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O Prefeito Raul Girio e o Se-
cretário Estadual de Desenvol-
vimento Social Rogério Ha-
mam, assinaram, na quinta-fei-
ra, 23, o convênio para liberar
recursos do Centro Dia do Ido-
so. Já foram liberados R$ 500
mil para o início das obras. A
licitação deve acontecer já nos
próximos dias.

O Centro Dia é um espaço
de acolhimento, proteção e
convivência de idosos semide-
pendentes, com idade igual ou
superior a 60 anos. A priorida-
de do atendimento é para aque-
les cujas famílias não têm con-
dições de dar atenção e cuida-
do durante o dia, pois precisam
trabalhar. Ao final da tarde, o
idoso volta para sua casa, sem
perder os vínculos familiares.

No local, serão desenvolvi-
das atividades socioeducativas
e socioassistenciais. O prefei-
to explica que o principal obje-

Jaboticabal assina convênio do Centro Dia do Idoso
Local será destinado a atividades de lazer, socioeducativas e socioassistenciais

tivo do projeto é acolher, pro-
teger e oferecer um local acon-
chegante para a convivência
dos idosos. “A expectativa é
atender cerca de 25 idosos, em
situação de vulnerabilidade ou
risco social”.

O local oferece alimentação,
atividades de lazer, cultura, ba-
nheiros adaptados, área de des-
canso e sala de convivência
com TV,  DVD, enfermaria e
computadores para aulas de
informática.

“A ideia é prevenir situações
de risco pessoal e social, evitar
o isolamento social e reduzir o
número de internações médi-
cas. Além de trabalhar o forta-
lecimento dos vínculos familia-
res, compartilhar com as famí-
lias a provisão de cuidados es-
senciais a essas pessoas”,
acrescenta a secretária de As-
sistência Social, Eliete Travai-
ni Lopes.

A cidade de Jaboticabal sediou,
na quinta-feira, dia 23, um encon-
tro de 25 municípios da região de
Ribeirão Preto (SP) para assinar a
renovação dos convênios de um
projeto do Governo Estadual – o
Vivaleite. A cerimônia aconteceu
no Centro de Convivência do Ido-
so Edson Martini, conhecido como
Terceira Idade.

O Secretário Estadual de Desen-
volvimento Social, Rogério Ha-
mam, explica que a região de Ri-
beirão Preto recebe um programa
vital para o bom desenvolvimento
infantil. “Distribuímos um leite de
alta qualidade, que nutri nossas
crianças e evita várias doenças,
como a desnutrição infantil. O Go-
vernador Geraldo Alckmin fez
questão de manter a distribuição,
mesmo com a alta do preço nos
últimos dois anos”, informa.

O Vivaleite é um projeto social

Jaboticabal reúne 25 cidades para assinar projeto Vivaleite
Secretário Estadual Rogério Hamam prestigia o evento

de distribuição gratuita de leite flui-
do, pasteurizado, com teor de gor-
dura mínimo de 3%, enriquecido
com ferro e Vitaminas A e D. O
objetivo é oferecer um complemen-
to alimentar seguro e de alto valor
nutritivo às pessoas de baixa ren-
da, além de gerar de forma indire-
ta, novos empregos no campo.

Em Jaboticabal, 530 crianças de
6 meses a 7 anos recebem quase
10 mil litros de leite por mês. “Nos-
sa cidade valoriza muito a boa ali-
mentação na infância. A presença
do secretário, representando o
governador Geraldo Alckmin, é
uma prova que Jaboticabal man-
tém seu prestígio estadual. Rece-
ber 25 cidades de toda a região é
um indicador que realizamos nos-
so trabalho com muito carinho”,
comemora. “Renovamos nosso
convênio com este projeto tão im-
portante para a alimentação das

crianças em risco social. Estamos
felizes por saber que nossa infân-
cia está sendo bem atendida”, fi-
naliza o prefeito Raul Girio.

Conheça mais detalhes do pro-
grama:

Quem pode se beneficiar
Crianças de 6 meses a 6 anos e

11 meses de idade, pertencentes a
famílias com renda mensal de até
dois salários-mínimos

Documentos necessários
- Identificação do responsável

legal da criança (RG)
- Carteira de vacinação da cri-

ança
- Certidão de nascimento da cri-

ança
- Comprovante de renda famili-

ar ou, se necessário, comprovan-
te da condição de desemprego ou
de ser mãe arrimo de família

Quantidade de leite que cada
criança cadastrada pode receber

Cada beneficiário recebe 15 li-
tros de leite por mês, sendo que
cada família pode cadastrar no
máximo 2 crianças

Obrigações do beneficiário
Para continuar a receber o leite

enriquecido, a mãe/responsável
deve assumir alguns compromis-
sos como:

- Manter a vacinação da crian-
ça em dia

- Buscar o leite na data e horári-
os combinados

- Comparecer às palestras infor-
mativas sempre que forem agen-
dadas

- Levar a criança beneficiária
para pesar e medir a cada quatro
meses

- Assinar a ficha de controle de
recebimento do leite

- Não faltar à entrega do leite
por mais de três vezes consecuti-
vas sem justificativa

Quem planta desavenças colhe

atrocidades

Quem é desumano está longe de

conhecer os deveres

Quem explora o semelhante,

não é digno de respeito

Depois das assinaturas, Rogério Hamam, o Prefeito Raul Girio, autoridades e convidados posam para a posteridade

Encontro de representantes de 25 municípios, para assinaturas de renovação dos convênios de Projeto do Govêrno Estadual
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PEDACINHOS DE LUZ

O agora pode ser uma realidade. O
futuro é uma esperança. Os dias que cor-
rem, são sementes lançadas no tempo
eterno do espírito. A vida de cada um
tem um cenário diferente, são modos
de pensar e agir, completamente em di-
mensões opostas, que trazem divergên-
cias para conclusões de luzes ou de tre-
vas, de paz ou de desunião, de humilda-
de ou de orgulho. Vivemos através das
encarnações, junto da família, no plano
material, num corpo para passarmos
pelas provas ou expiações, nas dores e
sofrimentos, em busca de uma limpeza
espiritual e alcançar a evolução neces-
sária. O tempo marca as sucessivas vi-
das, porque passamos para que alcance-
mos um grau maior de EVOLUÇÃO,
dentro do contexto maior de  cresci-
mento espiritual. As mudanças se ope-
ram de acordo com nosso modo de agir
perante o mundo em que vivemos, onde
lutamos para que o aprendizado seja su-
ficiente para progredirmos na caminha-
da rumo a um sem fim.

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS
PROGRESSIVA

Somos eternos em espírito.Com o
andar dos tempos, caminhamos lenta-
mente em busca de dias melhores, de

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO
encontros com as condições positivas
de aprendizado, onde nasce os sistemas
de novos conhecimentos, que surgem
entrelaçados com os velhos contextos
e os novos, que a evolução traz. Preci-
samos vencer a nós mesmos. Na  luta
interior, buscando reformas e condições
de mudarmos nossos costumes, pensar-
mos e agirmos diante dos problemas.
Sofremos pela dor e sofrimentos, como
produto de nossa ignorância, que nos
leva a seguirmos caminhos tortuosos,
repleto de trevas. O aprendizado é len-
to e duradouro, requer de nós mudanças
e desejos de vencermos a luz, que tem
que nos iluminar.

SONHAMOS COM OS OLHOS DO
CORAÇÃO

As luzes da alma, o perdão da humil-
dade, o poder da fé e  acreditar na espe-
rança que nasce hoje, amanhã e sem-
pre. Os dias são iluminados pelo sol bri-
lhante, trazendo a paz, a união e a fra-
terna caridade, as noites com o luar para
abrir caminhos entre vidas que se en-
contram, para lutarem em mundos ad-
versos, nos comportamentos, nos  mo-
dos de vivermos, amparados pelo amor
da família e de todos os que querem vi-
ver felizes. A felicidade é uma conquista
do espírito, que nasce com o tempo das
vidas sucessivas. A esperança nasce
como luz, os sonhos só serão realidades
quando conseguirmos vencer as dificul-
dades e criarmos um mundo onde reina
uma evolução progressiva e meritória.

AS ERAS CRIADAS POR DEUS
O bem pode ser semeado por nós. A

caridade é fonte de sabedoria, formada
pela humildade, na ajuda ao semelhante
necessitado. Tudo são eras que criam
oportunidades de encarnações felizes,
de encontros na família, para nascer o
amor, o entendimento e a harmonia. É
o encontro de almas encarnadas para
resgates e acertos, dentro das encarna-
ções. SÓ O AMOR CONSTROI. O ÓDIO
DESTRÓI.

Esta é uma pergunta muito boa, não
é? O que você está fazendo com o seu
tempo? Tenho certeza que muitos não
sabem como responder, sabem por quê?
Porque na verdade não estão fazendo
nada, muito pelo contrario, estão sim,
é desperdiçando o seu tempo com coi-
sas inúteis. Quantos que não gastam o
tempo sentado ou deitado só pensando
no pior ou como se vingar de alguém.
Outros, porém passam o tempo todo
sem fazer, absolutamente nada, vezes
nada. Quero que você entenda que um

O QUE VOCÊ FAZ COM O SEU TEMPO?
dia todos nós iremos nos apresentar di-
ante de Deus para prestamos conta de
tudo e também do nosso tempo, por
quê? Porque foi Ele que nos deu o tem-
po e todas as coisas. Devemos aprovei-
tar bem tudo o que Deus está nós dando
nesta terra, para desfrutamos enquanto
estivermos aqui. Mas principalmente o
de Servi-lo com todo o nosso coração e
sempre obedecendo a sua palavra em
todo o tempo. No Antigo testamento,
encontramos uma mulher que não per-
deu tempo, mas que mudou a sua histó-
ria e a do seu povo, dedicando todo o
seu tempo a Deus. Esta mulher corajosa
se chama Ester. Em Susã morava um
homem judeu chamado Mardoqueu.
Quando o rei Nabucodonosor, da Babi-
lônia, levou de Jerusalém como prisio-
neiro o rei Joaquim, de Judá, Mardoqueu
estava entre os prisioneiros que foram
levados com Joaquim. Mardoqueu levou
consigo a sua prima Hadassa, isto é,
Ester, uma moça bonita e formosa. Os
pais dela tinham morrido, e Mardoqueu
havia adotado a menina e a tinha criado
como se fosse sua filha. Quando Mar-
doqueu soube da ordem do rei Xerxes
que todas as moças virgens e formosas
fossem levadas para serem escolhidas
como esposa do rei, ele ficou muito pre-
ocupado e disse para Hadassa: Olha, se

o rei te escolher, não declara a sua pa-
rentela e diga que o seu nome é Ester.
(Isto já era um plano de Deus). Enfim,
ela foi a escolhida para se tornar rainha
do rei. Ester foi uma jovem mulher ju-
dia incrivelmente corajosa. Ela possuía
duas qualidades que a distinguiam de quem
estava perto dela. Primeiro, ela possuía
a compaixão de Deus acesa em seu co-
ração. Segundo, ela assumia riscos. Esta
história nos mostra exatamente como
Ester arriscou a sua vida por causa de
seu amor pelo Senhor e seu povo. Um
homem chamado Hamã, tentou fazer
com que o rei concordasse em extermi-
nar todos os Judeus em Susã. Ester esta-
va diante de uma decisão difícil, defen-
der o seu povo ou defender a si mesmo.
Ela facilmente poderia ter protegido a
si mesmo e deixar os outros judeus se-
rem mortos, ou ela poderia colocar a
sua vida em jogo por eles. Ester assumiu
o risco. Ela enviou uma mensagem ao
seu primo Mardoqueu e pediu a ele que
houvesse um período de jejum e oração
entre os judeus na cidade. No lado de
dentro dos muros do palácio, Ester e
suas empregadas também jejuaram e ora-
ram. E isso foi a preparação que ela fez
para achegar-se ao rei. Ester disse: “Eu
vou ver o rei mesmo que isso seja con-
tra a lei. Mesmo que eu morra”. Era

simples assim para ela? É claro que não.
Mas quando a compaixão de Deus vive
dentro de você, ela impulsiona você a
fazer coisas que nunca pensou que pode-
ria fazer. Vai dar a você a coragem que
você não sabia que tinha. Fará você sair
da sua zona de conforto, de proteção. A
compaixão de Deus por você é enorme.
Você nunca será capaz de imaginar o quan-
to Ele ama você. O amor que Deus tem
por você faz com que você tenha com-
paixão pelos outros. Você mostra seu
amor pelas pessoas, por exemplo, quan-
do as serve, sendo atencioso, calmo, tra-
tando-as com honra e dando-lhes o me-
lhor de si. Deus ama você incondicional-
mente. Ame você também. Não desper-
dice mais o seu tempo, faça como Ester,
aprenda há usar o tempo para o bem, ao
invés de ficar pensando só em si mesmo.
Procure hoje mesmo, alguém que esteja
precisando de ajuda e se você puder aju-
dar, faça com todo a amor, sem esperar
nada em troca. Tenho certeza que, Deus
que vê todas as coisas Lá do céu. Ele vai
te recompensar. “Quem sabe? Se tal tem-
po como este Deus não te escolheu para
fazer a diferença?”. Faça uma oração
com as suas próprias palavras e deixe
Deus te responder. Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa: A Verdade
da Palavra. Diáriamente na GAZETA
FM 107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30mim

  catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

A mensagem do versículo “cremos e
conhecemos que tu és o Santo de Deus”
(Jo 6,69) a cada dia se fortalece em nós,
porque sabemos bem o que é crer. Mas é
importante observar que o apóstolo
Pedro também colocou a palavra co-
nhecer juntamente com o termo crer,
pela vontade do Espírito Santo, para
que assim também ficasse registrado no
Evangelho.

Isso aconteceu porque “conhecer”
para o oriental, especialmente para o
judeu, não se dá apenas pelo intelecto,
mas pela experiência do fato em si.
Igualzinho a criança pequena que, para
realmente experimentar algo, leva até

RIR COM WALDIR

É preciso conhecer Jesus
a boca para saber o sabor que tem. É
isto que nos diz esse versículo, pois nós
cremos e experimentamos que tu és o
Santo de Deus, isto é, na prática, na
nossa vida, não é apenas algo conceitu-
al ou uma filosofia.

É importante diferenciar, pois as-
sim como no passado havia um povo
que apenas se encontrava com Jesus nos
momentos em que ele passava, pregava
e operava milagres, também havia pes-
soas que O ouviam, e O acompanha-
vam bem de perto. Onde Jesus estava lá
estavam eles para ver Suas maravilhas.
Conheciam e acreditavam em Jesus.

Além dessas pessoas havia os discí-
pulos que deixavam a própria casa, a
família e os afazeres para estarem ainda
mais próximos de Jesus, que trazia um
ensinamento especial para eles. Depois
das pregações e grandes jornadas de mi-
lagres, Ele ficava a sós com seus discí-
pulos, e lhes explicava tudo mais pro-
fundamente.

Eles eram como sementes que Jesus
tinha para semear o seu Reino, pois
continuariam a sua missão depois da sua
ressurreição. Assim como eles, nós cre-
mos e experimentamos Jesus em nossas
vidas.

Esta é a fé que o Senhor quer nos dar
nestes tempos, que nos fará aguentar
tudo, sem afrouxar, desistir ou abando-
ná-lo. Assim poderemos dizer: a quem

iremos, Senhor? Tu tens palavras de

vida eterna. Nós cremos e já experi-
mentamos que Tu és o Santo de Deus.

Seu irmão,

Antigamente me preocupava quan-
do os outros falavam algo  ruim de mim.
Então fazia o que os outros queriam, e a
minha consciência me censurava.

Entretanto, apesar do meu esforço
para ser bem educada, alguém sempre
me puxava o tapete. Como agradeço a
essas pessoas, que me ensinaram que a
vida é apenas um cenário.

Desse momento em diante, atrevo-
me a SER COMO SOU.

A árvore anciã me ensinou que so-
mos todos iguais.

Sou guerreira: a minha espada é o
amor,

o meu escudo é o humor,
o meu espaço é a coerência,
o meu texto é a liberdade.
Perdoem-me, se a minha felicidade

Tudo  ficou  para  trás...
é insuportável, mas não escolhi o bom
senso comum. Prefiro a imaginação dos
índios, que têm embutida a inocência.

É possível que tenhamos que ser ape-
nas humanos.

Em Amor nada tem sentido, sem
Amor estamos perdidos, sem Amor cor-
remos de novo o risco de estarmos ca-
minhando de costas para a luz.

Por esta razão é muito importante
que apenas o Amor inspire as nossas
ações.

Anseio que descubras a mensagem por
detrás das palavras... Não sou uma sábia,
sou apenas um ser apaixonado pela vida.

A melhor forma de despertar é dei-
xando de questionar se nossas ações in-
comodam aqueles que dormem ao nos-
so lado.

A chegada não importa, o caminho
e a meta são a mesma coisa. Não preci-
samos correr para algum lugar, apenas
dar cada passo com plena consciência.

Quando somos maiores que aquilo
que fazemos, nada pode nos desequili-
brar. Porém, quando permitimos que as
coisas sejam maiores do que nós, o nos-
so desequilíbrio está garantido.

É possível que sejamos apenas água
fluindo. O caminho terá que ser feito
por nós. Porém, não permitas que o
leito escravize o rio, ou então, em vez
de um caminho, terás um cárcere.

Amo a minha loucura que me vacina
contra a estupidez.

Amo o amor que me imuniza contra
a infelicidade que prolifera, infectando

almas e atrofiando corações. As pesso-
as estão tão acostumadas com a infeli-
cidade, que a sensação de felicidade lhes
parece estranha, porque não conseguem
se acostumar com ela, viver num infer-
no de intrigas, fofocas e sem amor pode
ter virado suas rotinas.

As pessoas estão tão reprimidas, que
a ternura espontânea as incomoda, e o

amor lhes inspira desconfiança, pois já
não confiam mais em bons sentimen-
tos, boas ações e ótimos momentos.

A vida é um cântico à beleza, um
chamado à transparência. Peço-lhes
perdão, mas DECLARO-ME VIVA
(a)!.” Viva  prá  amar, e  ser  correspon-
dida, pois a FELICIDADE é tudo o que
levamos desta vida, então que venham
chuvas de bênçãos a todos os corações
ainda não corrompidos e repletos de
AMOR prá oferecer e receber.

O Carioca é parecido com os absor-
ventes íntimos usados pelas mulheres
naqueles dias que eles são necessários:
apesar de bem situados, não aprovei-
tam o melhor da Vida. A Culpa é histó-
rica: o Rio foi cobiçado por Franceses,
depois virou Corte Portuguesa e, com o
advento da República, tornou-se pasto
e prêmio para os provincianos que, ser-
vindo ao poder, serviam-se da cidade.

O Carioca foi ficando pelos cantos,
refugiou-se nos Bairros menos nobres,
ao longo dos trilhos das antigas Central
e Leopoldina.

Geograficamente, o Rio que vale a
pena começa naquela terra-de-ninguém
situada entre os leitos das duas linha fér-
reas – que caracterizam  e determinam
o Subúrbio – e acaba nas imediações da
Praça da Bandeira. Depois dela, sim,
vem a cidade que é chata como qualquer
outra cidade do Mundo.

Para uso comum, o carioca é um fraco
abusado simpático que se mete em tudo
o que não é da sua conta. No fundo,

REFLEXÃO  —  PARA  ENTENDER  O  CARIOCA

gosta mesmo é de coxinha de galinha da
Colombo, na medida em que olha com
desconfiança para os pratos de outras
terras.

Os Baianos têm vatapá, os Mineiros
têm os toucinhos, os Gaúchos, o chur-
rasco, cada brasileiro tem sua culinária
folclórica. No Rio não há nada disso.
Além das citadas coxinhas de galinha da
Colombo, que o Carioca reserva para os
dias solenes (casamentos, batizados,
aniversários especiais), do que ele gosta
mesmo é de ovo frito. Sua comida é
simples, sem elementos culturais, coisa
rápida e alimentícia. A melhor é aquela
que é paga pelos outros.

O Carioca é cismado, pior do que
Mineiro. Este tem medo do ridículo e
por isso se fecha, apavorado com a ideia
de que os outros pensem que ele está
querendo comprar o bonde ou comer o
Pão de Açúcar. O Carioca tem reação
contrária: ele é capaz de comprar bon-
de mas sem passar recibo. Antes de os
Psicanalistas lançarem o conceito de
assumir, o Carioca já era um assumido
sem o saber. Tirante mulher de boa bun-
da, ele não se deslumbra com nada.

Pois o Carioca assistiu a tudo, viu
Pinheiro Machado ser assassinado, viu
Getúlio suicidar-se. Nas manhãs de gol-
pe, conviveu com os tanques da Vila
Militar que entupiam o tráfego já entu-
pidíssimo de suas Ruas.

É o único brasileiro que não faz for-
ça para vencer no Rio. É mais fácil o
sujeito nascer  em Garanhuns e ir morar
na Rua Barata Ribeiro do que o Carioca
nascido no Andaraí-Leopoldo atraves-
sar os túneis e ir morar em Laranjeiras.
Se consegue melhorar de Vida, descola

um pequeno sítio em Jacarepaguá e ali
acaba seus dias num calor de 40 graus –
ele gosta do calor. Cria galinhas – outra
vocação do Carioca que aprecia o fato
de alguém trabalhar para ele. Ou sim-
plesmente não faz nada, como quase
nada fez ao longo da Vida, preocupado
em arranjar o mais cedo possível uma
aposentaria frugal, que ele reforça com
ganhos de circunstância nem sempre
confessáveis.

O Carioca não nasceu para ser rico,
gosta de Caminhar pela Vida sem cha-
mar atenção mas adora tirar vantagem
até onde for possível, desde que não haja
complicação com a polícia.

A Zona Sul está para o Carioca como
o Rio está para o resto do Brasil: gosta-
se e desconfia-se. No fundo, a Zona Sul
é um imenso quarto e sala tamanho fa-
mília, com janela dando para o Mar,
onde gente de todos os lugares se esfor-
ça para ser Carioca. O habitante da Zona
Sul é como turista que desembarca no
Havaí com aquele colar colorido e a saia
de palha. Todo Mundo olha admirado
para ele, principalmente os Havaianos.

Carioca no duro é devoto de qual-
quer Santo, é supersticioso, aceita todas
as Religiões sem levar a sério nenhuma
delas. Não dá despacho em macumba,
sobretudo naquela que ele mesmo bo-
tou.

É folgazão para uso externo, mas
facilmente cai em depressão, transfor-
mando-a em pretexto para
arranjar qualquer outra coisa: uma
namorada, um aumento de orde-
nado, uma reforma de título  ban-
cário. Ele se vira, modestamente,
sem muito orgulho mas sem fossa

específica – daí  ser capaz de apro-
veitar o Velório da mãe para namo-
rar a mulher do vizinho.

Considera-se respeitador das
Leis gerais da Vida – mas sem fa-
natismo – afinal, nunca se sabe de
onde  vem o próximo lance do des-
tino, que pode tornar o Carioca
mais Carioca, ou seja, aquele tipo
que aceita a Vida sem complicações,
sem grandes ambições do poder e
glória, mas com capacidade de go-
zar sua própria Dor – desde que isso
lhe dê algum lucro.

Diferença fundamental com o
Brasil que não é sério e procura
sê-lo. E ao usar o pronome de for-
ma  castiça, lembremos o finado
Jânio Quadros. Prometeu ele que,
eleito Presidente  da República,
viria morar no Méier. Se pudesse
definir lagosta dizendo que ela é o
contrário de um busto de Napoleão,
poderíamos definir o Carioca como
sendo o contrário do Senhor Jânio
Quadros. Mas nem tanto: essa His-
tória de vir morar no Méier é digna
de um Carioca que leva a sério a
falta de seriedade.

Se Jânio como Presidente da
República tivesse morado no Méi-
er, tudo teria sido diferente. Me-
nos  o Carioca, que sempre será o
mesmo enquanto houver um oiti
ao longo do Bulevar 28 de Setem-
bro, em Vila Isabel, onde nasceram
o jogo do bicho e os sambas de Noel
que alegram o coração, o olhar e o
gesto.

REFLEXÃO SOBRE TEXTO DE
CARLOS HEITOR CONY –

Jornalista, escritor e imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras –

Um homem encontra um sem-
abrigo na rua que lhe pede dinhei-
ro.

O homem dá-lhe algum dinheiro

e pergunta: “Vai gastar esse dinhei-
ro em álcool?”

Ao que o sem-abrigo responde:
“Claro que não!”

Homem: “Então, vai gastar o di-
nheiro no jogo?”

Sem-abrigo: “Nunca!”
Homem: “Por favor, venha à mi-

nha casa para eu mostrar à minha
mulher o que acontece a um homem
que não bebe nem joga”.

.....................................................................................
Qual é a melhor maneira de ma-

goar alguém com palavras?
Batendo-lhe com um dicionário.
....................................................................
Uma mulher entra no gabinete do

seu médico e diz: “Boa tarde, tem
algo contra a tosse?”

E o médico responde: “Não, não,
pode tossir à vontade.”

Em Augustus, Peter Ótoole conse-
gue ser ainda mais carismático do que
em Tróia e prova ser mais completos
atores de todos os tempos. Falecido re-
centemente, Brutos, Marco Antonio,
Cleópatra e Augustos fazem parte do
contexto de guerras e tramas que rodei-
am o poder e são magnificamente espe-
lhados neste surpreendente  épico. Uma
História envolvente, emocionalmente
e que mostra de forma fascinante como
todos os épicos começaram. Guiado
pelas mãos de César Augusto, Roma es-
tendeu seu império até  fronteiras ini-
magináveis... indo do coração da Gêr-
mania ao norte... até o Deserto do Saa-
ra ao Sul. Ao leste, chegou até as mar-
gens do Rio  Eufrates... e ao oeste, o lito-
ral do Oceano Atlântico. Construiu cen-
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tenas de quilômetros  de estradas... ligan-
do Roma às cidades e províncias mais lon-
gínquas. Os aquedutos construídos no seu
governo, subiram montanhas e cruzaram
vales... para trazer água a 700 fontes es-
palhadas por toda a capital. Depois de um
século marcado por guerra civis... suas
reformas políticas deram ao império algo
precioso...300 anos de paz. No 23º ano
de seu governo na província da Judéia...
Nascia Jesus de Nazaré.

Imperium. Por Titus.
JOÃO DE DEUS NO BRASIL
 Ao meio dia de 30 de junho de 1980,

o Brasil parou. Naquele momento, pi-
sava em solo nacional pela primeira vez
o Papa João Paulo II, que desembarcou
em Brasília para uma viagem de 12 dias
na qual visitou 13 cidades por 30.000
quilômetros. Em todos os anos de his-
tória do Brasil, nunca houve uma visita
de uma pessoa que tenha conquistado
tantas multidões. Ao som de “A BEN-
ÇÃO  JOÃO DE DEUS, NOSSO POVO
TE ABRAÇA”, o Papa viu presidiários
em Brasília, metalúrgicos em São Paulo
e índios no Amazonas. Somente no
Campo de Marte, em São Paulo, 1,5
milhão de pessoas assistiram a missa.
Karol Wojtyla, que assumiu o posto em
1978, foi o primeiro sumo pontifice da
igreja católica a visitar o Brasil, fato
estranho se considerarmos que o Brasil

é a maior nação católica do planeta.
Em 1980, o país era responsável por
16% de todos os batizados do mundo;
de cada 10 bispos da igreja, um era bra-
sileiro ou servia no Brasil. Mas o pro-
blema não era dos papas anteriores, que
praticamente nunca deixavam o Vati-
cano. Foi João Paulo II quem introdu-
ziu um novo estilo de chefiar a Igreja
Católica, visitando todos os cinco con-
tinentes. Como um astro pop em escala
muito maior, Sua Santidade provocou
reuniões de milhões de católicos a cada
visita. Conseguiu ser unânime entre as
alas progressistas e conservadoras da
igreja por ser praticamente apolítico e
fazer concessões a um lado e ao outro
quando necessário. Antes de chegar ao
Brasil, o Papa recebeu informações de
bispos e cardeais sobre a religião no país.
Na época, a maioria da igreja era a ten-
dência moderada; tinha uma doutrina
ética sobre o Estado, embora não tivesse
um modelo político; o extremo conser-
vadorismo estava praticamente isolado
em grupos como a TFP (Tradição, Fa-
mília e Propriedade), sem capacidade de
conquistar novos fieis. No Brasil, o efei-
to João Paulo II, foi muito além da reli-
gião. As 13 cidades visitadas consegui-
ram verdadeiros milagres em nome da
visita. Fortaleza por exemplo, transfor-
mou seu aeroporto nacional em interna-

cional e teve duas avenidas reformadas.
Lá, João Paulo II foi chamado de o

maior prefeito da história da cidade. Em
Belo Horizonte, buracos foram tapa-
dos; a favela de Alagoas, em Salvador,
ganhou uma capela suntuosa; os morado-
res da favela do Vidigal, no Rio de Janeiro,
receberam de surpresa o Titulo de posse
dos terrenos que ocupavam; Aparecida do
Norte recebeu investimentos nunca an-
tes levantados, nem em sua inauguração;
São Paulo teve obras no Campo de Marte
e estádio do Morumbi. A segurança da vi-
agem também moveu milhares de brasi-
leiros. A operação papa, como foi cha-
mada, utilizou pelo menos 9.000 homens
em cada cidade visitada. Além das cente-
nas de soldados e agentes da Polícia Fede-
ral responsáveis pela segurança pessoal
de João Paulo II, outros milhares tiveram
de coordenar a concentração das multi-
dões para evitar tumultos e até uma tra-
gédia. A visita,  que conseguiu manter-se
dentro do cronograma como um relógio,
foi um sucesso. Ao voltar para Roma, em
12 de julho, ele disse que a igreja no Brasil
era consciente de sua função para o ho-
mem concreto, para a sociedade concre-
ta. “É uma igreja muito comprometida
com o povo de DEUS”.

Hoje, governando o Vaticano e mar-
cando com sua fé, o povo católico, o
nobre servo de DEUS “FRANCISCO”.
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por Tufano Silva
Difícil encontrar no futebol moder-

no um lateral-esquerdo que chegue pró-
ximo ao que jogou Roberto Carlos da
Silva Rocha, o Roberto Carlos. Com uma
rapidez de dar inveja a velocista e uma
verdadeira “bomba? na perna esquerda,
que chegou a ultrapassar os 120 km/h, o
atleta colecionou títulos no Palmeiras,
Real Madrid e Seleção Brasileira.

Em 03 de junho de 2013,  a equipe
turca do Sivasspor contratou o ex-late-
ral para o comando técnico do time na
temporada 2013-2014.

Carreira
Nascido em Garça, cidade do interi-

or do estado de São Paulo, no dia 10 de
abril de 1973, Roberto começou sua
carreira no União São João, do municí-
pio de Araras-SP, com apenas 17 anos.
Teve rápida passagem pelo Atlético-MG,
em 1992, e logo depois foi para o pode-
roso Palmeiras da “Era Parmalat?.

Teve uma passagem incrível pelo
Alviverde. Em 185, jogos disputados nas
três temporadas em que ficou no clube,
venceu 113, empatou 43, perdeu 29 e
marcou 17 gols. Por lá, conquistou os
Campeonatos Brasileiros de 1993 e
1994, os Campeonatos Paulistas, dos
mesmos anos, além do Rio-São Paulo
de 93.

Roberto Carlos da Silva Rocha
Após a derrota na final do Paulista de

1995 para o Corinthians, o lateral se
transferiu para a Inter de Milão-ITA, por
7 milhões de dólares. Roberto Carlos não
demorou a se adaptar ao estilo do novo
clube, já que o mesmo jogava com um
esquema muito parecido com o do Pal-
meiras. Ficou apenas um ano na Itália, e
em 34 jogos, marcou sete gols. Uma boa
média para um lateral-esquerdo.

Em 1996, chegou ao Real Madrid,
onde o jogador alcançou o ápice de seu
rendimento. Ficou 11 anos no clube
merengue, atuando ao lado de galácti-
cos como Ronaldo, Zidane, Figo e Be-
ckham. Por lá conquistou o Mundial de
Clubes por duas vezes, em 1998 e 2002,
a Liga dos Campeões por três vezes, em
1997-1998, 1999-2000 e 2001-2002,
a UEFA Super Cup, em 2002, o Campe-
onato Espanhol por três oportunida-
des, em 2000-2001, 2002-2003 e 2006-
2007, além de três Supercopas da Espa-
nha, em 1997, 2001 e 2003.

Após uma passagem irretocável pelo
Real, resolveu não renovar seu contra-
to em 2007, e acertou sua ida para o
Fenerbahçe-TUR. Jogou no time turco
ao lado dos brasileiros Alex e Deivid, e
conquistou apenas um título, a Super
Copa da Turquia.

No dia 4 de janeiro de 2010, prestes

a completar 37 anos, o jogador foi apre-
sentado, com muita festa no Parque São
Jorge, como reforço do Corinthians para
o ano de seu centenário, com um con-
trato válido por dois anos. No entanto,
após a eliminação do Timão da Liber-
tadores 2011, o lateral se transferiu para
o futebol russo, no dia 12 de fevereiro
daquele ano, para jogar no Anzhi
Makhachkala.

No dia 28 de setembro de 2011, após
a demissão do técnico do time russo,
Roberto Carlos assumiu interinamente
o comando da equipe, acumulando as
funções de jogador e treinador.

No dia 1º de agosto de 2012, Rober-
to Carlos decidiu pendurar as chuteiras
e assumir o cargo de diretor de futebol
no Anzhi Makhachkala, o último clube
que defendeu como profissional.

Seleção Brasileira
 Roberto Carlos estreou com a ama-

relinha no dia 26 de fevereiro de 1992,
em um amistoso contra os Estados Uni-
dos, vencido pelo Brasil por 3 a 0. Ao
total, foram 106 jogos, com 69 vitóri-
as, 24 empates, 13 derrotas e 8 gols.

Disputou três Copas do Mundo, con-
quistando o segundo lugar em 1998, na
França, o título em 2002, na Coréia do
Sul e Japão, e a quinta posição em 2006,
na Alemanha. Nesta última, porém, o

Time do Brasil posa para foto em amistoso contra a Alemanha antes da Copa de 1998. Dunga,
capitão, é o primeiro agachado da direita para esquerda em um time que contava com Aldair, Taffarel,
Cesar Sampaio, Baiano, Cafu e Rivaldo (em pé da esquerda para direita); Roberto Carlos, Ronaldo,
Denilson e Romário. Foto UOL

A escalação, do meio para frente, do Real Madrid era conhecida em qualquer canto do planeta. Em
pé, da esquerda para à direita: Casillas, Helguera, Pavón, Figo, Ronaldo e Zidane. Agachados, da
esquerda para a direita: Makelele, Salgado, Roberto Carlos, Raúl e Beckham. Foto: iG/AFP

O bom time do União São João de Araras-SP, em 1992. Em pé, da esquerda para a direita, o primeiro
é Roberto Carlos e o terceiro é Beto Médice. Depois estão Henrique, Vinícius e Velloso. Agachados: o
terceiro é  César, seguido por Glauco e Éder Aleixo. Foto enviada por Gilvannewton Souza

Jogadores campeões da Libertadores de 99 pelo Palmeiras e campeões da Copa de 2002 antes do
amistoso de despedida de Marcos, em 11-12-12. Na foto, da esquerda para a direita: Agnaldo, Asprilla,
César Sampaio, Marcos, o segundo depois é Carlos Pracidelli, (...) César Maluco, Leivinha e Dida, o
último em pé. Agachados estão Adãozinho, Euller, Beletti, Alex, Ronaldo, Rivaldo, Denílson, (...) Rober-
to Carlos e Juninho Paulista. Foto: Leonardo Soares/UOL Esporte

MEMÓRIAS DO ESPORTE

lateral ficou injustamente marcado pela
torcida brasileira, já que no lance em
que o atacante francês Henry marcou o
gol que eliminou o Brasil, Roberto Car-
los estava na entrada da área ajeitando

o seu meião. O fato é que, por conta de
sua baixa estatura, o jogador não era
responsável pela marcação dentro da
área nas jogadas de bola parada.

Além da Copa de 2002, o lateral

também faturou a Copa da Amizade, em
1992, a Copa Stanley Rous/Umbro, em
1995, a Copa América por duas vezes,
em 1997 e 1999 e a Copa das Confede-
rações, em 1997.

Comercial: Elenco para o Paulistão
de 2014. GOLEIROS João Guilherme,
Júlio Sérgio e Marcelo. LATERAIS-DI-
REITOS: Grafite e Marcos Pimentel.
ZAGUEIROS: Cássio, Edimar, Marqui-

nhos e Reniê. LATERAIS-ESQUER-
DOS: Willian e Willian Simões. VO-
LANTES: Gimenez, Marcone, Marcus
Winícius, Patrick e Xaves. MEIAS:
Adriano Paulista, Cacá, Leandro Oli-

veira e Roger Guerreiro. ATACANTES:
Cassiano Bodini, João Henrique, Lean-
drinho, Macena, Marcelo Toscano e
Rodrigo Jesus.

TÉCNICO: Toninho Cecílio.

Botafogo de Ribeirão Preto: Elenco
para o Paulistão de 2014. GOLEIROS:
Gilvan, Renan e João Lucas. LATE-
RAIS-DIREITOS: Daniel. ZAGUEI-
ROS: Carlos Henrique, César Gaúcho,

Gabriel, Henrique Mattos, Lima, Ma-
theus Mancini e Rafael Caldeira. LA-
TERAIS-ESQUERDOS: Augusto Ramos,
Diogo e Giovanni. VOLANTES: Alex
Silva, André Baratella, Gilmak, Hudson

e Léo. MEIAS: Camilo, Sérgio Mota,
Vitor e Wellington Bruno. ATACANTES:
Afonso, + Borebi, Diego Barboza, Eric,
Leandro, Marcelo Macedo, Mike e Wi-
llian. TÉCNICO: Wagner Lopes.

Zancopé viu o lateral Roberto Carlos nascer para o futebol em sua linda Garça (SP). Acima, veja o
ex-defensor do Real Madrid e da seleção brasileira, em 1979, como mascote do time da Fazenda São
José, no estádio Frederico Platizek, antes de um jogo válido pelo campeonato amador da cidade. Ele
está em frente ao se pai, Oscar. A imagem é do arquivo do historiador garcense Wanderlei
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A CULPA É MINHA.
EU SINTO MUITO.
EU TE AMO!
De há muito, muito tempo, séculos

e séculos, vimos nutrindo em nossa
mente de que tudo o que acontece de
mal é por culpa dos outros... sem saber,
contudo, que o que acontece de bom prá
nós é, na maioria das vezes, por obra e
“culpa” dos outros! Pasmemos.

Mas, o que vem prevalecendo é a
nossa nutrição das mágoas provocadas
por “culpa” dos outros. E não nos satis-
fazendo por isso, agravamos ainda mais
o ambiente de relacionamentos, por
acharmos que os outros nutrem todo
tipo de provocações contra nós, sem-
pre transferindo os sentimentos repre-
sados em nosso ego, que obviamente
nos ferem, como sendo algo intrínseco
à mentalidade da outra pessoa que nos
contradiz.

Dentro dessa realidade dimensional,
o que acontece?

Prevalece no meio ambiente a gera-
ção das essências astralinas do egoísmo
e da ambição, contumazes práticas que
se frutifica no medo.

Mas, existe o método mágico de dis-
sipar esses sentimentos maledicentes.

Tudo o que temos a fazer é começar
por “AMAR-SE A SI MESMO”!

Sabedores desse instante glorioso da
Unidade Cósmica podemos começar a
nos despojar da vestimenta que nos en-
volve e que vem sendo tecida através de
séculos e séculos em nosso ser, pois fo-

GRANDE CRUZADA DE ESCLARECIMENTO
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BOM DIA COM MUITO AMOR E ALEGRIA RADIANTE DE PAZ E HARMONIA!

mos nos impregnando das essências da
realidade dimensional da dualidade pela
fatídica posse do egoísmo, da ambição e
do medo.

As lutas que travamos com nossos
semelhantes em decorrência do egoís-
mo, foram nos revestindo da ambição
que contribuiu para consolidar a manta
do medo que, indubitavelmente, destrói
nosso espírito, pois temos que nos de-
fender o tempo todo das investidas dos
outros. Só que nos esquecemos que tam-
bém, para os outros, nós somos o outro
e, assim, cria-se uma onda de choque in-
terminável entre irmãos, que compõem
uma família, que compõe uma cidade,
que compõe um povo, que compõe as
nações, que compõe uma civilização.

Essa vestimenta é uma crosta aco-
bertando nosso corpo espiritual e ela
precisa ser eliminada...

Mais cedo, ou mais tarde. Neste siste-
ma ou em outro sistema planetário de vida.

Lembremo-nos, porém, que por to-
das as fases que passamos desde nossa
descida para o campo da dualidade, já
experienciamos o que precisávamos,
razão pela qual, as hostes Divinas já
determinaram que podemos galgar e as-
cender novas Realidades Dimensionais.

Estamos no limiar da escolha.
Prestem bem atenção nisto: o perí-

odo entre 2010 D.C. e 2.015 D.C., é
uma Porta Cósmica que está à nossa
disposição.

Podemos abri-la e adentrar por ela,
para enxergar a Luz, como também,
podemos ignorá-la.

É o livre arbítrio.
E as provas de que a hora está che-

gada, estão nas inúmeras informações
que surgem pelos meios de comunica-
ção, inclusive esta, que ratificamos pela
ingerência de Guardiões Siderais, que
também já passaram por essa experiên-
cia e agora, se predispõem a nos ajudar
a fim de facilitar o despojamento dessa
vestimenta grosseira e inalienável ao
nosso Ego+Vida, e assim podermos aden-
trar por essa Porta Cósmica que está ao
nosso alcance.

E, fatalmente, você vai indagar: e
por onde começo? O que devo fazer?

É muito simples:
MUDANDO RADICALMENTE O

MODO DE PENSAR DE QUE TUDO
O QUE ACONTECE CONOSCO É POR
CULPA DOS OUTROS.

Isto significa que a única saída está
em admitir que a CULPA É MINHA, por
tudo o que acontece de bom ou de mal.

Imbuirmos nós de que EU SOU
CULPADO é ACENDER A LUZ.

Não importa o que aconteça para nós,
tanto de bom, como de tudo o que é ruim.

É resignar-se e convictamente de-
clarar:

Eu hoje admito que a CULPA É MINHA.
Eu hoje admito isso, portanto, EU

SINTO MUITO.
E hoje admito que EU TE AMO!
Essa posição que a PARTIR DE

HOJE ADMITO, vou canalizar em to-
dos os instantes do dia que eu me lem-
brar daquela e para aquela pessoa que
me fere, que me magoa, que me irrita,
que me ironiza, que me humilha, que me
parece prepotente, que me parece insi-
diosa, que me parece indelicada, que
parece me odiar, que parece me contra-
dizer, que me parece indecente, que pa-
rece ser contra meus princípios, que
parece me injuriar, que parece me trair,
que me parece intolerante, que me pa-
rece hipócrita, enfim... para todas aque-
las pessoas as quais eu as vejo como
verdadeiras vilãs no meu caminho.

ALÉM DO QUE DEVO ADMITIR
TAMBÉM QUE ELAS ESTÃO NO
MEU CAMINHO JUSTAMENTE
PARA AJUDAR A CORRIGIR MEUS
ERROS.

Mudando nossas atitudes para essa
nova realidade dimensional, estaremos
cientes que:

- Quando deixamos de nos conside-
rarmos vítimas e passamos a entender
que somos os culpados de tudo que nos

acontece e que fomos construindo isso
ao logo de séculos e séculos de existên-
cia, começamos a lançar luzes para a
construção do nosso próximo e pró-
prio ambiente de vida, no qual nos ba-
nharemos das essências astralinas do
bem-estar emocional, isto porque to-
dos os demais seres com os quais intera-
giremos serão também aqueles que pas-
saram a assim pensar e assim agir.

Essa maravilha de instância cósmi-
ca está à nossa disposição e pode ser
alcançada por nós que vivemos nesta
época sideral.

Todos nós já fizemos por merecer
essa oportunidade de retorno à Consci-
ência Livre.

Somente depende da nossa vontade.
Deus coloca, ininterrupta e eterna-

mente, à nossa disposição os meios ne-
cessários para Entendê-Lo.

Abrindo os olhos para ver e os ouvi-
dos para ouvir, não será mais do que
evidente que encontraremos aos pés do
morro um Ser Onipotente, que somos
nós mesmos perante a Grandeza da
Onisciência Cósmica.

Se você se decidir a adentrar na Por-
ta Cósmica que o conduzirá à nova Re-
alidade Dimensional, diga, repita e aja:

- A partir de hoje eu ADENTRO
PARA A LUZ, porque para mim, não
existe culpados.

- TODA A CULPA É MINHA.
- EU PERDÔO todas as pessoas com

quem eu convivo.
  Porque a CULPA sendo minha eu

posso dissipar os males à minha volta.
Assim, por tudo o que fiz EU

SINTO MUITO...
A partir de hoje EU TE AMO

tanto quanto EU ME AMO.
j.Augusto.  - LUZ & PAZ

Ouvimos de muitas pessoas, lemos,
assistimos na televisão, e as próprias
abençoadas comentam, sobre milagres.
Quem nunca ouviu um milagre? Na bí-
blia vemos, muitos milagres e eles são a
motivação e o aprendizado para tantos
milagres que acontecem ainda hoje.

É comum pela nossa cultura cristã
compreendermos que os milagres acon-
tecem pela fé. É comum ouvirmos os
conselhos que devemos ter fé, e pessoas
dizerem que tem fé em Deus. Alguns
dizem: “Não sigo nenhuma religião,

mas eu tenho a minha fé em Deus.”.

Também é muito comum conhecer-
mos pessoas religiosas e muitas que ex-
pressam sua fé, não terem suas vidas de
acordo ao que elas dizem que acreditam.
Pessoas que se denominam de tal reli-
gião, até batem no peito e dizem; “Eu
sou (nome da religião) e não abro mão”.
Mas estes mesmos, não são exemplo
para os filhos, para os subordinados e
para as pessoas próximas. Ouvimos fa-
lar de pessoas que venderam tudo em
troca de um milagre e nada aconteceu, e
depois culpam a religião!

E vemos muitas pessoas que muitas
vezes não expressam publicamente sua
fé em Deus, e mesmo assim, saem vivas
de acidentes fatais, são curadas de doen-
ças terminais, acordam de um coma pro-
fundo, dão uma virada na sua vida fi-
nanceira e tantos outros acontecimen-
tos. E dizem que por um momento, pe-
diram, creram, lembrou-se de Deus, cla-
maram a Ele, e foram agraciadas. Por

Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

SUA FÉ É VIVA OU MORTA?
quê? Por que muitos recebem e outros
não?

Seria uma questão de inteligência,
achar que Deus sendo tão grande colo-
caria em primeiro lugar a instituição do
que a pessoa?

Na verdade o Senhor vê o coração, a
intenção e nós homens vemos o exterior.

Mas a bíblia é bem clara quando fala
sobre a fé. Por que a fé é a forma que
nós chegamos a Deus. Assim como uma
estrada leva a uma cidade, da mesma
forma a fé nos leva a Deus. Mas o que é
a fé? Como está escrito em Hebreus 11,
é explicado que a fé é acreditar que algo
existe sem ter provas reais que ela exis-
te. A fé é sensível como à fisgada de um
grande peixe manso. A fé é como se
colocássemos o pé em um degrau invi-
sível e sentíssemos firmeza nele, por
que na verdade pela fé primeiro coloca-
mos o pé depois Deus coloca o chão. A
fé é do que Deus é feito, é a carne e os
ossos de Deus, por isso é preciso ter fé e
não entendê-la, para se chegar até a
Deus. Ora, se alguém entender a Deus
logo Ele já não é mais Deus. Não é ver-
dade? A bíblia nos diz que Deus mantém
o universo pela sua fé. E se analisarmos
o universo, percebemos que a sua har-
monia é plena e não existe nada entre
os mundos e as galáxias que as mantém
plenas. Isso é a ação da fé de Deus. As
grandes estrelas e galáxias são sustentas
por forças que não vemos, mas exis-
tem. O ar não se vê, mas ele existe e é
uma das maiores forças da natureza
quando está em movimento, ele passa a
se chamar vento. A fé é da mesma for-
ma, está dentro de nós, em uma peque-
na medida, e pode conviver com o ho-
mem como um vulcão adormecido, mas
um dia pode acordar, ou se se movi-
mentar e realizar grandes feitos. Possu-
ímos a fé natural. Quem faz uma dívida,
tem fé que vai pagá-la. Quem vende a
prazo, tem fé que vai receber. Quem vai
ao médico tem fé que vai ser curado.
Mas a fé que se tem em Deus, não existe
expectativa natural nenhuma! É a fé
no sobrenatural, é a fé no inexplicável.
E é por isso que as pessoas “lógicas”
não acreditarão no poder sobrenatural
da fé, por que  eles querem explicação e

não tem explicação, tem resultado.
O curioso é entender o porquê, que

muitos estão frustrados na fé, mesmo
sendo religiosos de plantão.

A bíblia diz sobre e fé morta.
Assim também a fé, se não tiver as

obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17
Vamos analisar, só é morto aquilo

que já foi vivo! E é obvio que a fé a qual
a bíblia chama de morta um dia foi viva.
Mas por que morreu? Por que não teve
obras, ou seja, ela não foi praticada,
provada, testada. A fé é claro, nasce em
nosso coração quando é motivada pelo
fato de por um momento acreditar que
existe a possibilidade de ser alcançado o
impossível. Mas quando entra a dúvida,
a fé morre. O exemplo Pedro, que não
podemos desmerecer, por que é o único
registro de um homem que andou sobre
as águas, mas ele afundou, quando olhou
a sua volta as grandes ondas, teve medo
e duvidou. Por quê? Por que a dúvida
anula a fé. Ou seja, se tem fé por um
momento, mas depois ela morre. Ou
seja, se tem fé para conquistar algo, mas
o outro não. Por quê? Por causa da dú-
vida. A fé também é como um músculo.
Quanto mais exercitamos um músculo,
mais forte ele se torna, e maior. Assim é
a fé. Quando persistimos e continua-
mos confessar a vitória, quando a der-
rota é eminente, e conquistamos uma
benção, e não paramos, continuamos
com Deus a conquistar, a nossa fé cres-
ce, mas as lutas também crescem.  Por
que a fé é arma a qual aniquilamos com-
pletamente os nossos inimigos.

Mas talvez você pense; “Mas então

é só dizer que acredita e as coisas acon-
tecerão?” Não é bem assim. A bíblia,
nos mostra que Deus age à sua fé pela
sua palavra, ou seja, aquilo que Deus diz
é autossuficiente em si para se tornar
realidade, e um detalhe, é que Deus cui-
da para que isso se cumpra. Ora, se um
empresário possui 1000 funcionários e
uma ordem dele movimenta a todos
com o objetivo de cumprir esta ordem,
imagine o nosso Deus que tem todas as
coisas para servi-lo. Então a ordem de
Deus não volta para Ele frustrada. E é
nesta palavra, na palavra de Deus que
devemos ter nossa fé baseada. O erro
está em muitos terem a sua fé, porém
não na palavra de Deus que é a bíblia
sagrada, mas na emoção, em objetos,
no “achismo” em fim. Eu então lhe
desafio agora a possui a sua fé viva. Se
você aceita. Olhe para dentro de si, e
analise; Qual é a sua maior necessidade
impossível? Acredite; Não existe im-
possível para Deus, a sua maior necessi-
dade, impossível pode ser suprida ago-
ra. Deus quer fazer isso por você, você
pode não merecer, mas pelo nome de
Jesus, você pode receber agora. Diga
para Deus o seu impossível, e creia que
agora você o recebe, e diga: eu recebo
em nome de Jesus. Agora resista à dúvi-
da e mantenha-se firme, busque, traba-
lhe, construa e faça o teste se recebeu, e
se não recebeu, declare que já recebeu e
que as coisas vão mudar. A sua fé pode
conquistar no ato, mas também pode
conquistar aos poucos. Mantenha-se na
fé, por que é mais difícil estabelecer do
que conquistar. De segunda a sexta das 8
às 9 da manhã, pela 107,9, programa
Palavra Viva, ou pelo site;
associacaosemeandovida.com.

USINA LINS
· ELETRICISTA INDUSTRIAL
· LÍDER DE FITOTECNIA
Oferecemos:
Salário compatível às categorias; Convênio Médico; Convênio

Farmacêutico; Convênio Ótico e Participação nas Metas e Resulta-
dos.

Os interessados deverão enviar currículo para:
Email: recrutamento@usinalins.com.br ou Cadastrá-lo no site

www.usinalins.com.br no link Trabalhe Conosco até 31 /01/2014.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Faça com que este ano seja mais pro-
dutivo do que o ano passado.” (Santo
Padre Pio de Pietrelcina)

.............................................................................
Que calor minha gente...
..................................................................
Quero saber porque é tão difícil falar

nos órgãos públicos da cidade. Cadê a
telefonista... virou missão impossível!
Principalmente...

............................................................................
Café da manhã Senac para os órgãos

de imprensa. Resumo de 2013 e apre-
sentação dos projetos finalizados para
2014. Foi muito gratificante rever os
companheiros que lá estavam.

...........................................................................................
Fique sabendo!
A hepatite C é chamada da “assassi-

na silenciosa”, porque os infectados não
apresentam qualquer tipo de sintomas,
nem sequer o hemograma mostra a in-
fecção, mas o vírus lentamente, num
período entre 20 e 30 anos destrói a
capacidade de funcionamento do fíga-
do, levando o paciente à cirrose e o
câncer de fígado. Somente nesse ponto
aparecem sintomas, mas já é uma situa-
ção clínica muito mais grave para o in-

fectado.
............................................................................................
Presente de grego
É o recebimento de algum presente

ou dádiva que traz prejuízo ou não acon-
tece benéficamente, como era para ser.

...................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
Uma mulher é transferida para tra-

balhar em outra cidade.
Depois de poucos dias, manda um

email para o marido que dizia:
“POR FAVOR, ENVIE URGENTE

DOCUMENTOS PARA O DIVÓRCIO.
ENCONTREI UM HOMEM IDEAL
QUE POSSUI AS MESMAS CARAC-
TERISTICAS DO NOVO COROLLA”

O marido desesperado, corre à uma
concessionária e pergunta ao vende-
dor as características do tal carro. O
vendedor responde:

“É MAIS POTENTE, MAIS
COMPRIDO, MAIS LARGO, MAIS
RÁPIDO NA SUBIDA, MAIS BONI-
TO E NÃO BEBE MUITO”

O marido, então, compreende ime-
diatamente o que sua esposa quis dizer.
Duas semanas depois ela recebe um  e-
mail dele:

“MANDEI OS PAPEIS DO DIVÓR-
CIO. ASSINE RÁPIDO! CONSEGUI A
MULHER IDEAL. REÚNE TODAS AS
QUALIDADES DA NOVA HILUX”

Curiosa, a mulher vai na concessio-
nária e pergunta sobre tal carro. O ven-
dedor responde:

“É MAIS RESISTENTE, SUPOR-
TA MAIS PESO, TEM LUBRIFICA-
ÇÃO AUTOMÁTICA, A CARROCE-
RIA É MAIS ARREDONDADA, É
MUITO MAIS BONITA E CONFOR-
TÁVEL, POSSUI AIRBAG, É MAIS
SILENCIOSA, NÃO VAZA ÓLEO, E
ACEITA ENGATE NA TRASEIRA.

A família Battaglia está em
festa.  comemora hoje, dia 25/01/
2014, os 112 anos da chegada de
Nazzareno Battaglia ao Brasil,
comerciante que se estabeleceu
em Jaboticabal, proprietário da
famosa Casa Battaglia, que figu-
rou no comércio jaboticabalen-
se por 50 anos. Será reproduzida
a foto das bodas de ouro de Na-
zzareno Battaglia e Tulia Bene-
dittini Battaglia, ocorrida em
1957 na Catedral N.Sra. do Car-
mo e logo posteriormente segui-
rão para as festividades. Será
celebrada ainda em 26/01 às 9
horas missa em memória dos imi-
grantes Nazzareno e Tulia, assim
como de seus 9 filhos que já se
foram, não esquecendo de aben-
çoar a filha caçula Mirtes, resi-
dente em Campinas e os primos
da 1ª geração e suas respectivas
famílias.

 a). Sandro Battaglia.

Bianca Ceruti completará mais um ano de vida no pró-
ximo dia 28 de janeiro, ao lado dos pais Wagner/Cristia-
ne e do irmão Gabriel. Felicidades!

A modelo Tarla Barbosa é da
nossa região (Altinópolis), e há
exatamente 2 semanas atrás, em-
barcou rumo a novas conquistas.
Depois de vários trabalhos no Bra-
sil, a magérrima, com apenas 19
anos de idade e 1.79 de altura, des-
filará sua beleza mundo afora. Na
entrevista com Tarla, ela me deu a
notícia de que neste sábado, posa-

Embarcou para Milão
rá para Dolce Gabanna.

Esse é o início de muitos traba-
lhos que virão pela frente, pois a
profissão modelo não é apenas
glamour, é antes de mais nada,
muito suor, humildade, talento e
profissionalismo. E isso a top tem
de sobra. Mais sucesso para ela.

Vamos ficar de olho nesta apos-
ta brasileira.

Milena Appo-
linário, no dia
26 de janeiro é
seu aniversário
e quero dizer
que estarei ao
seu lado sem-
pre. Uma jovem,
que desde cedo
aprendeu a en-
tender as adver-
sidades da vida.
Mesmo com tan-
ta dor, teve for-
ça para seguir
em frente e
mostrar que
veio para ven-
cer. Te admiro
muito! Feliz
aniversário, fi-
lha do coração e
amada! a) Pro-
fessora Patty.

Parabéns e vo-
tos de felicidades
ao Francisco
Carlos Amadeu,
que neste dia 25
de janeiro festeja
mais um aniver-
sário, com  os tra-
dicionais para-
béns a você.  O
aniversariante  é
casado com Neu-
za Perdonati
Amadeu.

Cumprimentamos
José Carlos Capeloto,
pela passagem do seu
aniversário transcor-
rido dia 25 de janeiro.
Capeloto, como é po-
pularmente chamado,
é Presidente do Clube
dos Funcionários Pú-
blicos Municipais, fun-
ção essa que desem-
penha sempre com
dedicação e carinho.
Parabéns!

Parabéns Isana Spina pelo NIVER a trans-
correr dia 26 de janeiro. As amigas do Women’s
Club desejam muitas felicidades!

Ivan Brandelli
tem muitos motivos
para comemorar
seu aniversário no
dia 29 de janeiro.
Sua família e ami-
gos sentem muito
orgulho em compar-
tilhar com você essa
jornada. Que Deus,
nosso Pai, ilumine
ainda mais seu ca-
minho, para que
possa conquistar to-
dos os seus sonhos.
Parabéns!

Dr. Mário Fernando Berlingieri
 Cumprimenta-

mos o Dr. Mário
Fernando Berlin-
gieri, conceituado
advogado, presi-
dente do “Sistema
Prever” e da SE-
CIV,  pela passa-
gem do seu aniver-
sário neste dia 25.
Para o Dr. Mari-
nho, um abraço de
toda equipe do
Mega Sistema de
C o m u n i c a ç ã o
GAZETA, com vo-
tos de felicidades e
sucesso em sua
vida. Parabéns e
muitas felicidades!

Comemorou no último dia 14 de janeiro, seu décimo quinto
aniversário, Nathália Espanhol. A jovem é estudante do 1º
ano do ensino médio do Colégio Objetivo. Recebeu os cari-
nhos do Pai Rodrigo, da mãe Carla Daiane, familiares e
amigos. Parabéns!
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CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
           Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-Me, sita à Avenida

General Osório nº 218, inscrita no CNPJ nº 07.146.355/0001-32, e Inscrição
Municipal nº 109.562, DECLARA para todos os efeitos legais e na melhor
forma da LEI, que necessário se fizer, que foram extraviados: Nota Fiscal de
Serviços Série “A”, do nº 1.151 a 1.350, conforme Autorização Fiscal da Prefei-
tura Municipal de Jaboticabal nº 246/2.010, de 07/2.010.

           Por expressão da verdade, firmamos a presente.
           Jaboticabal, 20 de janeiro de 2.014.
           a.) – Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda.-ME

O Senac Jaboticabal ofertará o curso
Técnico em Meio Ambiente a partir de
31 de março, com aulas de segunda a
sexta-feira, no período da tarde. A qua-
lificação é voltada para interessados em
atuar na busca por soluções ambientais
mais eficientes, capazes de gerar um
desenvolvimento econômico sustentá-
vel. As inscrições já podem ser realiza-
das e o curso é contemplado com bolsas
de estudo.

Em Técnico em Meio Ambiente, o
objetivo é capacitar profissionais para
reconhecerem as relações existentes
entre os elementos dos meios físico,
natural e sociocultural, utilizando tec-
nologias adequadas ao trato das ques-
tões ambientais. O aluno também é in-
centivado a buscar a atualização cons-
tante e o autodesenvolvimento, por
meio de estudos e pesquisas para propor
inovações, identificar e incorporar, cri-
ticamente, novos métodos, técnicas e
tecnologias às suas ações.

O profissional formado pelo curso
tem direito ao credenciamento no Con-
selho Regional de Química, além de atuar
na elaboração e execução de projetos
socioambientais, visando minimizar os
impactos ambientais pautados na ino-
vação sustentável. “A indústria é a mai-
or empregadora desses trabalhadores,
pois a consciência ambiental é tópico
comum no mundo coorporativo. A em-

Senac Jaboticabal está com as inscrições abertas
para curso Técnico em Meio Ambiente

Oportunidade possui 24 bolsas de estudo para candidatos com

renda per capita inferior ou igual a dois salários-mínimos federais

presa precisa ter um posicionamento
verde para fidelizar seus clientes. Nesse
sentido, necessita do profissional quali-
ficado”, ressalta Alessandra D’Aquila,
coordenadora da área de desenvolvi-
mento profissional.

Para participar, o candidato deve
estar cursando, no mínimo, o segundo
ano do ensino médio. Por ser contem-
plado pela Política Senac de Concessão
de Bolsas de Estudo, os interessados pre-
cisam ter renda per capita inferior ou
igual a dois salários-mínimos federais
(R$ 1.356), entre outros requisitos, que
podem ser conferidos no site
www.sp.senac.br/bolsasdeestudo. Mais
informações podem ser obtidas no
www.sp.senac.br/jaboticabal, pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço:
Técnico em Meio Ambiente

Data: de 31 de março de 2014 a 9
de outubro de 2015

Horário: de segunda a sexta-feira,
das 14 às 18 horas

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo nas

redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

O ser humano em toda sua história
tem buscado vencer os desafios que a
vida coloca em seus caminhos, saben-
do-se que a grande tacada é agir sempre
com inteligência, sem esquecer que so-
mos seres pensantes, dotados de capa-
cidade de raciocínio e de vivência em
grupo, bando ou aldeias.

Por: Sérgio Ramos

A CAPACIDADE DA BOA CONVIVÊNCIA ENTRE AS PESSOAS

A reflexão em pleno século XXI
parte do princípio que desde o início das
civilizações, a maior tentativa é esta-
belecer uma boa convivência entre os
conviventes, seja no trabalho, família,
outros grupos sociais.

A elasticidade da conduta, saber a
hora de avançar e de recuar, ousar e
limitar, o ponto e medida certa para
não lesar as relações, evitando confli-
tos e uma vez não evitados, ter o equi-
líbrio para resolvê-los.

Em todas as sociedades, povos e ci-
vilizações o desafio se estende com a
enorme preocupação de somar esfor-
ços para que juntos alcancemos o ideal,
o bem comum, sem perder a essência
daquilo que é humano.

No  mercado de trabalho aquele pro-
fissional que não desenvolva boa con-
vivência com a equipe, por mais gradu-
ado que seja, não terá condições de ter
êxito e permanecer no mercado de tra-
balho com sucesso, muito menos será
bem sucedido.

Enquanto família é primordial esta-
belecer os limites de cada um, juntando

as regras da boa convivência com uma
centena de valores, carinho, estima,
respeito, amor, partilha, confiança, afe-
to.

Se no mercado de trabalho o reco-
nhecimento é fundamental, saber o va-
lor de cada um que integra sua equipe é
primordial, pois também é verdade que
na família a rotineira convivência não
dispensa a necessidade que um tem do
outro, por sobrevivência e por laços
criados ao longo do tempo.

Observamos que ninguém vive só,
ainda que seja em tumultuadas relações,
o ser necessita estar em contato, comu-
nicação contínua, trocando experiên-
cias, aprendendo com o outro, apoian-
do-se naquele que segue a mesma espé-
cie o “humano”.

Cada vez mais os povos se aproxi-
mam por meios eletrônicos, a era digi-
tal, os controles remotos e botões má-
gicos que nos ligam a outros lugares dis-
tantes e trazem também até nós aquilo
e aqueles que pareciam longínquos.

Estar mais perto não significa estar
junto, os amigos se abraçam, se encon-

tram ainda que não se vejam todos os
dias, mas se encontram.

Seguindo o pensamento de Dom
Bosco “....as almas irmãs se saúdam
de longe.”, em fala de Stela Graciani,
iluminada e conceituada educadora so-
cial.

Se de um lado as pessoas têm acesso
maior e fácil umas às outras até mesmo
das informações e entendendo tudo
como um mundo globalizado e não mais
fragmentado como antes, mas um todo
que está em tudo fica difícil entender
contraditoriamente o que dificulta o ser
humano de falar de si, abrir o coração
para partilhar, chorar, desabafar, con-
viver, entender-se.

Distante de todas as doenças catalo-
gadas, todas as crises econômicas e ou-
tras demandas sociais, talvez seja este o
maior desafio da humanidade em todos
os seus tempos, estabelecer  uma boa
convivência entre os conviventes.

Caminhemos rumo à evolução da
espécie humana que deverá a cada dia
lapidar-se para que o mais humano des-
perte dentro de cada um nós.

Exatamente desta forma, agem as
quadrilhas especializadas em roubo à
mão armada em usuários de caixas ele-
trônicos. Apesar da proibição do uso
de celulares no interior de instituições
bancárias, bem no instante em que o
cliente saca determinada quantia, um
dos larápios, avisa o restante do ban-
do fora da agência, já com as caracte-
rísticas do cliente, passando a segui-
lo, até que surja a oportunidade da
abordagem. Várias ocorrências  fôra
registrada à respeito, contudo na mai-
oria, as vítimas pedem para que não
seja divulgado pela imprensa.

Você, usuário de caixas eletrônicos,
já notou que existe diariamente uma
viatura  policial estacionada na praça

APÓS O SAQUE, A SAIDINHA DO BANCO; PERDEU TIOZINHO!

9 de julho? Porque a maioria dos ban-
cos ficam ao redor da praça, daí a ne-
cessidade permanente da presença da
polícia. Não tenha receio, caso for sa-
car uma grande quantia, converse an-
tes com o policial que estiver de servi-
ço naquela viatura, sendo esta a fun-
ção e, porque a viatura policial  fica
defronte ao estabelecimento bancário.
Em finais de semana, quando, não sou
escalado  em jogos de futebol em Ri-
beirão Preto, costumeiramente com-
pro meus jornais, revistas ou livros na
banca e como já faço há anos, aprovei-
to a tranquilidade da Praça 9 de julho.
Prestava muita atenção da manchete
do Estadão: em letras garrafais: “Vai
ser investigado o mensalão de Minas
Gerais”. Quando notei um grande ami-
go saindo do banco do Brasil, contan-
do e conferindo a quantia sacada no
caixa eletrônico, justamente assim, que
acontece o assalto. Você saca o dinhei-
ro, alguém avisa lá de dentro, o ladrão
cerca, anuncia o assalto, sempre gri-
tando: perdeu tiozinho, perdeu!

Caso desconfie de alguém estranho

no interior do banco, não hesite. Avise o
vigilante ou aquele policial militar que tra-
balha o dia todo na Praça 9 de julho. Não
passe a senha para estranhos, e quando
tiver dúvidas, chame sempre um funcio-
nário do banco, nunca de estranhos.

Você deve estar pensando: o que o
repórter  Edú Lopes, disse ao amigo,
quando notou que este saía do banco ex-
plicitamente contando e estalando várias
notas retirada do caixa eletrônico? Eu ex-
plico. Esperei que ele terminasse de con-

tar e guardar o dinheiro, dei-lhe um abra-
ço e falei baixinho em seu ouvido: amigo,
não faça de sua vida um rascunho, pois
pode não dar tempo de passar a limpo.

A Polícia prende, o Poder  Judiciá-
rio julga e nós, da imprensa, apenas
divulgamos os fatos.

Nunca se esqueça que fracassar na
vida é triste, porém triste mesmo é
não tentar ter vencido.

Bom final de semana. Até a próxi-
ma, gente boa. Tenho dito!

Iniciamos o ano de 2014 com mais
uma cartada do governador do estado
de São Paulo, excelentíssimo senhor
governador Geraldo Alckmin, admitin-
do que a segurança no Estado não esteja
no controle e reunindo a imprensa para
dizer que vai oferecer bônus, ou seja,
uma premiação em dinheiro para os
policiais que conseguirem diminuir a
violência no Estado.

Segurança e bônus por mérito: agora é a vez dos policiais

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

Essa notícia acontece em meio a
fatos, acontecimentos que há muito vêm
provocando a insegurança na sociedade
do país, por conta de enfrentamentos
entre policiais e bandidos e vários es-
cândalos nacionais, colocando os poli-
ciais na berlinda por causa de atitudes
desnecessárias e violentas contra a po-
pulação. Em meio a tudo isso ainda teve
o advento do ataque de bandidos que
atearam fogo em ônibus, no estado do
Maranhão, matando uma criança e dei-
xando outros feridos.

A violência e a insegurança que as-
solam o país vêm crescendo a cada ano
e a população cada vez mais ficando à
mercê de bandidos e se prendendo em
condomínios e edifícios cercados por
câmaras e instrumentos tecnológicos
que possam dar mais segurança aos indi-
víduos. No entanto, perguntamos, se a
constituição determina aos cidadãos o
direito à saúde, à educação, moradia e
segurança e sendo estas pagas com os

impostos cobrados e muito bem cobra-
dos, do contribuinte, por que não as te-
mos?

A violência presente nos noticiári-
os, praticada por adolescentes com re-
quinte de crueldade, as atitudes desme-
didas de policiais, que não honram sua
profissão, e a insegurança da popula-
ção, vem preocupando o governo do
Estado de São Paulo, mas que deveria
ter solucionado em tempos passados,
pois faz 20 anos que o Partido Político
ao qual pertence está no poder.

Sendo assim, o governador Geraldo
Alckmin sai na imprensa determinando
o pagamento de uma bonificação no
valor de oito mil reais aos policiais que
desempenharem bem sua função, fazen-
do diminuir os índices de criminalidade
e de violência contra má população. Isso
me faz lembrar da educação quando o
mesmo partido político determinou o
pagamento do bônus aos professores das
escolas que conseguissem bom rendi-

mento escolar de seus alunos.
A situação se repete e é aplicada aos

policiais para que eles possam exercer
suas funções, mas não lhes é oferecido
condições de trabalho, preparação para
o desempenho das atividades, falta de
policiais e delegados nas delegacias, en-
fim, o governador mascara a realidade,
não paga um salário digno aos policiais
e ainda vai colocar uns contra os outros
quando oferece a eles competição e não
dá condições de trabalho.

Qualquer semelhança com a educa-
ção não é mera coincidência, mas mos-
tra a falta de compromisso com a soci-
edade que tantos impostos pagam e não
vê retorno de sua contribuição. Por isso,
a educação no estado de São Paulo, está
desacreditada e falida, pois o pagamen-
to de bônus não trouxe a educação de
qualidade para nossos alunos e agora é a
vez dos policiais, da segurança.

E que venha a Copa do Mundo no
Brasil!

CARRIE - A ESTRANHA **

Os chamados ‘remakes’ estão em
moda no universo cinematográfico
atual. E é quase impossível acompa-
nhar a nova versão de ‘’Carrie - A
Estranha’’ sem ter em mente o clás-
sico de 1976 dirigido por Brian De
Palma. É óbvio que as comparações
seriam inevitáveis. E faça-se justiça,
essa nova incursão ao universo da
garota com poderes telecinéticos que
sofre nas mãos de sua mãe, uma lu-
nática religiosa, não chega a ser pa-
voroso como muitos críticos indica-
ram. É preciso levar em considera-
ção o impacto que a primeira produ-
ção teve na história do cinema, já
que filmes de terror estrelados por
mulheres eram quase que nulos na
época. Aqui temos Carrie White
(Chloe Grace Moretz) uma adoles-
cente tímida, que entra em parafuso
após descobrir sua primeira mens-
truação depois de uma aula de educa-
ção física. Humilhada por suas cole-
gas, Carrie descobre então os tais
poderes telecinéticos, após quebrar
um bebedouro de vidro dentro da sala
do diretor. A nova Carrie domina seus
poderes, pratica-os o tempo inteiro
(ela move bandeiras, crava facas no
chão, liga o rádio no volume certo),
o que pode ser um problema para os
fãs mais ardorosos, já que no origi-
nal ela se assustava apenas por mo-
ver um palito. Juliane Moore inter-
preta sua mãe lunática com extrema
competência, embora exagere nos
maneirismos em algumas cenas. O

famoso clímax da nova versão usa e
abusa dos efeitos visuais, e isso não é
uma crítica, já que eles são bem em-
pregados, principalmente na cena que
envolve um carro e seus ocupantes.
Sim, o filme tem problemas, por exem-
plo, a montagem do massacre abusa
um pouco do didatismo (corte em cada
pessoa sendo morta no chão, camera
subindo e descendo para mostrar o
cadáver etc) e os coadjuvantes são um
tanto quando desinteressantes. Mas,
como citado acima, não é um filme
pavoroso, embora fique longe do clás-
sico setentista, até porque superar clás-
sicos é, no mínimo, complicado.

Lançamentos
O LOBO DE WALL STREET
FRANKSTEIN - ENTRE ANJOS

E DEMÔNIOS

Seminário com o mestre
"general" Fabio Gurgel

World Professional Jiu Jitsu
Trial - Abu Dhabi Pro

Professores e alunos da
ENL- Equipe Núcleo de
Lutas, participaram de um
seminário de jiu-jitsu na
cidade de Batatais, no do-
mingo, dia 19. Estiveram
presentes: Rhuando Ligei-
rinho Cavalcante Brandão,
Alex Maeda, Cacá Nakagi,
Márcio Della Motta, Bru-
no Passos Giampietro, Ju-
lio Rafael Rodrigues, Ra-
fael Marcelino, Alison Re-
nan Agostini, Anaine Mo-
randi, Hugo Berlingeri e
Anderson Boaventura

A capacitação foi minis-
trada pelos nomes mais
conhecidos no tatâme: Fa-
bio Gurgel (Tetra Campeão
Mundial de Jiu Jitsu).

A intenção é com isso,
agregar valores às aulas e
treinos. No seminário,
teve-se a oportunidade de
treino com outros lutado-

res, que foram prestigiar o
evento. A equipe ENL-
Equipe Núcleo de Lutas
está em um nível bem equi-
parado. Isso mostra que o
trabalho está bem feito e
motiva, atletas a entrar com
tudo nas competições.

Alex Maeda, mestre da ENL - Equipe Núcleo de Lutas de
Jaboticabal, conquista bronze na seletiva World Professional Jiu
Jitsu Abu Dhabi. Uma das competições de maior prestígio no
mundo do jiu-jitsu. “Quero agradecer aos meus mestres Rhuan-
do Ligeirinho Cavalcante Brandão, Márcio Della Motta e a to-
dos os meus alunos”. concluiu Alex.

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 25 DE JANEIRO DE 2.014



O Departamento de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP – 38ª
Ciretran de Jaboticabal-SP, pessoa jurídica de direito público, com
sede à AVENIDA CARLOS BERCHIERI, S/N-Jaboticabal-SP, com
fundamento na Lei Federal no 6.575/78 e na portaria 938/06-DETRAN-
SP, que dispõe sobre o depósito e a venda de veículos apreendidos
pelas autoridades de trânsito, torna público que realizará licitação,
na modalidade leilão, recebendo o número de série 001/2013 para a
venda de veículos auto-motores de diversos tipos, apreendidos na
cidade de Jaboticabal-SP, não retirados por seus proprietários den-
tro dos prazos e na forma da legislação pertinente, nos termos a
seguir:

1. O leilão será realizado no dia 25/01/2014, a partir das 10h00,
na  RODOVIA CARLOS TONANI, SP 333, KM 118+700 MTS (PA-
TIO DO AUTO SOCORO CASALETTI)

2 - VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS: conforme publicados no
edital anterior

3. DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS PARA CIRCULAÇÃO:
Os débitos totais serão pagos pela Comissão de leilão e o veículo
somente será liberado do pátio após a transferência efetuada em
nome do arrematante.

               Os arrematantes seráo responsável pelo pagamento da
taxa de transferência, laudos e placas se houver necessidade, a do-
cumentação para transferência junto ao DETRAN será entregue ao

               arrematante em ate 45 dias após a realização do leilão.

4 -  DAS  CONDIÇÕES  DAS  SUCATAS:
4.1. Os veículos serão leiloados na condição de SUCATA, não

podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proi-
bida a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente
para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes
metálicas.

4.2. Os motores sem identificação da sua numeração não pode-
rão ser comercializados, destinando-se exclusivamente para desmonte
e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

Edital de Leilão Público para Venda de Veículos Apreendidos

4.3. O adquirente é responsável pela utilização e destino final das
sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação
das sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas neste edi-
tal.

4.4. O estado e as condições em que as sucatas serão vendidas se
pressupõem conhecidos e aceitos pelos licitantes na data da realização
do leilão, não sendo aceitas reclamações posteriores.

5 - DO LOCAL DE DEPÓSITO E EXAME DOS VEÍCULOS:
5.1. Os veículos poderão ser examinados no local onde se encon-

tram depositados nos dias 24/01 e 25/01 das 9:00 hs as 16:00 hs.
5.2. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos,

sendo vedados o seu manuseio, experimentação, retirada de peças,
etc.

6 - DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devida-

mente identificadas.
6.2. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido,

que será o lance inicial, considerando-se vencedor o licitante que hou-
ver oferecido o maior valor pelo lote, o qual será acrescido de 5%
(cinco por cento), que representam a comissão do Leiloeiro Oficial.
Não são válidos os lances feitos antes da abertura do pregão, ou após
o encerramento do leilão.

6.3. Os pagamentos serão à vista, no ato da arrematação, e são irre-
tratáveis (não haverá a devolução dos valores pagos em razão de de-
sistência da compra, descumprimento do Edital ou outros), sob pena
de multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do valor do lote, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

6.4. O pagamento somente será considerado efetivado, se realizado
por cheque ou outro documento bancário, quando o montante estiver
efetivamente disponível em conta bancária.

7 - DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS E DAS OBRIGA-
ÇÕES DO ARREMATANTE:

7.1. Os veículos leiloados começarão a ser liberados a partir da en-
trega pelo Leiloeiro Oficial da Nota de Venda. A primeira via da Nota de
Venda será entregue ao arrematante na retirada do veículo e após a

efetivação do pagamento.
7.2. Após o prazo for fixado pelo Leiloeiro na abertura do pregão

para entrega das Notas e Guias à Comissão de Leilão, o arrematante
deverá entrar em contato com o pátio de depósito da sucata para
saber em que data deverá retirá-la.

7.3. É assegurado ao arrematante o prazo de até 10 (dez) dias
úteis para retirada do lote, contados da entrega das Notas à Comis-
são de Leilão, após o que será cobrada taxa de estada para o lote não
retirado neste prazo, incluído o primeiro dia útil de atraso e até a data
em que foi efetivamente retirado.

7.4. Ao arrematante competem todas as despesas e serviços com
carregamento, transporte e retirada da sucata, inclusive os danos
daí resultantes.

7.5. Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausên-
cia de peças e componentes, estado de conservação ou outros,
deverá ser feita por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde
estiver depositado. Não serão aceitas reclamações feitas após a re-
tirada do lote.

8 - DAS  DISPOSIÇÕES  GERAIS:
8.1. As sucatas serão entregues aos arrematantes livres de quais-

quer débitos e multas porventura existentes até a data da arremata-
ção.

8.2.  A Comissão de Leilão, se reserva o direito de transferir o
local do mesmo para outro local, para maior comodidade dos partici-
pantes e facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar ou alte-
rar, no todo ou em parte, os lotes que compõem o presente Edital.

8.3. Informações complementares serão prestadas, das 09h00 às
17h00, pelos responsáveis dos pátios onde se encontram deposita-
dos os Lotes, pela Comissão de Leilão (Fone: (16)3202-4038) ou pelo
Leiloeiro (Fone: 19-3523-6393)

 Jaboticabal , 03 de Janeiro de 2014.

Edirlei  Fernandes  –  Leiloeiro  Oficial  –  Jucesp  718

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

ABANDONO DE EMPREGO
Venus Eletrônica Ltda- Me.,CNPJ Nº 06.907.592/0001-06 Ins-

crição Estadual Nº 391.111.382.110, sito à Av. Carlos Berchieri Nº
970 Centro, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário, Joilson
dos Santos Sales, CTPS Nº 92907 -  SÉRIE 00336 UF/SP, não
comparece ao serviço desde 19 de outubro de 2013.

Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do dispositivo
do artigo 482, LETRA  I, da CLT, que fica designado o prazo de 3
dias a contar com a data da publicação, para que compareça e
justifique o motivo.

O não comparecimento, justificará abandono por justa causa.
Venus  Eletrônica  Ltda - Me

ABANDONO DE EMPREGO
IVO MORETTO JUNIOR ME, CNPJ Nº 13817321/0001-25, I.E.

391.054.477-110, sito à Rua Rui Barbosa, 1338 - Bairro Centro, Jabo-
ticabal/SP, comunica que o funcionário, Celso Antonio Lindolpho
Junior, Residente à Rua Professor Osvaldo Martins Cruz, 206 - Ja-
boticabal/SP., CTPS Nº  2362 - série 00336-SP, não comparece ao
serviço desde 27de outubro de 2013. Vimos pelo presente informá-
lo que nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT,
que fica designado o prazo de 3 dias, a contar com a data da publi-
cação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
IVO  MORETTO  JUNIOR -  ME

P/ Prof. João Pito

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Câmpus de

Jaboticabal – SP
Via de acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/nº, Bairro Rural

Jaboticabal - Estado de São Paulo
CEP: 14.884-900

Fone (016) 3202-1396 – Fax (016) 3203-2813

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários da Faculdade de Ciências Agrárias e Vete-
rinárias Câmpus de Jaboticabal – SP, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data
são em número de 712 (setecentos e doze), em condições de votar,
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na
sede da cooperativa, na via de acesso Professor Paulo Donato Cas-
tellane, s/n, Bairro Rural, nesta cidade de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 2014, obedecendo aos seguin-
tes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo
local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira
convocação: às 13:00h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados; 02) Em segunda convocação: às 14:00h, com a presen-
ça de metade mais um dos associados; 03) Em terceira convocação:
às 15:00h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para
deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM  DO  DIA:
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de

2013, compreendendo o  Relatório da Gestão,  o Demonstrativo de
Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e

Social – FATES
4. Eleição dos componentes da Diretoria;
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Jaboticabal/SP, 25 de Janeiro de 2014

WAGNER APARECIDO MENDES
Diretor Presidente

Nota (1): A eleição será em forma de chapas e o requerimento
padrão para inscrição deverá ser retirado na Sede da Cooperativa
de Segunda a Sexta-feira, das 8h às 11h30 min. e das 13h30 min. às
17h, e apresentado com a assinatura individual de todos os candi-
datos, até o dia 25 de fevereiro de 2014, sob protocolo. As chapas
da Diretoria composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis)
membros, todos associados, eleitos pela Assembléia Geral. Haven-
do inscrição de mais de uma chapa concorrente, a seção de coleta
de votos será instalada na sede da Cooperativa, no início, e perma-
necerá aberta até o final dos demais trabalhos, quando então a
direção da Assembléia fixará um período para acolher os votos dos
que ainda não votaram e dará por encerrada a seção de votação,
instalando em seguida a seção de apuração de votos. Se houver a
inscrição de uma única chapa, não será instalada seção de votação,
devendo a mesma ser eleita por aclamação durante a AGO.

Nota (2): Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu arti-
go 30, as demonstrações contábeis do exercício de 2013 acompa-
nhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, estão
à disposição dos associados na sede da cooperativa.

 “Povo que não cultua o passado terá
um futuro muito obscuro”

 O tombamento de prédios antigos e
objetos históricos, tem por única fina-
lidade preservar a arte da engenharia,
arquitetura, e outras artes naturais dos
nossos antepassados e que já existem há
séculos ou até  milênios.

 Por meio desta preservação que o
tombamento permite, poderão ser fei-
tos estudos completos sobre essas obras
e tudo o mais que lhes diz respeito, e
isso pode ser visto a qualquer momen-
to, em qualquer visita aos livros de his-
tória, antropologia e outros que lhe di-
zem respeito, como:

- Como foi o preparo dos alicerces
para a construção:

 - Quais os materiais de acabamento
disponiveis na época;

 - Como eram os sistemas hidráuli-
cos, higiênicos, elétricos ou de ilumina-
ção etc. existentes no tempo da cons-
trução;

 - Como eram feitas as plantas des-
sas construções e ou como surgiram, se
forem obras da natureza, ex. A gruta de
Maquiné em Cordisburgo - MG.

- Como era o conforto,  a funciona-
lidade, a durabilidade dessas obras etc.

Também através do tombamento
pode-se fazer estudos sobre a situação
social e econômica dos proprietários,
moradores originais das referidas cons-
truções, também poderão ser feitos  es-

TOMBAMENTO
tudos sobre a importância do “fausto”,
aqui  no tempo do café, assim como: do
imigrante em tais construções notada-
mente as “Manções” e os sobrados, mui-
ta vezes  fac-simils das suas origens.

 Poder-se-á também fazer outros es-
tudos sobre as origens dos estilos, visto
que os imigrantes europeus, asiáticos e
outros tinham o costume de transplantar
os modelos das suas construções para cá e
era lógico que algumas mudanças foram
feitas em função do regime climático
como: chuvas, calor, frio, ventos etc. e
isso permitiu muitas transformações.                                                                                                                                                                                                                                                                
POR QUE PRESERVAR?

Atualmente o setor capitalista imo-
biliário busca denegrir a preservação
“digamos das coisas velhas” [nem to-
dos], mas preservar é necessário, pois o
que vemos na sociedade nacional, uns
com muitA preparação e outros sem
nenhuma, não se deram conta das ri-
quezas e do valor do Patrimônio Histó-
rico e Cultural, seja ele de qualquer cate-
goria, arqueológico, arquitetônico, an-
tropológico e quaisquer que sejam são
riquezas culturais.

 Devemos preservar no sentido de
manter sempre viva a memória dos
povos, inclusive o nosso tão alheio a
isso, pois de acordo com CARLOS LE-
MOS,  o termo preservar deve sere apli-
cado com total amplitude em seu signi-
ficado, é dever de patriotismo preser-
var os nosso recursos materiais, condi-
ções ambientais em sua total integrida-
de, sendo exigido de todos nós, todos de
intervenção, capazes de respeitar todos
os elementos componentes do Patri-
mônio Histórico e Cultural. Muito já se
perdeu por causa da desinformação so-
bre este tema, mas agora a preservação
já ganhou alguma força, graças à inter-
venção de intelectuais de vários setores
como: Antropólogos, Historiadores,
Arqueólogos e muitos outros humanis-
tas que sabem o quanto vale o Patrimô-
nio Histórico da Humanidade.

 Muitos sitios arqueológicos e cultu-
rais e até esportivos são postos abaixo
pela ganância financeira.

PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

COTA CONTEMPLADA
R$ 600 mil crédito p/ Imóvel/

Construção/Quitação/
Capital de giro

R$ 63 mil entrada + dívida

0xx16-3106-9023 / 99608-3742HOBBIT
A desolação de

Smaug
Segunda parte

do prequel da famosa
trilogia O Senhor dos

Anéis. A história, am-
bientada 60 anos an-
tes da saga do Anel,
mostra a inesperada
aventura de Bilbo
Bolseiro, tio do jo-
vem Frodo, ao lado do
mago Gandalf, do
anão Thorin Escudo

de Carvalho e seus 13 com-
panheiros, no resgate de um
tesouro da família de Thorin,
que foi roubado pelo temido
dragão Smaug. 

EQUILIBRE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA EPP, torna
público que recebeu da CETESB a Licença Previa nº 52000300 e
requereu a Licença de Instalação para a atividade de “PROD. DE
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS”, sito
à EST. VIC. DE TAIAÇÚ - V. 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
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FESTA DE PREMIOS NO
SUPERMERCADO ELZIO
Com uma clientela que su-

pera expectativas, ao longo
de muitos anos implantando
confiança, atendimento es-
pecial, muitas ofertas e pro-
moções, o SUPERMERCA-
DO ELZIO promoveu uma
verdadeira FESTA DE PRÊ-
MIOS, iniciado no mês de
novembro de 2.013 até janei-
ro de 2.014. Mais de 40.000
cupons fizeram parte do sor-
teio de 20 prêmios. Já é tra-
dição o sorteio aos clientes.
De todas as realizações an-
teriores, este ano bateu o re-
cord de cupons preenchidos.
O primeiro grande prêmio
foi uma moto Honda Biz. Um
fator inusitado aconteceu no
momento do sorteio, além dos
vinte prêmios programados
nos cupons, foi aberta uma
excessão e colocado mais 20
prêmios para agraciar ain-
da mais a clientela, visto es-
tar presente várias centenas

de clientes. Uma euforia que
causou emoção e alegria,
além de muita satisfação dos
diretores do Supermercado
ELZIO.

Ganhadores:
1º Prêmio - Moto Honda

BIz - Larissa Helena S. To-
ledo;

2º Prêmio - TV LED 32"
Smart TV - Sheron Taynara
dos Santos;

3º Prêmio - TV LED 32"
Smart TV - Luciana R. Bri-
zola;

4º Prêmio - Tablet 7" - Gil-
mar Dourado;

5º Prêmio - Forno Micro-
ondas - Vanessa Cavalheiri;

6º Prêmio - Forno Micro-
ondas - Dalva Regazzini;

7º Prêmio - Forno Micro-
ondas - Tales Martins da
Conceição;

8º Prêmio - Câmera Digi-
tal. - Eva Pereira;

9º Prêmio - Câmera Digi-

tal. - Maria Inês Gimenez;
10º Prêmio - Panela Elé-

trica para Arroz - Maria de
Lurdes Tobias;

11º Prêmio - Panela Elé-
trica para Arroz - Tatiane C.
Stoque;

12º Prêmio - Panela Elé-
trica - Gustavo Gerbasi;

13º Prêmio - Panela Elé-
trica - Teresa Maria Bovo
Martins;

14º Prêmio - Cafeteira
Expresso - Regiane Bergi;

15º Prêmio – Paneleiro -
Santa J Oian Alves;

16º Prêmio – Paneleiro -
Jandira C. Pereira;

17º Prêmio - Aparelho de
Jantar - Benedita M. Colo-
vatti;

18º Prêmio - Sanduichei-
ra Grill - Jeferson F.;

19º Prêmio - Conjunto de
Assadeiras - Thais Paulillo;

20º Prêmio - Kit Churras-
co - Altair Bolson Sônego.
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