasce? Nos pen-
samentos. E não é pelo pensamento que
nasce o adultério?

O pensamento negativo pode por si
só nos fazer desmoronar e ter proble-
mas sérios, por que o pensamento ruim
nos faz parar, ou seja, ficamos estagna-
dos, o pensamento negativo paralisa
amizades, casamentos, a fé, a vida pro-
fissional, ou seja, a maioria das coisas
ruins que vivemos e fazemos estão liga-
das aos nossos pensamentos.

Estes pensamentos nos paralisam e
isso já é destrutivo. Porém, o pior é
quando, além disso, estes pensamentos
nos fazem tomar atitudes que pioram a
situação. O pensamento de ciúmes, que
gera a violência. O pensamento de dú-
vida, que gera a perda de oportunidades.
O pensamento de fracasso, que gera o
rompimento social. O pensamento de
medo, que gera a paralisia de investi-
mento pessoal. Em fim, são inúmeros
exemplos.

Os pensamentos positivos, por si só,
altera nosso humor, de mal para bom,
mesmo que a situação que vivemos não
proporcione o bom humor. Porém só
bons pensamentos não nos fazem al-
cançar metas e mudar nossa vida, é ne-
cessário mais que isso. É preciso o pen-

samento positivo se tornar atitude, ato,
obra, trabalho.

Então eu sempre prego que o nos
maus pensamentos, o mal esta traba-
lhando, como diz o dito popular; “men-
te vazia, oficina do diabo”, assim como
nos bons pensamentos, Deus esta tra-
balhando, por que tudo o que é bom vem
de Deus.

Mas como deixar de ter maus pensa-
mentos e começar a ter bons pensa-
mentos? Muitos acham que não podem
controlar os seus pensamentos, e é bem
verdade por que nossa mente não para
de pensar, mas Paulo escreveu; Quanto
ao mais, irmãos, tudo o que é verdadei-
ro, tudo o que é honesto, tudo o que é
justo tudo o que é puro tudo o que é
amável tudo o que é de boa fama, se há
alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. Filipenses 4:8. Ou seja,
podemos forçar a ter bons pensamen-
tos. Mas, como podemos ter bons pen-
samentos, se vemos, ouvimos, tocamos
e vivemos no meio de pessoas e ambi-
entes que estimulam os maus pensamen-
tos? Violência, pornografia, discussões,
injustiças, noticiários violentos, nove-
las expressas de traição e ódio. Você
quer mudar seus pensamentos? Então
se ocupe com coisas sadias, mesmo que
seja difícil mudar seu meio social, como
a família, por exemplo, você pode mu-
dar o canal da televisão, o que vê na
internet, o que lê nas revistas, e jornais,
o que conversa com seus amigos. Nossa
mente é como uma batedeira, a batedei-
ra bate o que se coloca dentro e nossa
mente pensa o que colocamos dentro
dela. Comece a encher sua cabeça de
coisas positivas boas, verdadeiras, ino-
centes, inteligentes, reais, bonitas. Faça
algo bom para alguém, procure ser me-
lhor para você e para as pessoas que
estão a sua volta, que você ama, e seus

pensamentos terão qualidade e sua vida
terá qualidade.

Posso lhe dizer, não existe nada nes-
te mundo melhor do que a Palavra de
Deus para colocar seus pensamentos em
ordem.

Se esta com medo, ela diz; o verda-
deiro amor lança fora o medo. 1 Jo 4.18.
Se esta ansioso, ela diz; Lançando sobre
ele toda a vossa ansiedade, porque ele
tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Se esta
chorando ela diz; O choro pode durar
uma noite, mas a alegria vem pela ma-
nhã. Salmos 30:5. Sobre o casamento,
está escrito. Sobre a morte, está escri-
to. Sobre as magoas está escrito. Sobre
a preocupação, Jesus disse; “não vos
preocupeis”. Em fim a palavra de Deus
é o que precisamos para esclarecer e
tornar pensamentos negativos em po-
sitivos, e fazer pensamentos positivos,
tornar-se de pensamentos em grandes
obras e mudanças.

Onde nasce o fracasso e a vitória?
Na nossa mente! Através de nossos pen-
samentos! Como esta escrito; Sobre
tudo o que se deve guardar, guarda o teu
coração, porque dele procedem às fon-
tes da vida.

Então meu querido leitor, para aque-
les que querem jorrar de si mesmos vida,
devem guardar seu coração, e guarda-
mos o coração quando, nos protegemos
dos maus pensamentos, e nos protege-
mos dos maus pensamentos quando,
enchemos nossa mente de tudo aquilo
que é bom, sadio e da Palavra de Deus.

Assuntos como este, diariamente em
www.radiogazetafm.com.br ou pelo rá-
dio GAZETA FM 107,9, das 8 as 9 da
manhã de segunda a sexta.

Obrigado pela leitura.
Se você quiser comentar envie um e

mail para; alesidewind@hotmail.com.
Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação Seme-

ando Vida

As observações feitas na socieda-
de desde o início dos tempos, demons-
tra que em toda história da humanida-
de tem algo que se perpetua e escravi-
za o indivíduo, o ser humano, ser so-
cial.

Anexo a esta realidade vivemos em
um mundo globalizado, onde também
se ampliam as divergências étnicas,
culturais e socioeconômicas, países

O MONOPÓLIO ESCRAVIZA
tentando sobre outros ganhar domí-
nio, ser soberano e não respeitando os
limites legais dos Tratados e da sobe-
rania nacional.

Pessoas que atravessam os limites
invadem vidas e histórias, suplantam
ideias, matam sonhos, tudo isso para
assim dizer que o Monopólio escravi-
za.

Escraviza, portanto, há um ou mais
escravizados, quando o mercado de
trabalho ou mercado econômico, esta
ou aquela marca, empresa ou segmen-
to mantém o domínio, não restando
aos demais que não conseguem subir
no palco e fazer parte do cenário das
grandes ações que movem o mundo,
restando sair de cena antes de o espe-
táculo acabar, por haver concorrência
desleal, no mínimo diferenças de força
e poder.

Eleger uma situação de favoreci-
mento talvez seja a grande tacada de
uma sociedade tão corrompida como
a nossa, de um Brasil saqueado, ex-

plorado por ter ficado diversas vezes
na fila da espera, que outrora quase
sairia do cenário.

É de dar medo pensarmos que o
Monopólio escraviza, mas aprofun-
dando nesta temática, passa a ser uma
das maiores características do Capita-
lismo, monopolizar para obter grande
concentração de renda, comando do
mercado e domínio do fluxo de produ-
ção, assim também vemos nas gran-
des redes de Supermercados, Cerveja-
rias, Postos de Rodovias com servi-
ços de restaurante e conveniência, clas-
se e grupos políticos ou Grupos Em-
presariais.

Saindo da esfera social, temos tam-
bém pessoas tentando monopolizar
ou monopolizando a vida de outras,
sugando todas as suas forças, redu-
zindo existências a nada, mero pó.

Absurdamente também temos o
Oligopólio,  como estrutura de
mercado caracterizada por um nú-
mero de firmas, com alto graus de

concentração local, ou de poder de
mercado. As políticas adotadas
pelos oligopolistas são tomadas
de acordo com os efeitos sobre os
seus rivais, como por exemplo:
têm-se as políticas de preço que
influem nos lucros e nas vendas
dos concorrentes.

Nesse tipo de mercado a ganân-
cia e a inveja para obtenção do lu-
cro maior possível, em detrimen-
to dos participantes, é uma cons-
tante, ao considerar que a elimi-
nação dos riscos e da incerteza de-
vem ser a primeira tônica para a
sobrevivência no mercado de pro-
dução e venda de um ou alguns
produtos.

Para tanto, há uma gritante ne-
cessidade de repensar a sociedade
nas suas relações de consumo e de
mercado, buscando alternativas que
nos distancie da escravidão socioe-
conômica como tentativa de repar-
tição dos bens produzidos e inves-
timento de lucros com responsabi-
lidade social a serviço da coletivi-
dade.

GRAVIDADE *****
De vez em quando, ao assistir a

uma produção cinematográfica, você
corre o risco de testemunhar uma
história sendo escrita. Algo revolu-
cionário e moderno acontece nas te-
las e, assim, acaba por ficar marcado
nos contos da sétima arte. Cito aqui
três exemplos para melhor ilustrar o
que acabei de escrever. Os dinossau-
ros de “Jurassic Park’’, o efeito “bul-
let time’’ de “Matrix’’ e o ‘mundo’
maravilhoso de “Avatar’’ são pro-
duções que ficaram marcadas por re-
volucionar o modo de fazer cinema.
E agora “Gravidade’’  pode ser inclu-
ído nesse seleto grupo. A produção é
daquelas que ficarão guardadas na re-
tina, na memória e no coração. E não
é exagero. O modo como o diretor
Alfonso Cuaron retrata o espaço, é
algo sem precedentes. Sandra Bullo-
ck (com uma atuação digna de uma
certa estatueta dourada), interpreta
Ryan Stone, uma engenheira médica
designada, um pouco a contragosto,
para uma missão, por ser a especia-
lista em um novo equipamento que
está sendo testado. Ao lado do expe-
riente astronauta Matt Kowalsky
(George Clooney, ótimo como sem-
pre), Stone tenta a todo custo fazê-
lo funcionar, mas o inferno ocorre,
quando fragmentos de um satélite
russo atingem a nave e os deixam to-
talmente à deriva no espaço. E é isso,
“Gravidade’’,  não tem um enredo,
uma surpresinha, ou algo que o valha.
A produção quer sim, que o especta-

dor sinta a aflição que os persona-
gens são obrigados a passar a milha-
res de quilômetros da Terra, sem
água, sem comida e com pouquíssi-
mo oxigênio para sobreviver. A an-
gústia pelo que a personagem de
Bullock passa, é quase que insupor-
tável. Mas a sua determinação em
querer sobreviver é imensa e genui-
na, mesmo sabendo do trauma que
ela passou aqui na Terra. E é isso que
nos faz torcer incansávelmente pela
personagem, a sua vontade de poder
pisar pelo menos por mais uma vez
na Terra. E para o espectador do lado
de cá da tela, fica a sensação de, como
mencionado acima, termos presenci-
ado uma nova história sendo escrita.

Lançamentos
INFECTADOS
CRÔ - O FILME

MEU PASSADO
ME CONDENA
Sessão: 19:30 e 21:30 /

Sáb e Dom. também às
17:30

Censura: 12 Anos
Sinopse: Quando Fábio

(Fábio Porchat) e Miá (Miá
Mello) se encontram, é
amor à primeira vista. Eles
se casam um mês depois de
se conhecerem e decidem
viajar à Europa em um cru-
zeiro em lua de mel. Só que,
durante a viagem, eles en-
contram seus antigos namo-
rados, Beto (Alejandro Cla-

veaux) e Laura (Juliana Di-
done), que hoje estão jun-
tos e também passam sua lua
de mel.

CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

Proteger vidas é muito mais impor-
tante do que proteger bens e proprieda-
des. Isto é fato verídico. Foram alvissa-
reiras as estatísticas divulgadas dando
conta que caem vertiginosamente os
assassinatos em todo estado de São Pau-
lo. Em contrapartida, aumentaram os
crimes contra o patrimônio, ou seja,
roubos e furtos.

Outubro foi considerado o sétimo
mês consecutivo de redução dos homi-
cídios dolosos (com intenção de ma-

DIMINUIÇÃO DE MORTES – AUMENTARAM OS ROUBOS
tar). Comparando com o mesmo mês
de 2012, a queda foi de 22,4% no esta-
do e de 28% na capital.

Considerando os dez meses do ano,
o padrão foi convincente. Em todo es-
tado, a diminuição dos homicídios foi
de 3,5%; e na cidade de São Paulo, foi
de 8,5%. Números não mentem, porém
é preciso salientar que o total de assas-
sinatos continuaram altos: foram 3.689
casos no ano, até outubro, portanto,
muito preocupante. Foi muito come-
morado pelas autoridades o aumento do
número de prisões. Foram 141.536 des-
de o início do ano; em 2012, tinham
sido 121.928. Haja Xadrez!

Colocar dentro da prisão bandidos, é
excelente, porém, prevenir e impedir
que cometam crimes, é bem melhor.
Lamentavelmente, o quinto aumento
consecutivo de roubos (crimes em que a
violência contra a vítima, para tirar um

bem dela), deixa patente que as polícias
paulista ficam ainda devendo neste que-
sito. Há muito que fazer ainda.

É necessário melhorar e isso só se
consegue através de investimentos, me-
lhorando as investigações, consequen-
temente as ações de inteligência. Caso
contrário, continuaremos convivendo
com índices alarmantes de criminalida-
de.

Bem, estatísticas à parte, em Jaboti-
cabal, a cadeia pública continua rece-
bendo presos de vários municípios que
não possuem mais celas disponíveis para
abrigar bandidos, sendo que, em muitos
casos, de altíssima periculosidade.

Encerrando meu artigo, triste isto,
porque, 4ª feira passada (28/11), fui até
a Delegacia da Mulher, alí chegando, fui
muito bem atendido, pois desde que vol-
tei, após 4 anos trabalhando em Ribei-
rão Preto, não tinha tido esta oportu-

nidade, visita de cortesia.
A resposta da funcionária foi suscin-

ta:
“Edu, a Drª Andréa - Delegada, es-

crivãs, investigadoras, continuam ser-
vindo a Seccional de Polícia instalada
em Sertãozinho. Sem querer ser repeti-
tivo, peço encarecidamente a quem de
direito, por obséquio, solicitem mais
viaturas, contingentes, armamentos e
principalmente, mais condições de tra-
balho, para que, estes “heróis”, polici-
ais militares e civís, possam dar final-
mente a segurança que todos nós mere-
cemos.

A Polícia prende, o Poder Judiciário
julga, nós da imprensa divulgamos os
fatos.

Lembrem-se sempre, que segurança
não tem preço.

O preço da segurança é a continuação
de nossas vidas, e isto não tem preço.
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ATO DA MESA Nº 09/2013

A  MESA  DIRETORA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL, de Jabo-
ticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu
Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica  a  Diretoria  Administrativa  e  Financeira  da
Câmara  Municipal  de Jaboticabal,  após   expedição  de   Decreto
do   Executivo, autorizada  a  abertura  de um crédito   adicional
suplementar   no  valor  de  R$  80.000,00  (oitenta mil reais), para
suprir a  seguinte dotação do orçamento vigente:

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto
com recursos de anulação  parcial  de  dotação  da  Câmara  Muni-
cipal,  constantes   do  orçamento  vigente,  no valor   de   R$
80.000,00 (oitenta  mil  reais),  assim  especificadas:

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de
Decreto do Executivo, expedido de acordo com a Legislação em
vigor.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2.013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

JAN  NICOLAU  BAAKLINI
VICE-PRESIDENTE

JOÃO  ROBERTO  DA  SILVA
1º  SECRETÁRIO

ROBERTO  ALESSANDRO  RAYMUNDO
2º  SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO
Declaramos para todos os fins que, foram extraviados parte de

Documentações Fiscais, Tributárias e Previdenciárias, entre ou-
tras, anteriores ao Exercício de 2.012 (inclusive).

Sem outro particular, firmo a  presente.
Jaboticabal, 21 de novembro de 2.013

Paulo Cesar Vantini
Sócio – Proprietário

EXPRESSO RODO -  JABOTI  LTDA.
CGC.: 50386473/0001-47

EQUILIBRE  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA  EPP, torna público que requereu junto à CETESB a Licença
Prévia para a atividade de “Conservas de frutas, legumes e outros
vegetais, processamento,”, sito à ESTRADA VICINAL DE TAIA-
ÇÚ - VISTA  ALEGRE  DO  ALTO Taiaçu/SP.

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

A FIRMA REPRESENTAÇÕES BAGGIS S/C LTDA – ME CNPJ
Nº 04146484/0001-32, comunica o DISTRATO SOCIAL em 16/10/
2013, não deixando ativo e nem passivo.

O Senac Jaboticabal realizou a  2ª
Exposição de Profissões nos dias 19 e
20 de novembro, das 8 às 21 horas, re-
cebendo mais de mil estudantes do ensi-
no médio, do projeto PROJOVEM e
alunos de Guariba. O evento teve como
objetivo ajudar jovens e demais interes-
sados em se qualificar a conhecer as áreas
do mercado em que o Senac atua e os
cursos que a unidade oferece para Jabo-
ticabal e toda a região.

O participante pôde ver de perto o
que os profissionais desenvolvem em
cada área, conhecer a história da insti-
tuição por meio de um túnel do tempo e
participar da palestra Educação Pro-

Exposição de Profissões recebe mais de
mil estudantes no Senac Jaboticabal

Evento apresentou oportunidades de capacitação

em diversas áreas do mercado de trabalho

fissional, além de visitar a unidade com
a orientação de um guia.

“A 2° Exposição de Profissões foi
uma oportunidade inédita para os jo-
vens de Jaboticabal e da região conhe-
cerem as possibilidades de carreiras ofe-
recidas pelo Senac de forma dinâmica e
descontraída”, comenta João Alexan-
dre Martinez, gerente substituto do Se-
nac Jaboticabal.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

O Jaboticabal Shopping prepa-
ra para a próxima quarta-feira (04/
12) às 19h30, um Jantar Especial

Jantar especial e chegada do Papai Noel no Jaboticabal Shopping
ao som de Ricardo Bombarda, to-
cando músicas natalinas na che-
gada do Papai Noel para a crian-

çada curtir e tirar muitas fotos.
O evento será ao som de músi-

cas natalinas, telão de LED e

muito mais.
A noite não tem hora para aca-

bar. Aproveite.

A Secretaria de Saúde, em parceira
com o Programa de Ações Integradas
para Prevenção e Atenção ao Uso de
Álcool e Drogas na Comunidade (PAI-
PAD), realizou de 25 a 29 novembro,
a 2ª Semana de Alerta Sobre o Uso de
Álcool e Drogas, sob o tema “Álcool
e Violência”.

O objetivo é chamar a atenção dos
profissionais de saúde e também da
população para a importância das
ações de prevenção e a relação do con-
sumo abusivo de álcool com a violên-
cia.

Na quarta-feira (27), na Praça 9 de
Julho, das 9h às 16h, foram ofereci-

Saúde promove 2ª Semana de Alerta Sobre o Uso de Álcool e Drogas
Secretaria realiza atendimentos especiais

dos serviços de orientações e educa-
ção sobre uso de álcool, aplicação do
AUDIT pela equipe da Atenção Bási-
ca e do CAPS 1, atendimento à mu-
lher em situação de violência domésti-
ca e orientação para dependentes quí-
micos e familiares.

Durante a semana, foram expostos
nas unidades de saúde painéis infor-
mativos sobre as situações de violên-
cia relacionadas ao consumo abusivo
de álcool, além de orientações sobre
prevenção e tratamento para a depen-
dência.

Mais informações pelo telefone
(16) 3203-5674.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Saúde,
promove, desde segunda-feira
(25), a Campanha Fique Sabendo.
Até dia 01 de dezembro é possível
fazer testes rápidos para detecção
de HIV e sífilis. Equipes de saúde
atendem no DST/Aids, nos CIAF’s
e também na Praça 9 de Julho, das
8h às 12h e das 13h às 16h. No dia
29, o atendimento foi no Paço Mu-
nicipal, das 13h30 às 16h.

De acordo com o secretário da
pasta, Carlos Alberto Navarro, este

Prefeitura realiza Campanha Fique Sabendo
ano, há mais pontos para realiza-
ção de exames. “As enfermeiras
que atendem nas unidades de saú-
de foram capacitadas para aplica-
ção dos testes. Outra novidade
são os testes de sífilis, incorpora-
dos a esta campanha”, ressalta.

“Os testes são a possibilidade
de diagnóstico precoce. Saber an-
tes é melhor porque permite o iní-
cio do tratamento mais rapidamen-
te”, reforça a coordenadora do
Centro de Infectologia, Cíntia Car-
dozo.

No domingo (24), os frequentado-
res da Feira Livre de Jaboticabal presti-
giaram a apresentação da Corporação
Musical Gomes e Puccini. A bandinha
animou a Praça da Bíblia com seus do-
brados e as tradicionais canções que
marcam a história da bandinha.

A apresentação artística é apenas
uma das melhorias promovidas pela
Prefeitura. Para maior comodidade dos
feirantes e frequentadores, a Feira Li-
vre deixou o lago municipal e foi trans-
ferida para a Praça da Bíblia, ao lado do
Centro de Lazer Edson Martini.

Com o local mais apropriado, o nú-
mero de frequentadores aumentou e,
inclusive, novos feirantes já estão par-
ticipando da feira. “A Feira Livre é co-
nhecida pela qualidade de seus produtos.
Agora, com a mudança de local, garan-
timos um espaço mais seguro e agradá-
vel. A população está prestigiando e in-
formamos que existem espaços para
novos feirantes”, afirma o Secretário
de Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, Sérgio Nakagi.

Apresentações musicais – A SA-
AMA abre espaço para artistas locais se
apresentarem na Feira Livre. Os inte-
ressados devem procurar a SAAMA, na
Incubadora de Agronegócios, ou telefo-
nar para (16) 3209-2450.

Corporação Musical Gomes e Puccini se apresenta na Feira Livre
Apresentação faz parte da Semana de Arte e da Música



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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Amigos
e familia-
res felici-
tam Wânia
Carla dos
S a n t o s ,
pelo ani-
versário a
transcor-
rer  na pró-
x i m a
quarta-fei-
ra, 04 de
dezembro.
Parabéns!

Dia 1º de dezembro é seu aniversário. Familiares e amigos se reunirão, para
mais uma comemoração, pois a amizade quando é verdadeira, nos fortalece a cada
dia, e você é uma pessoa que sabe desse poder. Denise Cardozo, mãe de Túlio,
esposa de Luciano, filha de Rose e Honório, irmã de Tuca e Ana Paula. Nós,
amigos e amigas te felicitamos por mais essa data, que será de muitas conquistas.
Parabéns!

Hevilin Santos Arrighi. Dia 2 de dezembro, uma nova fase começa-
rá em sua vida. Amadurecimento, crescimento e responsabilidade irão
surgir, e a cada dúvida que surgir, lembre-se que seus melhores amigos
com quem pode realmente contar é sua família, a mãe Maura, o pai
José, o irmão Tiago, enfim, são pessoas que te amam. A transformação
acontecerá, com certeza. Curta esse momento com muita sabedoria,
pois é o único na vida de uma jovenzinha de 15 anos. Parabéns!

Muitas
felicida-
des a San-
dra Regi-
na Amo-
roso, pelo
N I V E R
transcor-
rido no
último dia
27 de no-
vembro!
P a r a -
béns!

“As tentações, os desconfortos e as
ansiedades são sempre obras do demô-
nio para desviar-nos do Bom caminho.”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

...............................................................................................................
Que saudades! Leitores queridos! Eu

voltei... voltei para ficar... porque aqui...
aqui é meu lugar...!

........................................................................................................
Agradeço à todos vocês pelo cari-

nho e elogio da minha coluna!
...............................................................................................................
Ainda bem que está chegando dia 4

de dezembro hein Ana Mattos... que
curiosidade!

.................................................................................................................
Amiga Denise Cardozo, muitos vi-

vas para você, que comemorou mais um
NIVER  na última sexta feira, e lem-
brando que a festança será no domingo,
estarei presente, com certeza!

.......................................................................................................
Recebi o convite do coquetel de aber-

tura da Exposição “Olhares de Contre-
ras”. Obrigado, estarei lá.

....................................................................................................
Parabéns à 1ª Dama  Cidinha, pois

seu desempenho frente ao Fundo  Soci-
al está confirmando que quando temos
atitudes e humanidade, os resultados
fluem naturalmente!

..............................................................................................
Quando não respeitamos o valor de

uma amizade, não temos o porque in-
sistir em continuar, pois amigo que é
amigo não mente, não enrola, não ilu-
de, não magoa, cumpre o que prome-
teu!

................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkk!

TPC: eles sofrem é de Tensão Pós-
Cinquenta

Se você já passou dos cinquenta, pre-
pare-se, porque logo, logo, vai começar
a sofrer de T.P.C. Para quem não está
ligando o nome à coisa, explico:

TENSÃO PÓS-CINQUENTA
Só os homens sentem isso, porque

mulher não faz cinquenta nunca! No

máximo...49!
Console-se, porque todo mundo um

dia vai envelhecer.
Lembra-se de quando você tinha vin-

te anos? Você sofria por bobagens, como
ter que usar creme anti-acne?

Agora tem que usar gel para dor
muscular e pomada para hemorróidas...

Você se apaixonava e achava que o
teu coração te maltratava?

Experimenta subir correndo um lan-
ce de escada agora.

O que é uma fimose diante de uma
artrose?

O que é um band-aid, diante de um
emplastro?

O pior é quando você percebe que ao
invés de ter quatro membros flexíveis e
um duro, passou a ter quatro membros
duros e um mole!

O problema maior já não é aquela
primeira vez que você não consegue dar
a segunda e sim a segunda vez que você
não consegue dar a primeira!

Agora, você nem se importa mais
em tirar a roupa e não provocar desejo,
não provocando riso, já tá ótimo!

Aliás, sexo depois dos cinquenta, se
você conseguir, é que nem pizza, mes-
mo ruim, tá bom!

Os médicos dizem que sexo depois
dos cinquenta é importantíssimo! Aju-
da na circulação sanguínea, nos batimen-
tos cardíacos e que deve ser praticado
no mínimo três vezes por semana!

Então você pergunta:
- Com quem?
E, se você for casado, então... não

existe a menor possibilidade que isso
aconteça!

E se for solteiro e coroa, também não.
E ainda dizem que depois dos cin-

quenta o homem fica mais sexy... só se
for sex agenário.

Mas se você estiver solteiro, pode
conseguir casar depois dos cinquenta e
fazer sua lista de casamento numa far-
mácia.

Dizem que a vida começa aos
quarenta.Verdade!

Só que em vez de um pediatra, você
começa a frequentar um geriatra.

Em vez do teste do pézinho... vai
ganhar o teste do dedinho:

Um bom exame de próstata!
Depois dos cinquenta o romantismo

muda para reumatismo...
Mas, você pode correr atrás do pre-

juízo.
Corra numa esteira, num parque, não

importa.
DICA:
Depois da corrida, tome um açaí

com prozac e meio viagra.
Sua depressão vai desaparecer na

hora...
Se você não morrer!

Com apenas 12 anos de ida-
de, a jaboticabalense Gabriela
Cuzzi já vem chamando aten-
ção e é apontada como uma
grande aposta para nossa na-
tação. Seu talento começou logo
cedo. Com apenas 6 meses, ela
teve seu primeiro contato com
a piscina na Academia Cardio-
físico, onde treina até hoje. A
nadadora é bem veloz, daque-
las que focam  no objetivo, pas-
sam por cima do medo e entram
para ganhar. Seus frutos colhi-
dos são resultado de muita dis-
ciplina e determinação. Não foi

Gabriela Cuzzi
Mergulho em alto nível

à toa que ela conquistou 28
medalhas de ouro, 15 de prata e
11 de bronze , em campeonatos
estaduais e regional. Além da
natação, ela é muito boa em ma-
temática, pratica futebol, han-
debol e estuda inglês. No últi-
mo dia 24 de novembro, ela con-
quistou o terceiro lugar nos
100m nado livre, sendo sua pri-
meira participação em Campe-
onato Paulista, ficando à frente
de atletas do Pinheiro, Corin-
thians, Unisanta e Paineiras.
Vamos ficar de olho neste nome.
Parabéns Gabriela!

GENTE & ENCONTROS

Um dia especial
para o Marcelo
Demani, presiden-
te da Associação
de Amigos do
Bairro  Residenci-
al. Marcelo com-
pletará mais um
aniversário no dia
03 de dezembro. A
esposa, Profª Elai-
ne Peres, felicita-o
junto com seus fa-
miliares e amigos.

Parabéns!

Dose dupla de felicidade e amizade. Duas jovens na flor da idade.
Cada uma com seu temperamento e jeito de ser, que encantam  a todos.
Sempre estão com sorrisos nos lábios, prontas para ajudar. As meni-
nas  completarão mais um ano de vida. Agora, com mais experiências
em decifrar os caminhos da vida, com mais sabedoria, desviando e
saltando os espinhos, pedras do caminho. Que conquistem cada vez
mais os espaços reservados para vocês. Nunca desistam de seus obje-
tivos e que a luz Divina brilhe cada vez mais. Feliz aniversário para
nossas gêmeas queridas:  Franciane B. Veloce e Daiane B. Veloce, que
aniversariam no  dia 2 de dezembro. A equipe do SISTEMA GAZETA
DE COMUNICAÇÃO as saúdam  pelo feliz acontecimento.Parabéns!

 Festejará, com saú-
de e alegria, mais um
aniversário, no dia 03 de
dezembro, Elvio Rober-
to Morgatto, de tradici-
onal família de nossa ci-
dade e destacado em-
presário. O aniversari-
ante é casado com  Mô-
nica B. Rodrigues Mor-
gatto, a quem estende-
mos as nossas felicita-
ções pelo feliz aconte-
cimento. Ao aniversari-
ante, desejamos toda
felicidade que o Divino
Mestre possa lhe ofe-
recer. Parabéns e mui-
tas felicidades.

Parabéns ao nosso grande amigo Adão Jacinto, pelo aniversário a trans-
correr no dia 01 de dezembro. Esposo de Maria Inês, pai de Rodrigo (Fú), avó
de Ana Beatriz e sogro de Kátia. Parabéns!

Brenda Vaz
de Lima, com-
pletará idade
nova no dia 6
de dezembro.

Filha de Emer-
son e Elaine, e

irmã de Allana,
comemorará a
data com mui-

tos vivas.
Parabéns!



RIR COM WALDIR

O Mineirinho chegou pro Gaúcho
e disse: ô, cê nun sabe, tô cuma fome
danada, mas tão grande mesmo que
hoje eu comeria até um tremm!!

O Gaúcho arregalou os olhos e en-
tão começou a gritar: “Tchê!, Tchê!,
Tchê!, Tchê!, Tchê!, Tchê!, Tchê!...

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.)

piuíiiiiii Tchê!, Tchê!, Tchê!, Tchê!,
Tchê! piuíiiii.

.....................................................................
Porque a Loira sobe no coqueiro

em dia de chuva?
R.: Para ver por onde entra a água

no coco.
......................................................................
Certo dia, o prefeito da cidade de-

cidiu tirar todos os loucos daquela ci-
dade e levar de avião para um hospí-
cio na cidade perto dalí.

No meio da viagem os loucos co-
meçaram a jogar bola dentro do avião,
o piloto não estava mais aguentando
e disse:

Copiloto, vai lá atrás e dá um jei-
to naqueles caras, pelo amor de Deus!

Passou 1 minuto e ficou em silen-
cio total, ao chegar na cabine o pilo-
to pergunta:

Nossa, o que você fez?
O copiloto disse:
Nada demais, apenas disse prá eles

jogarem bola na rua.

DECLARAÇÃO
Renato Georgete, abaixo assinado, representante legal e titular

da empresa RENATO GEORGETE - ME , estabelecida na cidade de
Sertãozinho - SP, na Avenida Antonio Pachoal Nº 1.100, Bairro
Centro, inscrita no CNPJ Nº 11.647.635/0001-00 e Inscrição Estadu-
al Nº 664.175.688.ll8, comunica o extravio do Talão de Nota Fiscal
Modelo l Nº 00000l a 000050 e as Notas Fiscais Modelo l Nº 00005l,
000052, 000053, 000054, 000056, 000068 e 000081.

Por expressão da verdade, firmo a presente declaração.
RENATO GEORGETE

Os alunos beneficiados pelo Pro-
Jovem Trabalhador receberam na ter-
ça-feira (26), as apostilas e uniformes.
Aproximadamente 500 jovens foram
beneficiados pelo programa.

Presente no evento, o Prefeito,
Raul Gírio, ressaltou a importância
dos investimentos na qualificação dos
jovens. “Estamos preparando esses
jovens para um futuro muito mais
promissor. O ProJovem oferece cur-
sos de qualificação de qualidade, que
preparam seus alunos para um mer-
cado de trabalho cada vez mais com-
petitivo”.

O Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Valdemir Lutti, lembra
que as inscrições continuam abertas.
“Os interessados em frequentar um
dos cursos devem procurar o escritó-
rio do ProJovem na Incubadora de
Empresas. Ali, terão todas as infor-
mações, inclusive sobre os documen-
tos necessários”.

São oferecidos cursos de Adminis-
tração, Telemática, Extrativismo, Ali-

ProJovem Trabalhador: Prefeitura entrega uniformes e apostilas

Cerca de três mil alunos da rede
municipal, do 2° ao 9° ano do ensino
fundamental, participaram da prova
do Sistema de Avaliação de Rendimen-
to Escolar do Estado de São Paulo –
SARESP 2013. As provas acontece-

O Departamento de Cultura divul-
ga a agenda de eventos da semana. A
programação inclui o lançamento do
livro “A memória do Cinema em Ja-
boticabal”, de Luiz Carlos Cascaldi, e
um espetáculo de dança apresentado
pelo Estúdio de Dança Fabíola Gar-

Alunos jaboticabalenses participaram do Saresp
ram nos dias 26 e 27.

“O objetivo é conhecer a situação
da escolaridade básica no Estado de
São Paulo. Assim é possível orientar
os gestores do ensino e elaborar polí-
ticas públicas voltadas à melhoria da

educação”, pontua o secretário de Edu-
cação, César Esper.

O SARESP avalia os alunos atra-
vés de provas nas áreas de Língua Por-
tuguesa com Redação e Matemática, e
alterna entre as disciplinas das áreas

de Ciências Humanas (Geografia e His-
tória) e Ciências e Ciências da Nature-
za (Biologia, Física e Química).

A novidade este ano foi a aplicação da
prova para alunos do 2° ano do ensino
fundamental e 2° ano do ensino médio.

Departamento de Cultura divulga agenda da semana
Programação oferece lançamento de livro e espetáculo de dança

cia.
O lançamento do livro “A memó-

ria do Cinema em Jaboticabal” acon-
teceu no dia 29 de novembro, na sede
da Associação Regional de Engenhei-
ros e Arquitetos, às 20h.

O espetáculo de dança “Cindere-

la”, será apresentado no Cine Theatro
Municipal, no dia 30 de novembro, às
20h30.

O Diretor de Cultura, Abel Zevi-
ani, convida a população a prestigi-
ar os eventos. “Nos últimos meses,
Jaboticabal é contemplada por uma

agenda cultural bastante diversifica-
da. Desta vez, estamos oferecendo a
oportunidade de prestigiar escritos,
filhos de nossa cidade, e um grande
espetáculo de dança, garantindo ex-
celentes opções para o final de se-
mana”.

Dois artistas de Jaboticabal foram
classificados para a próxima etapa do
Mapa Cultural Paulista na modalida-
de Artes Visuais. José Alexandre Hi-
ashima Egídio  e Leonilda Pereira Sil-
va Santos foram indicados para a mos-

Artistas de Jaboticabal classificam-se no Mapa Cultural Paulista
José Alexandre Hiashima Egídio  e Leonilda Pereira Silva Santos representam Jaboticabal nas Artes Visuais

tra estadual.
José Alexandre concorreu com as

obras “Diversão no Centro” e “O
Lago”. Já Leonilda concorreu com três
trabalhos: “A Outra Face da Vida”,
“Desaparecimento de pessoas” e “As

Fantasias de pessoas”
O Diretor de Cultura, Abel Zeviani,

comemora a classificação dos artistas.
“Temos uma grande responsabilidade
em apoiar os artistas locais e garantir
que Jaboticabal seja representado no

Mapa Cultura Paulista. Vencemos mais
uma etapa e espero que nas próximas
edições, artistas das mais diferentes
vertentes procurem o Departamento de
Cultura e representem nossa cidade nas
mais variadas categorias”.

A Secretaria de Assistên-
cia Social informa aos bene-
ficiários do programa Bolsa
Família que o recadastra-
mento, que teve início em
agosto, prossegue até dia 13

Recadastramento do Bolsa
Família prossegue

de dezembro.
O objetivo é verificar se os

beneficiários, que estão com
informações desatualizadas,
ainda atendem aos pré-requi-
sitos para a continuidade no

programa do Governo Fede-
ral.

Importante!
Devido à reforma do

prédio, os beneficiários
que são atendidos pelo

CRAS II devem procurar
as assistentes sociais do
CRAS I para o recadas-
tramento.

Mais informações pelo te-
lefone (16) 3202-8301.

Oração a “Nossa Senhora Desatadora dos Nós”
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro

a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados
filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que exis-
tem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emara-
nhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a
minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que
Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita
da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-
la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser
desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a Teu
Filho e Meu Libertador, Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó... Peço-te
que o desates para a glória de Deus, e por todo o sempre. Vós sois a minha
esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus,
a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberda-
de, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-
me, protege-me, ó seguro refúgio! Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim.
(F.A.S.)

CONVERSA COM JESUS
Todos os dias - Durante nove dias

ORAR: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis
de tudo, meu Pai. Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que
fizestes o paralítico andar, o morto a voltar a viver, o leproso sarar, fazei com
que (pedir a graça). Vós que vistes minha angústia e lágrimas, bem sabeis.
Divino amigo, como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre,
tenho ânimo e alegria para viver.

Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus,
que ao terminar esta conversa que terei contigo durante nove dias, eu alcance
(pedir a graça), que peço com muita fé. Como gratidão, mandarei publicar mil
orações para que outras pessoas, que precisem de Vós, aprendam a ter fé e
confiança na Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol
ilumina o amanhecer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada
vez aumenta mais a minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”.

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém. F.A.S.

POSTO CALIFÓRNIA JABOTICABAL LTDA., torna público
que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001322, válida
até 28/11/2018, para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES à Av. Marechal Deodoro, 979, Sorocabano, Ja-
boticabal/SP.

mentação, Construção e Reparos, Be-
leza e Estética, Saúde e Turismo para
jovens entre 18 e 29 anos desempre-

gados. O programa oferece auxílio fi-
nanceiro de R$ 100.

Para mais informações, o telefone

de contato da Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo é  (16) 3203-
8014.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR – “UNENLAR”, convoca os
senhores associados a reunirem-se em sua sede social, sito à Rua
Monteiro Lobato, 1.150, Centro, em  Assembléia Geral Ordinária, no
próximo dia 29 de dezembro de 2013, às 19 hs, afim de procederem a
eleição e posse da nova Diretoria para o Biênio 2014/2015.

De acordo com o estatuto, não havendo número legal de sócios
para a primeira convocação, a Assembléia será realizada uma hora
após, com qualquer numero de sócios presentes.

Jaboticabal, 27 de novembro de 2013.
José Pedro Liberato do Amaral

Presidente
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No último final de semana, mais pre-
cisamente no dia 23, sábado, as equipes
de basquetebol feminino e masculino,
que representam a F.A.E./COC/CARDI-
OFÍSICO/JABOTICABAL, estiveram
em quadra, em jogos válidos pelos play-
offs, semi-final e final, do Campeonato
da Associação Regional de Basquete/Ri-
beirão Preto. Os atletas, comandados
pelo técnico João Pifer, realizaram ex-
celentes partidas frente a adversários
de tradição nesta modalidade. Os jogos
aconteceram  no Ginásio Municipal de
Esportes Alberto Bottino, em Jabotica-
bal.

A 1ª partida foi realizada às 13:30
hs entre as equipes de Jaboticabal e Re-
creativa/Ribeirão Preto (caratér-amis-
toso), categoria sub-13 feminino e o
resultado foi o seguinte:

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL 50 X 20 RECREATIVA/RI-
BEIRÃO PRETO.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
ANA BEATRIZ, EMANUELLE DU-
ARTE, BEATRIZ PIFER-CESTINHA
DA PARTIDA COM 20 PONTOS,
STHELA SANTA ROSA, GABRIELA
MARQUES, JULIA RAMOS, KETHE-
LYN FERREIRA, ALICE DIAS, JULI-
ANA PETEROSSI, CAMILA SOARES,
ISABELLE MUNIZ e EDUARDA
FERNANDA. TÉCNICO JOÃO PI-
FER.

A 2ª partida foi realizada às 15:00
hs entre as equipes de Jaboticabal e Re-
creativa-Ribeirão Preto, (1º jogo da fi-
nal), categoria adulto feminino, com o
seguinte resultado:

EQUIPES DE BASQUETE DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL  NAS DISPUTAS DOS
PLAY-OFFS DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL 54 X 61 RECREATIVA/RI-
BEIRÃO PRETO.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
LUCIMARA SILVA, CYNTHIA RIBEI-
RO-CESTINHA DA PARTIDA COM 20
PONTOS, FERNANDA TONINI,
NAYHARA SERVIDONE, JANAÍNA
RODRIGUES, CAMILA SANTOS, MI-
CHELE FRANCO, KEILA CRUZ, JU-
LIA ROGÉRIO e LUCILENE RIBEI-
RO. TÉCNICO JOÃO PIFER.

A 3ª partida foi realizada às 17:00
hs entre as equipes de Jaboticabal - 7º
colocado no geral e Matão - 1º coloca-
do no geral (1º jogo da semi-final), ca-

tegoria adulto masculino. A equipe de
Jaboticabal, considerada a zebra do
campeonato, aprontou mais uma vez
e após estar atrás no placar com uma
diferença de 16 pontos, no início do 3º
quarto, venceu o jogo pelo seguinte
placar:

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL 76 X 75 MATÃO.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
DAVILSON, GABRIEL, MOACYR-
CESTINHA DA PARTIDA COM 22
PONTOS, MAIKEL, LUCAS, JHONA-
TAN, MARCELO, DENILSON, SEL-
SO, MATHEUS, JOSÉ AUGUSTO e
NORBERTO. TÉCNICO JOÃO

PIFER.ASSISTENTES TÉCNICAS:
LUCIMARA SILVA e FERNANDA TO-
NINI.

Os próximos jogos acontecem no
sábado, dia 30 em Ribeirão Preto. 09:00
hs/categoria - sub-13 feminino no Clu-
be Recreativa. Jogo: RECREATIVA/RI-
BEIRÃO PRETO X F.A.E./COC/CAR-
DIOFÍSICO/JABOTICABAL.

Às 11:00 hs, categoria adulto femi-
nino: RECREATIVA/RIBEIRÃO PRE-
TO X F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL. No mesmo sábado, dia
30, às 19:00hs, a equipe adulto masculi-
no encara Matão, no Ginásio Décimo
Quiozini, em Matão.

A equipe de basquete masculino/ca-
tegoria sub-21 da F.A.E./COC/CARDI-
OFÍSICO/JABOTICABAL, encerrou a
fase de classificação do 2º turno da As-
sociação Regional de Basquete/Ribeirão
Preto, em 2º lugar. A última partida
aconteceu no dia 21, quinta-feira, em
Jaboticabal, mais precisamente no Gi-
násio Alberto Bottino. O adversário,
forte equipe de Cravinhos, que venceu
Jaboticabal no 1º turno em seus domíni-
os por uma diferença de 07 pontos. No
ano de 2012 as duas equipes se enfren-
taram na final da Liga de Basquete e a
equipe de Jaboticabal comandada pelo
técnico João Pifer, conquistou o título
inédito na categoria sub-21 masculino,
ao vencer Cravinhos por 02 x 00, na
melhor de 03-Play-Offs, mas desta vez,
Cravinhos venceu o jogo, conquistando
o 1º lugar na fase de classificação e irá
enfrentar Matão na semi-final, já a equi-
pe de Jaboticabal irá enfrentar Casa
Branca em melhor de 03 partidas/semi-
final.

O 1º Jogo no dia 28/11, quinta-feira,
às 20:00hs, em Casa Branca.

2º Jogo no dia 29/11, sexta-feira, às
20:00hs em Jaboticabal.

A 3ª partida, se necessária, será mar-
cada também em Jaboticabal pela A.R.B./

EQUIPE DE BASQUETE MASCULINO/CATEGORIA SUB-21 DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/
JABOTICABAL TERMINA A FASE DE CLASSIFICAÇÃO/2º TURNO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE

BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO EM 2º LUGAR E ESTÁ CLASSIFICADA PARA O PLAY-OFF SEMI-FINAL

Ribeirão Preto. As equipes vencedoras
se enfrentam na final, as que perderem,
3º e 4º lugares.

O resultado do jogo do dia 21/11,
quinta-feira:

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-
TICABAL 44 X 56 CRAVINHOS.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
RAPHAEL, HELTON, ARTHUR,
EVERTON, LUCAS, REINALDO,

MATHEUS, FILIPE WESLEY, FELI-
PE MERLIM, ALBERT, CONRADO e
JHONATAN. TÉCNICO JOÃO PIFER
e ASSISTENTE TÉCNICA FERNAN-
DA TONINI.

Dia 23/11, sábado, aconteceu no Gi-
násio Municipal de Esportes Alberto
Bottino, em Jaboticabal, o Festival Mu-
nicipal das Escolinhas de Iniciação, na
modalidade de basquetebol masculino e
feminino, com crianças dos 07 aos 14
anos de idade. A F.A.E., em parceria com
o D.E.L. - realizaram o evento que con-
tou com a participação do Prefeito Mu-
nicipal Raul Girio, o Secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer,  Prof.
César Esper, o Presidente do Clube
Mascagni, Mário Sanches, o Presidente
da F.A.E. - Prof. Samuel Cunha, o Vice-
Presidente Prof. Carlos César Ignácio,
o Diretor Geral de Modalidades da F.A.E.
- Prof. Anselmo Antonio Húngaro e o
Diretor de Esportes do D.E.L. Prof.
João Pifer, que também é o coordena-
dor da modalidade de basquete em Jabo-
ticabal.

O Projeto denominado: "UM AR-
REMESSO PARA A INCLUSÃO SOCI-
AL, FORMAÇÃO E QUALIDADE DE
VIDA", é desenvolvido em 07 Núcleos
espalhados pela cidade:

- E.M.E.B. - PROF.CARLOS NO-
BRE ROSA;

- E.M.E.B. - CORONEL VAZ;
- E.M.E.B. - AFONSO TÓDARO;
- E.M.E.B. - AMADEU LESSI;
- E.M.E.B. - NOSSA SENHORA

APARECIDA; no GINÁSIO MUNICI-
PAL DE ESPORTES ALBERTO BOT-
TINO e na SOCIEDADE FILARMÔ-
NICA PIETRO MASCAGNI.

Os Profissionais de Educação Física,
responsáveis pelas aulas neste projeto,
são: Lucimara Cristina Ribeiro da Silva,
Nayhara Servidone, Fernanda Tonini e
João Pifer.

A FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE E O DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, REALIZARAM EM PARCERIA, O FESTIVAL

MUNICIPAL DAS ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL

No total, o projeto envolve 1.632
crianças, dos 07 aos 14 anos, de ambos
os sexos. Para participar deste festival,
cada núcleo foi representado por 1 equi-
pe masculina e 1 equipe feminina, tota-
lizando 200 crianças participantes. O
evento teve início às 07:30hs e termi-
nou às 12:30hs, com a participação de
pais, amigos e parentes dos alunos par-
ticipantes. Foram oferecidas medalhas
de participação a todos os participan-
tes, sorteio de brindes oferecidos pelos
patrocinadores do evento e pela F.A.E.,
além de pipoca, algodão doce, lanches e
refrigerantes, aos alunos participantes
do Festival.

SOLIDARIEDADE:
Neste festival, foram arrecadados

mais de 250 kg de alimentos, com a
colaboração de todos os pais dos alunos
participantes. Foram doados para a
AVCC - Associação dos Voluntários no
Combate ao Câncer e entregues pelos
alunos das escolinhas e o diretor do
D.E.L./João Pifer, ao Presidente da
AVCC, Luiz Carlos Donadio.

O Coordenador da Modalidade e Di-
retor de Esportes do D.E.L., João Pi-
fer, diz que, “antes de mais nada, este
projeto tem por objetivo colaborar na
disciplina, educação, formação, ami-
zade, convívio em grupo, além de ou-

tras qualidades, por último, investir
também na formação e revelação de
futuros atletas para a modalidade de
basquetebol da cidade, sustentando as
equipes de competição”, e finaliza:
“agradeço a participação e colabora-
ção de todos os pais, o apoio da Pre-
feitura Municipal/F.A.E., Secretaria da
Educação, Setor de Nutrição Escolar, e
patrocinadores do evento: M/SIX, Rei
Modas, Recanto da Carne, Restauran-
te Malagueta, Edu Cell,  Iolanda Cabe-
lelerira, Nova Era Modas, Turma da
Ginástica Localizada da F.A.E. e Giná-
sio de Esportes, o meu muito obrigado
a todos”, finaliza João Pifer.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

MULTINACIONAL
CONTRATA EM
JABOTICABAL:

Técnico de manutenção com experiência em
comandos elétricos.

Interessados enviar curriculum para o
 e- mail evandro_lon@hotmail.com

A/C.: de Evandro

Carta contemplada
R$ 350 mil p/ Imóvel, Construir, Quitar fin.ou Capital de giro

R$ 37 mil de entrada + parcelas

16-3106-9023 / 99608-3742
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