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Mais uma vez  Jaboticabal
recebeu de braços abertos o
Circuito SESC de Artes. O
evento realizado na Esplanada
do Lago, no último sábado (26),

População acompanha programação cultural do Circuito SESC de Artes
Bom público acompanhou a programação do evento que passou por Jaboticabal no último final de semana

ofereceu uma diversificada
programação cultural.

Um bom público acompa-
nhou o evento que recebeu in-
tervenções de literatura, apre-

sentações de cinema, teatro,
dança, circo e música. “Uma
programação especial para a
noite de sábado em Jaboticabal.
O Circuito SESC foi um suces-

so de público. Agradeço a to-
dos os presentes, em especial
aos organizadores do evento,
afirma o Prefeito, Raul Girio.

O Diretor de Cultura, Abel

Zeviani, ressalta as apresenta-
ções realizadas em Jaboticabal.
“A população acompanhou um
circuito único. O show com o
Mundo Livre S/A, as apresen-

tações circenses, a maneira
como a literatura é abordada,
o cinema, a dança, faz com que
tenhamos acesso a novas ex-
periências culturais”.

Em Jaboticabal, munícipes que
desejam se qualificar para atuar na
indústria, terão uma nova oportu-
nidade. A partir do segundo se-
mestre, a Prefeitura, através de um
convênio com o SENAI, vai ofere-
cer três importantes cursos de
qualificação profissional aos inte-
ressados.

Serão disponibilizadas 80 vagas
para os seguintes cursos: operação
de empilhadeira, desenho técnico
mecânico e controle industrial.

“A Prefeitura vai arcar com to-
dos os gastos. Os cursos serão
totalmente gratuitos para a popu-
lação. Nosso objetivo é qualificar
a mão-de-obra, capacitando para
concorrer às vagas de emprego no
setor industrial”, ressalta o prefei-
to Raul Girio.

De acordo com o coordenador
de relacionamento com a indústria
do SENAI, Alexandre Sotta, “os
cursos vão ao encontro das ne-
cessidades das indústrias e são
importantes para a formação de um
bom profissional.”

A expectativa é de que as aulas
tenham início a partir de julho.

Prefeitura vai qualificar munícipes para indústria
Convênio com SENAI garante capacitação para atuar em três áreas

Raul Girio -  “Nosso objetivo é qualificar a mão-de-obra, capacitando para concorrer às vagas de emprego no setor industrial”

Vencer uma batalha não é suportar

inimigos, mas sim, conquistar

verdadeiras amizades

Caminhar nas estruturas do

semelhante é saudável. Arbitrário é

esquecer o amparo

A simplicidade traz habilidades que

desconhecemos
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO
AMOR E ALEGRIA, RADIANTE
DE PAZ E HARMONIA!

Quando se fala em religião, vem à
tona aquela sensação arraigada na men-
te coletiva de que devemos obediência
às Leis supremas da criação exatamen-
te conforme ditam os dogmas e secta-
rismos. E dentro desse diapasão, foi
se alastrando até os dias de hoje uma
certa ojeriza quanto a se devemos ou
não estar tão atinentes aos preceitos
conforme ditados pelas religiões.

Acontece que esse é um fator psi-
cológico, pois os seres humanos, em

UM PASSO ALÉM DA RELIGIÃO
sua longa jornada vivida alhures, sabe
por instinto que a maioria das imposi-
ções são oriundas justamente dos dog-
mas e sectarismos, provenientes da
amarra em que os clérigos lançaram
mão, justamente para atrelar os seres
humanos em torno da concepção ide-
ológica da religião que ao longo dos
tempos sempre foi preponderante.

Isso acontece desde os primórdi-
os, quando os nativos adoravam os
deuses, inclusive, o trovão, a tempes-
tade, e vai por ai afora.

Mas sempre prevaleceu uma divin-
dade, quer seja, Tupã, Alah, Jeovah e
tantos outros designativos para aque-
la criatura que nos criou e à qual, apre-
goam-se, devemos obediência chegan-
do às raias de incutirem o temor a Deus.

E foi ao longo dos séculos, princi-
palmente nesta era pós a sacrificial vin-
da de Jesus encarnado entre os seres
da 3D (Terceira Dimensão), que hou-
ve um assentamento em torno da reli-
giosidade, que no lado ocidental pre-
valeceu a Cristandade, embora no ori-
ente prevaleça o Budismo, entremeio
aos Muçulmanos.

Em razão de que é um fato a pre-
dominância da arbitrariedade e o auto-
ritarismo embasados nos dogmas dos
quais surgem os rituais criativos, diga-
se de passagem, que escravizaram e
escravizam os adeptos das religiões,
quaisquer que sejam elas, vimos nes-
tes últimos tempos como que um aban-
dono dos antigos fieis, em relação às
religiões que professam, pois muitos
se auto proclamam serem adeptos des-
ta ou daquela religião, porém delas se
afastaram ou pelo menos, decaiu mui-
to a frequência  nas liturgias, tendo-se
a impressão de que as palavras de or-
dem religiosa não mais fazem sentido
e são de somenos importância.

Mas esse fenômeno surgiu em de-
corrência do conservadorismo com
que os mandatários religiosos teimam
em estagnar, querendo a todo custo
incutir na mente do povo, aquilo que
acham ser o certo, além do que se auto
conclamam serem os representantes
exclusivos de Deus na Terra e teimam
em esconder o lado oculto da espiritu-
alidade.

Esqueceram-se, esses mandatários
religiosos, que o ser humano também
evolui e adquire conhecimentos, prin-
cipalmente na era da internet.

E hoje, as pessoas mais atentas e
sensíveis aos seus anseios, descobrem
a todo instante que Deus que é
Pai+Mãe Criador Vital, não está em
algum lugar lá no céu, mas sim, direta-
mente ligado conosco, sendo portan-
to, desnecessária a nossa ida a tem-
plos religiosos para nos encontrarmos
com Ele.

Isso significa o que vimos aprego-
ando sobre o EU SOU. O Aquilo Que
É.

O EU E DEUS SOMOS UM.
Entretanto, devemos deixar bem

esclarecido que é importante a frequ-
ência das pessoas adeptas de qualquer
religião, em comparecer nos atos reli-
giosos, celebrações e em suas reuni-
ões, o que aplaudimos e incentivamos,
pois esses atos são dignos para o en-
trelaçamento do amor ao próximo e,
também, de onde surgem todo tipo de
confraternização e benfeitorias soci-
ais.

O que desejamos enfatizar a todos,
é o fato de que no decorrer destes tem-
pos, em que estamos no Ano II da
Nova Era (iniciado no dia 21 de de-
zembro de 2012), no qual o Planeta
Terra e seus habitantes adentram na
frequência vibratória da 5ª Dimensão,

é relevante observar e eliminar velhas
crenças, livrando-se dos dogmas es-
cravizantes, pois temos a liberdade de
escolha e de ação, dentro da própria
Lei Divina do Livro Arbítrio.

Tanto somos capazes de estar di-
retamente ligados com Deus como
também temos a capacidade de captar
e direcionar as Energias Cósmicas (Fi-
lamentos Energéticos Cósmicos) com
as quais a Divindade nos supre para
obtermos PAZ, SUBLIME SERENA
HARMONIA, SAUDÁVEL SAÚ-
DE MENTAL e, também, para obter-
mos clareza e percepção afim de dis-
cernirmos diante dos fatos que se su-
cedem à nossa frente no dia a dia, e
assim deliberarmos e absorver aquilo
que melhor nos apraz, tanto para a
nossa vida social, quanto física e espi-
ritual.

E agora estamos um passo além da
religião, pois já está na hora de desco-
brirmos que o caminho para a paz se
encontra dentro de nós.

Isto não se baseia em estratégias,
tratados ou poder militar.

Baseia-se no único desejo do cora-
ção de substituir o medo pela pre-
sença do amor!

Diga e repita sempre: Eu Sou Li-
vre. Eu Sou Livre. Eu Sou Livre.

j.Augusto- LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE

MESTRES ASCENSOS
“A frequência Solar Cristalina do

Amor Divino Transfigurado é a vibra-
ção que iniciará a Divina Alquimia, que
transformará os nossos corpos: Físi-
co, Etérico, Mental e Emocional de
células à base de carbono, para células
de Luz Solar, à base do Cristalino da
Perfeição Infinita. Esta transformação
perpetuará o nosso processo de As-
censão e nos elevará às frequências de
vibração que transcenderão a dor e o
sofrimento na Terra”.

Na religião romana da Antiguidade
há um deus chamado JANUS, sempre
representado por uma cabeça com dois
rostos opostos, de modo a olhar para
frente e para trás; essa divindade era
considerada protetora dos COMEÇOS,
isto é, da hora inicial do dia e do
primeiro mês do ano  (JANUA-
RIUS), pois, assim, Abria e Fechava
todas  as coisas e guardava o Passado
(Ano Findante) e o Futuro (Ano Novo).

Para poder proteger Inícios e Ter-
minus Vitais, o francês MARCEL
PROUST publicou nas primeiras déca-
das do Século Vinte (usando Primeira
Pessoa e produzindo um Monólogo In-
terior em dezesseis volumes!)uma das

REFLEXÃO  —   PESQUISANDO JANUS
mais importantes obras de toda a Lite-
ratura: EM BUSCA DO TEMPO PER-
DIDO. É provável que o Escritor qui-
sesse viver no romance Aquilo que Acre-
ditava, ao afirmar que “certas recorda-
ções são como os amigos comuns: sa-
bem fazer reconciliações’.

Recordações! Olhar para trás e re-
conciliar o Futuro! É claro que o Funda-
mental não é Procurar O TEMPO PER-
DIDO, mas, isso sim, aquilo que no
TEMPO Perdeu-se e não Deveria tê-lo
feito; lembramos o que JÁ SE FOI para
orientar o desejo daquilo QUE DEVE
VIR.

No entanto, a maior parte das
pessoas em nossa época vem se pre-
ocupando mais com as Metas (que
são pontos de chegada) do que com
os Princípios (que são pontos de
partida).

Quais deveriam ser, então, os nos-
sos Valores? Garantir a integridade da
Vida, promover a sinceridade das rela-
ções interpessoais, realizar a Lealdade
Fraternal e fortalecer a Fidelidade ao
Solidário?

Os Valores são exatamente os
Princípios (os começos protegidos
por JANUS…) e constituem o Amál-
gama que agrega e orienta as ati-

tudes individuais para a efetivação
das intenções e finalidades de uma
coletividade; Valores são referên-
cias de conduta (grupal e pessoal)
em torno das quais um coletivo
compreende e legitima o exercício
de suas atividades conjuntas. Valo-
res representam a possibilidade  de
convergência honesta dos propósi-
tos usualmente dispersos na con-
vivência multifacetada e, quando
apropriados (tornados próprios) por
cada um, diminuem o risco de arti-
ficializar e retirar autenticidade
dos contatos presentes no cotidia-
no.

ASSIM CAMINHA A HUMANIDA-
DE… Caminha junta? Caminha camu-
flada e amedrontada? Caminha agora
mais sozinha do que antes? Caminha
em direção ao Outro? Basta um exem-
plo a bem recordar: há poucas décadas,
independentemente do tamanho da ci-
dade, quando alguém, tarde da noite, saia
a pé de algum lugar (Trabalho, Escola,
Igreja, Clube etc.) e Caminhava em di-
reção ao próprio Lar, Ouvir passos de
outra pessoa representava um certo alí-
vio: Agora vou ter companhia! E os
dois seguiam andando juntos… Hoje,
quando, na mesma circunstância, são

ouvidos ruídos humanos, já se pensa:
Meu Deus do céu, vem vindo alguém…

O que aconteceu? Qual Princípio foi
violentado? Antes o Outro era até um
amparo; tínhamos Medo, quando mui-
to, de Alma de Outro Mundo. Do que se
tem Medo agora? Do Outro, porque,
em vez de ser Alguém que pode te Pro-
teger, é eventual Ameaça Feroz.

No Século anterior ao de Proust, o
Poeta inglês George Gordon Byron
nos desafiava, dizendo que “a recor-
dação da Felicidade já não é  Feli-
cidade; a recordação da Dor ainda
é Dor”.

Por isso, é preciso reviver o relato
inserido no Princípio da Bíblia Judaico-
Cristã no qual há um trecho conhecido
(e muito esquecido): logo após a narra-
tiva do primeiro assassinato e o conse-
quente estilhaçamento original da Fra-
ternidade (a ser refeita), o Criador pro-
cura o criminoso que, cinicamente,
alega isenção. “O Senhor disse a
Caim: ‘Onde está o teu irmão
Abel?’ ‘Não sei’, respondeu ele.
‘Serei eu o guarda de meu ir-
mão?”’

PERGUNTA  E  RESPOSTA  CON-
TINUAM  ECOANDO  NESTES  NO-
VOS  RECOMEÇOS…

Texto de Mario Cortella – Reflexão
de José Fernando Stigliano -

Hoje é um dia muito Especial para
mim. Porque eu estou completando mais
um ano de vida, na presença desse gran-
de Deus, tão maravilhoso e cheio de
amor. Fico muito feliz por todas as pes-
soas que também estejam festejando este
dia tão Especial. Quando eu olho para
traz e vejo o quanto eu andei, fico mais
feliz ainda em saber que em todos os
meus caminhos o Senhor sempre me
guiou e me guardou de todos os perigos.
Andar com Deus é a coisa mais linda do
mundo. Ele nos livra de todo mal, sem-
pre derramando benções sem medidas

UM DIA ESPECIAL!
em nossas vidas. Deus é tão perfeito em
tudo que faz. Ele disse: Antes que Eu te
formasse no ventre, Eu te conheci. Que
maravilha! Como é imenso o seu amor.
Ele nós desejou e sonhou com cada um
de nós bem antes de nós existirmos. Nós
somos muito importantes para Ele. O
salmista Davi, confiava de todo o cora-
ção no Senhor e dizia: O Senhor é meu
escudo e a minha fortaleza, ainda que a
guerra se levante contra mim no Se-
nhor confiarei. Davi disse: Senhor, Tu
me sondaste e me conheces. Tu conhe-
ces o meu assentar e o meu levantar. Ó
Senhor Deus, Tu me examinas e me
conheces. Sabes tudo o que eu faço e, de
longe, conheces todos os meus pensa-
mentos. Tu me vês quando estou traba-
lhando e quando estou descansando. Tu
sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo
que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer.
Estás em volta de mim, por todos os
lados, e me proteges com o teu poder.
Eu não consigo entender como Tu me
conheces tão bem. o Teu conhecimen-
to é profundo demais para mim. Aonde
posso ir a fim de escapar do Teu Espíri-
to? Para onde posso fugir da Sua Pre-
sença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás, se
descer ao mundo dos mortos, lá estás
também. Se eu voar para o Oriente ou
for viver nos lugares mais distantes do

Ocidente, ainda alí a tua mão me guia,
ainda alí Tu me ajudas. Eu poderia pedir
que a escuridão me escondesse e que em
volta de mim à luz virasse noite, mas
isso não adiantaria nada porque para Ti
a escuridão não é escura, e a noite é tão
clara como o dia, Tu não fazes diferen-
ça entre a luz e a escuridão. Tu criaste
cada parte do meu corpo. Tu me for-
maste na barriga da minha mãe. Eu te
louvo porque deves ser temido. Tudo o
que fazes é maravilhoso e eu sei disso
muito bem. Tu viste quando os meus
ossos estavam sendo feitos, quando eu
estava sendo formado na barriga da mi-
nha mãe, crescendo alí em segredo, Tu
me viste antes de eu ter nascido. Os dias
que me deste para viver foram todos
escritos no Teu livro, quando ainda ne-
nhum deles existia. Ò Deus, como é di-
fícil entender os teus pensamentos! E
eles são tantos! Se eu os contasse, seri-
am mais do que os grãos de areia. Quan-
do eu acordo, ainda estou contigo. (Sal-
mos 139.1 aos 18). Este é o salmo mais
lindo que eu já li. Deus realmente é in-
crível em tudo o que faz. Deus não quer
ver ninguém no sofrimento ou pade-
cendo nesta vida. Porque Ele desejou
muito criar o ser humano do pó da ter-
ra, à sua imagem e à sua semelhança
(Genesis 1.26) para viver em comunhão

com Ele, este é o sonho de Deus para
cada um de nós. Davi exaltou e glorifi-
cou o nome do Senhor em tudo o que
ele fez, porque ele sabia que Deus estava
com ele, em todos os momentos. Hoje
não é diferente, o Senhor está conosco
também, tudo o que nós precisamos
fazer é confiar no Senhor de todo o
nosso coração, sabendo que só Ele co-
nhece todas as nossas necessidades e
só Ele é capaz de suprir cada uma de-
las. Deus tem prazer em nós abençoar
e realizar todos os desejos do nosso
coração. Faça como Davi, sempre
colocando o Senhor em primeiro lu-
gar, seja na alegria ou na dor, não pare
de Louvar ao Senhor, faça da sua vida
um Louvor. Davi foi abençoado em
tudo, porque sempre consultava ao
Senhor, antes de tomar qualquer deci-
são. Vamos praticar a palavra de Deus,
e viver a vida abundante que o Senhor
já preparou para nós. Hoje é um dia de
muita alegria, para celebrar mais um
ano de vida. Meus parabéns! Para to-
das as pessoas que desejam uma vida
cheia de benções, na presença do Deus
Todo Poderoso. Esta é a minha ora-
ção, em nome de Jesus. Ouça o nosso
programa A Verdade da Palavra. Diá-
riamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com

Facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Os tempos estão chegados.
Tudo caminha lentamente para
nascer entre os povos, as lições
do EVANGELHO e dos ensina-
mentos pregados pelo CRISTO
JESUS, na sua caminhada pelo
PLANETA TERRA, onde deixou
gravado as lições que DEUS deu
à ELE, a missão importante de
evangelizar a todos nós. É a eter-
na verdade a se deslumbrar no
UNIVERSO, para os que de boa
vontade e livres de preconceitos,
possam seguir os caminhos da luz
e da redenção espiritual. São os
tempos que marcam as transfor-
mações nos mundos da evolução,
se processando tudo, que está es-
crito nos livros das  leis de DEUS.
A ignorância se espalha,a  falta de
fé e a crença em DEUS se proces-
sam muito, escassa entre os nasci-
dos na época onde o reinado domi-
nava os postulados, na falta de um
poder espiritual, para trazer a paz, a
união e a fraternidade. JESUS nas-
ceu para salvar a humanidade, exe-
cutar e implantar em todos o amor
e o perdão. É uma nova era, que
nascia num mundo incrédulo das
verdades eternas. O homem tinha
que se evangelizar. A fé tinha que
se individualizar, trazendo novas
conquistas e um mundo melhor. A
esperança era uma semente que ti-
nha que crescer, os frutos nascer
para  fortificar os postulados das
ideologias e leis criadas pelo CRI-
ADOR. A evolução tinha que se
realizar à  luz da BOA NOVA. O amor
de JESUS a todos filhos de DEUS.
Dando de graça o que recebia e im-
plantava entre todos, com muita
humildade na caridade, onde fora
dela não há salvação. O brilho do
sol que nascia nas manhãs, onde
tudo foi se alterando com os pode-
res do amor, nas noites onde as

A  LUZ  DA  BOA  NOVA  NOS  ILUMINA
estrelas brilhando, iluminavam os
escuros mundos da ignorância e
das trevas.

O conhecimento adquirido abre
os caminhos para a EVOLUÇÃO.
É  um mundo novo dentro da re-
novação, que se opera no decor-
rer dos tempos.Vamos de encon-
tro com a BOA NOVA, passando
por tempos de evangelização dou-
trinaria, vibrando amor, caridade e
perdão. As alterações são muitas,
os planos modificados de acordo
com a evolução de cada um, dota-
dos de conhecimentos, para uma
prática no relacionamento entre
encarnados e desencarnados. So-
mos caminheiros em busca de reali-
dades, contidas nas páginas eter-
nas  das leis de DEUS. Vivemos cul-
tivando a semente do amor, na bele-
za imortal do espírito, que  sonha
com as purezas da esperança, na fé
eterna, consciente do mundo que
cresce com a luz que vibra  energias
positivas. A vida eterna do espírito
progride no caminhar, pelas suces-
sões de incorporações materiais,
para  conseguirmos uma evolução
progressiva e lenta, nos recursos en-
contrados nas idas e vindas pelos
planos material e espiritual. A espe-
rança nasce para criarmos sonhos
que um dia se tornarão realidades,
dependendo do nosso esforço e
vontade, de criarmos um mundo de
luz, amor e perdão. A felicidade é uma
conquista do espírito encarnado,
que trabalha no tempo, vivendo nos
recursos vindos da natureza, que
nascem com o decorrer das encar-
nações. A REENCARNAÇÃO É
UMA REALIDADE. A VIDA CON-
TINUA NO ALÉM TÚMULO. Pre-
cisamos viver muito, para evoluir-
mos. A CRENÇA EM DEUS, A FÉ
EM ENCONTRARMOS A FELICI-
DADE. A CERTEZA DE QUE  NÃO
MORREMOS,           MAS         SIM
,    VIVEMOS  ETERNAMENTE EM
ESPÍRITO.  Somos produtos de
DEUS  e irmãos de JESUS. NIN-
GUEM PODE VER O REINO DE
DEUS, SE NÃO NASCER DE
NOVO. Eu vos digo em verdade, que
são chegados os tempos em que to-
das as coisas devem ser restabele-
cidas em seu verdadeiro sentido,
para dissipar as trevas, confundir os
orgulhosos e glorificar os justos. O
ESPIRITO DE VERDADE. EVAN-
GELHO SEGUNDO O ESPIRITIS-
MO.

Os nossos sentimentos podem
estar machucados, muito machu-
cados, mas, como sabemos, não
somos os donos deles. Muitas
vezes, eles nos traem. Mas amor
não é só sentimento. O amor é,
principalmente, atitude. É ser bon-
doso, paciente (e quanta paciên-
cia precisamos!).

Amar é perdoar 70 vezes sete,
como diz Jesus. Uma atitude con-
tínua de perdão e disposição de
reconciliar-se. Amar é confiar, ser
generoso, é suportar. E como nos
é custoso suportar!. Amar é agir
com mansidão, com lealdade, sem
guardar rancor, decepções nem

Lute por sua família
ressentimentos. Tudo isso que
nomeamos, não são sentimentos,
mas atitudes, comportamentos,
modo de agir.

Tudo se traduz em gestos mui-
to concretos. Por isso, cada um de
nós pode decidir-se a amar, pode
escolher amar. Amar é um ato de
vontade e não simplesmente um
sentimento. Eu posso, apesar dos
meus sentimentos e emoções, op-
tar por um gesto de amor. Eu pos-
so decidir-me pelo amor. Este é o
grande segredo.

Em geral, nós nos deixamos le-
var pelos sentimentos e pelas
emoções; e acabamos estragando
tudo. Prejudicamos aos outros;
muitas vezes, os mais próximos e
a nós mesmos. Acabamos criando
situações que parecem irreversí-
veis. Criamos barreiras.

É por isso que nós decidimos e
afirmamos: nós cremos no amor.
Tenho certeza de que você tam-
bém proclama: "eu creio no amor".
É por isso que eu aposto nele. Sei
que você crê no amor e espera pela
vitória dele. Sei que você também
proclama: eu aposto na minha fa-
mília e é por isso que eu luto, e
vou continuar lutando, incansa-
velmente, pela minha família.

Seu irmão,

P/ Maria Cappatto

“Não. Os bebês não são como nós é
dito. Os bebês não gostam de dormir
num berço. Rodeados por grades. Pre-
sos numa gaiola.

Não. Os bebês querem dormir ao lado
do corpo da sua mãe, quentes, seguros,
protegidos, amados, tocados.

Não. Os recém-nascidos não querem
nem sequer estar numa posição hori-
zontal. Eles querem dormir no seu pei-

EU  SOU  MÃE... PRÁ  VOCÊ QUE É  MÃE... E  VOCÊ  QUE  AINDA  VAI  SER!

to, na vertical, balançando-se ao som
do seu coração. Horizontalizados retar-
dam a digestão, têm vômitos,  têm có-
licas, assustam-se, sentem-se vulnerá-
veis.

Não. Os bebês não se acostumam aos
braços: nascem já acostumados. Desde
o início sabem bem o que é bom.

Não. Os bebês não dormem toda a
noite. Eles acordam a cada minuto. Para
comer e para não comer. Para verificar
se está ao seu lado e se  importa. Para
certificar-se da sua presença, que é a sua
segurança. Para tocá-la e cheirá-la.

Não. Os bebês não querem ficar so-
zinhos. Eles não querem perdê-la de vis-
ta por um minuto, querem estar consi-
go no centro da vida.

Não. Os bebês não querem brincar
sozinhos num parque. Eles querem  brin-
car contigo, sorrir, ser atendidos, ir para
cima, rastejarem pela sala.

Não. Os bebês não querem beber lei-
te de outra espécie. Eles querem o seu
leite, que sabe a mamãe.

Não. Os bebês não querem chupar
todo o dia um pedaço de plástico. Eles
querem chupar os seus seios, as suas pe-

quenas mãos, os seus dedos... tocar  na
sua  pele humana.

Não, os bebês não querem que os vis-
tam, nem que lhes coloquem tecidos que
picam, nem brincos nas orelhas, roupas
apertadas, fitas, rendas e outras coisas
irritantes. Eles querem estar nus, cor-
rendo descalços, apreciando o toque da
natureza na sua pele, estar pele com
pele contigo.

Não.  Os bebês não querem ficar para-
dos.  Eles querem se  mover, que mexam
neles, que os embalem, que ande, passeie e
os levem  contigo. Assim que eles podem,
querem engatinhar, correr, saltar, explo-
rar, chegar a toda a alguma  parte...

Sim, os bebês são naturalmente curi-
osos. Eles querem e precisam tocar em
tudo. Incluindo aquelas coisas que a
vêem usar: comandos, relógios, telefo-
nes, computadores... A sua riqueza sen-
sorial desenvolve-se a partir daí.

Não. Os bebês aprendem com o que
vivem. Se estiverem sempre a ouvir
“não”, estarão sempre prontos para di-
zerem não. Se os pais tiverem medo de
tudo, em breve eles  também terão medo
de tudo.

Não. Os bebês não são macro-exi-
gentes. Nós é que somos micro-pacien-
tes, micro-tolerantes, micro-disponíveis
e micro-respondedores.

Não. Os bebês não querem que os
deixem. Eles querem ir consigo a todos
os lugares, você é o seu exemplo, a sua
segurança, a sua referência, o seu único
universo.

Goste ou não goste, assim são os be-
bês humanos, primatas, mamíferos. Se
quiser confirmar, basta ter um. Nenhu-
ma outra espécie desconhece e prejudica
tanto as suas próprias crias. Se quisermos
um mundo um pouco mais humano, fa-
ríamos bem em entender isto.

Não é como nos disseram: “Eles são
infinitamente melhores e mais inteli-
gentes.” Quem quer que conheça  estes
filhotes diria: que espécie tão avança-
da!  E como é que eles se tornaram no
que são?” Sabe  porque? Porque são se-
res espirituais em evolução, o ser hu-
mano nasce criança mas seu espírito já
vem evoluído, de acordo com o mundo
em que irá conviver..

Nossos filhos, nosso mundo, nosso
amor e nossa continuidade.
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SEMI-FINAIS, Liga dos Campeões da UEFA
Estádio Nacional de Brasília - Brasília

Seguindo os padrões de uma das ci-
dades mais modernas do país em termos
de arquitetura, o Estádio Nacional de
Brasília é um dos mais imponentes – e o
segundo maior, com capacidade para
68.009 espectadores – da Copa do Mun-
do da FIFA Brasil 2014™.

O antigo estádio Mané Garrincha,
praticamente demolido, deu lugar a uma
arena que conta com uma nova facha-
da, com cobertura em estrutura metáli-
ca, novas arquibancadas e um gramado
rebaixado para permitir uma visão com-
pleta do jogo. Com projeto de constru-
ção ecologicamente correto, voltada à
emissão zero de carbono, à reciclagem
e ao acesso total por meio do transpor-
te público, ele serve para consolidar o
nome da capital como referência mun-
dial em planejamento sustentável, dei-
xando um legado importante outros se-

tores da economia local.
O Estádio Nacional de Brasília foi

aprovado para receber a abertura da
Copa das Confederações da FIFA
2013™, além de sete outras partidas da
Copa do Mundo da FIFA 2014™, inclu-
indo uma de quartas de final.

Este será o terceiro estádio da capi-
tal brasileira, somando-se ao Serejão,
casa do Brasiliense, e ao Bezerrão, que
foi recentemente reformado e reinau-
gurado em 2008. Após a Copa, a ideia é
que a arena seja usada para shows e es-
petáculos culturais de grande porte.

Arena da Baixada - Curitiba

Desde que foi reinaugurado em ju-
nho de 1999, o tradicional Estádio Joa-
quim Américo, conhecido como Arena

da Baixada, tem a reputação de ser um
dos mais modernos e bem estruturados
do Brasil.

Não foi de surpreender, portanto,
que a casa do Atlético Paranaense, cons-
truída em sua versão original em 1914,
estivesse entre as escolhidas para sediar
a Copa do Mundo da FIFA Brasil
2014™.

Para receber o evento, o estádio
passou por mais uma fase de obras –
prevista, terminou em dezembro de
2012 -, durante a qual recebeu uma
série de adaptações e em que foi cons-
truído mais um lance de arquibanca-
das paralelas ao campo. A capacida-
de foi aumentada assim, para 40 mil
pessoas, para que o estádio possa
abrigar quatro jogos do Mundial de
2014 .

Arena Amazônia - Manaus
A Arena Amazônia, antigo Estádio

Vivaldão, pode não ser um palco tradi-
cional do futebol brasileiro, mas certa-
mente atrairá um grande número de tor-
cedores graças à sua localização privile-
giada, no coração da maior floresta em
área contínua do mundo.

Inspirado nela, aliás, o projeto do es-
tádio prevê a construção de uma estrutura
metálica similar à de um cesto de palha
típico da região, que protegerá a parte
externa das arquibancadas. Todo o pro-
cesso se encaixará nas normas de susten-
tabilidade, que devem deixar um impor-
tante legado à região e ainda preservar a
diversidade da Floresta Amazônica.

As águas da chuva, por exemplo, se-
rão armazenadas para uso posterior nos
banheiros ou para a irrigação do gramado.
Já a luz solar, abundante nesta parte do

país, deverá gerar energia limpa e reno-
vável. Por fim, algumas paredes vegetais
contribuirão para a redução dos gastos de
energia e, sobretudo, para o controle da
temperatura dentro do estádio.

A Arena Amazônia terá 42.377 lu-
gares, restaurantes, estacionamento sub-

terrâneo e um acesso por meio de um
corredor de ônibus e monotrilho. Ela
receberá quatro jogos de primeira fase
da Copa do Mundo da FIFA 2014™ e
servirá posteriormente como um gran-
de pólo de atração turística para shows
e eventos na região.

Estádio Beira-Rio - Porto Alegre

Erguido em uma área aterrada do Rio
Guaíba, um dos cartões-postais de Porto
Alegre, o Beira-Rio é a casa do Sport Club
Internacional, que divide com o arquirri-
val Grêmio os holofotes do polarizado
futebol gaúcho. Cenário de tantos Gre-
nais emocionantes e de quatro decisões da

Copa Libertadores da América, o estádio
se prepara para sua mais importante mis-
são: receber cinco jogos da Copa do Mun-
do da FIFA Brasil 2014™, um deles váli-
do pelas quartas de final do torneio.

Maior estádio da região Sul do país,
o “Gigante do Beira-Rio”, batizado Es-

tádio José Pinheiro Borda, foi inaugu-
rado em 1969 depois de quase uma dé-
cada de obras em que a participação da
torcida do Inter foi efetiva: os colora-
dos contribuíram com tijolo, cimento e
ferro, e alguns chegaram a deixar o Es-
tádio dos Eucaliptos quando o time ia
mal para “torcer” pelos pedreiros que
trabalhavam no Beira-Rio.

O projeto de modernização do Bei-
ra-Rio, custeado pelo próprio Interna-
cional através do programa “Gigante
para Sempre”, tem como ponto alto a
instalação de uma inovadora cobertura
metálica que protegerá os assentos, as
rampas e o acesso aos portões. O proje-
to modular foi adotado para garantir a
agilidade da construção, dividida em eta-
pas, e evitar a interdição do estádio du-
rante as obras. Depois da reforma, o
Beira-Rio terá capacidade para 50.287
espectadores.

Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro
Construído para a Copa do Mundo

da FIFA 1950 e imortalizado como pal-
co da inesquecível final entre Brasil e
Uruguai, um dos capítulos mais marcan-
tes da história do torneio, o Estádio Jor-
nalista Mário Filho, no Rio de Janeiro,
reassume a condição de protagonista no
Brasil 2014. Estádio que abrigará o maior
número de partidas da competição, sete
confrontos no total, o Maracanã rece-
berá a grande decisão no dia 13 de julho.

De cara nova para o Mundial, o es-
tádio que ficou conhecido como “Mai-
or do Mundo” – chegou a receber 200
mil torcedores e detém vários dos mai-
ores recordes de público da história do
futebol – tem agora capacidade para
73.531 espectadores e continua sendo
o maior do país. Respeitando sua con-
cepção original, o projeto de reforma
incluiu a demolição total do anel inferi-

ESTADIOS COPA DO MUNDO 2014

or para a construção de uma nova ar-
quibancada com melhor visibilidade, a
maximização das rampas monumentais
e a substituição de todos os assentos,
além da instalação de uma nova cober-
tura, que captará água da chuva para
reuso. A fachada, tombada pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, permanecerá intacta.

Segundo ponto turístico mais visita-
do do Rio de Janeiro, o Maracanã não
deixou de receber apaixonados por fute-
bol de todas as partes do mundo durante
as obras. Os visitantes puderam acom-
panhar a movimentação dos operários
da Torre de Vidro, criada especialmente
para a ocasião, e até levar para casa um
pedaço do estádio como lembrança

Arena de São Paulo - São Paulo

Dos três maiores clubes da cida-
de de São Paulo, o único que não
possuía um estádio particular com
tamanho e infraestrutura suficien-
tes para abrigar seus jogos era jus-

tamente aquele de torcida mais nu-
merosa: o Sport Club Corinthians
Paulista.

Pois o antigo sonho da nação corin-
tiana convergiu com a realização da

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014™,
e o resultado foi a construção da Arena
de São Paulo, no bairro de Itaquera, na
Zona Leste da cidade – um tradicional
reduto de corintianos.

O projeto de construção do estádio
– cujo término está previsto para o iní-
cio de 2014 – prevê o fomento à Zona
Leste, uma das regiões da capital paulis-
ta mais carentes de recursos, onde vi-
vem quase 4 milhões de pessoas, e a
qualificação profissional de centenas de
trabalhadores. No total, cerca de seis
mil pessoas devem ser empregadas dire-
ta e indiretamente ao longo do período
de construção.

A Arena de São Paulo foi a escolhi-
da para receber a partida de abertura
da Copa do Mundo da FIFA Brasil
2014™, e abrigará ainda outros cinco
jogos, entre os quais uma das semifi-
nais.

O Atlético de Madrid não se cansa
de surpreender a Europa. Os rojiblan-
cos de Diego Simeone não se intimi-
daram com o fato de enfrentarem o
Chelsea em Stamford Bridge, mostra-
ram postura semelhante à do jogo de
ida, quando promoveram um atropelo
ofensivo a despeito do 0-0 no placar,
e venceram por 3-1 para carimbar seu
nome na final da UEFA Champions
League.

ATLÉTICO DE MADRID: Courtois; Juanfran, Godín, Miranda e Filipe Luís; Mario Suárez e Tiago;
Arda Turán (Cristian Rodríguez - 83'), Koke e Adrián (Raúl García - 66'); Diego Costa (José Sosa - 76').
Treinador - Diego Simeone (os nomes dos jogadores não estão pela ordem).

Esta vai ser a primeira final da mai-
or competição europeia entre duas equi-
pes da mesma cidade — os arquirrivais
do Real Madrid haviam se garantido na
decisão na terça-feira, ao atropelarem
o Bayern na Alemanha. O Chelsea ten-
tou arruinar este feito inédito saindo na
frente com gol de Fernando Torres —
ex-jogador do Atlético — mas os col-
choneros empataram ainda no primei-
ro tempo com Adrián.

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos (Varane), Coentrão; Modric, Alonso, Di Maria (Case-
miro); Bale, Benzema, (Isco), Ronaldo. Subs. não utilizados: Diego Lopez, Marcelo, Morata, Illarra.
Reservado: Alonso. Marcadores: Ramos, 16, 20, Ronaldo 34, 88.(os nomes dos jogadores não estão pela
ordem).

Escalação oficial Bayern de Munique: Neuer,  Lahm, Boateng, Dante, Alaba, Kroos, Schweinsteiger,
Robben, Mueller (Pizarro), Ribery, (Gotze); Mandzukic, (Martinez). Subs. não utilizados: Raeder, Van
Buyten, Rafinha, Hojbjerg. Reservado: Dante. (os nomes dos jogadores não estão pela ordem).

O empate com gols já bastava aos
espanhóis graças ao critério do gol fora
de casa, mas a sede do Atlético, há qua-
renta anos afastado de uma final de Liga
dos Campeões, era insaciável. Diego
Costa, de pênalti, ampliou o placar quan-
do, ironicamente, Mourinho decidira
abrir seu ferrolho defensivo. Arda Turán
se consagrou com o terceiro e garantiu
uma classificação com todos os méritos
à decisão em Lisboa, no dia 24/05.

Cristiano Ronaldo bate recorde, Real Madrid goleia Bayern e está na final da Liga dos Campeões

A conquista da 'La Decima', ou seja,
o título de número 10 do time espa-
nhol, ficou mais próxima graças a um
primeiro tempo fulminante. Em 33
minutos foram dois gols do zagueiro
Sergio Ramos e um do atacante Cristia-
no Ronaldo.

No último minuto do segundo tem-
po, o craque português voltou a encon-
trar as redes, em cobrança de falta, defi-
nindo o placar, e transformando o due-

CHELSEA: Schwarzer; Ivanovic, Cahill, Terry e Ashley Cole (Eto’o - 54'); David Luiz e Ramires;
Azpillicueta, Hazard e Willian (Schurrle - 77'); Fernando Torres (Demba Ba - 67').Treinador - José
Mourinho (os nomes dos jogadores não estão pela ordem).

lo decisivo em goleada a favor do Real
Madrid.

Com os gols marcados, CR7 que-
brou o recorde em uma mesma edição
da Liga dos Campeões, considerando
as diferentes eras das competição. Com
16 gols, o português deixou para trás o
brasileiro naturalizado italiano Mazzo-
la (1962/63 no Milan), e o argentino
Lionel Messi (2011/12 no Barcelona),
que fizeram 14.

O êxito da equipe espanhola acabou
servindo de resposta à declaração de
Karl Heinz Rummenigge, presidente do
conselho diretor da equipe alemã, diri-
gida ao elenco do Bayern. "Em Muni-
que, vão queimar todas as árvores", te-
ria afirmado o dirigente, segundo a im-
prensa espanhola, tentando motivar os
jogadores, após a derrota por 1 a 0 na
ida, prometendo um "infernal" apoio
dos torcedores.
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“Aqueles a quem amamos
nunca morrem; apenas
partem antes de nós” -

Amado Nervo
O Senna partiu

foi viver outras sagas,
para onde ninguém viu

Talvez! Quem sabe? Foi
correr noutras plagas.

O Senna partiu
correu para a glória,
para onde seguiu?

Talvez! Quem sabe? Atrás de
outras vitórias.

O Senna nos deixou
mas cumpriu o seu papel,

foi para o além...voou
Talvez! Quem sabe? Atrás de

outro laurel.
O Senna já é saudade

P/ Prof. João Pito

O SENNA MORREU! TALVEZ?
já subiu para o céu?
ou mudou de cidade?

Talvez! Quem sabe? Atrás de
outro trofeu.

O Senna acabou
lá se foi nosso jovem de ouro,

foi como sempre...lutou
Talvez! Quem sabe? Atrás de

uma corou de louro.
O Senna morreu

lá se foi o nosso gênio,
mas, ainda não correu

Talvez! Quem sabe? O seu
último grande premio.

O Senna não mais existe
desapareceu de onde queria

ser feliz,
deixou o nosso povo triste
Talvez! Quem saba? Se
mudou para outro país.

O Senna voou para Deus...
escoltado por esquadrões de

flamingos,
obrigado de nós todos...teus

fãs
Nunca mais serão felizes as
nossas manhãs dos domingos
Talvez! Quem sabe? Talvez!

“Os mortos são invisíveis; não
ausentes” Vitor

  Prof. João Pito [1 de maio
de 1994]

SUA ALTEZA *

Quando assisti ao trailer des-
sa pérola, me deslumbrei com a
cena de banho de rio de Natalie
Portman que, na cena, vestia
apenas roupas intimas doura-
das, mostrando todos os seus
maravilhosos dotes corporais.
Percebi que se tratava de uma
aventura medieval com toques
de comédia ... de escracho! Ok,
realmente não esperava muita
coisa, mas aquela cena ficou na
minha cabeça e resolvi assistir,
esperando para contemplar toda
aquela beleza e, quem sabe, ser
presenteado com uma aventura
de comédia escapista... digo que
a decepção foi gigantesca da-
quelas que a muito não tinha! A
‘famosa’ cena em si é daquelas
‘piscou, perdeu’ de tão rápida!
Mas nada comparado ao filme,
um abacaxi atômico, que se pro-
põe a ser aventura, mas é total-
mente falho, se propõe a ser uma

comédia, mas falha miseravel-
mente. Na verdade, são piadas
tão escatológicas e sem graça,
que fariam qualquer integrante
do Jackass parecer um ator de
verdade. Um verdadeiro mico.

LANÇAMENTOS
O ESPETACULAR HOMEM

ARANHA 2
GETÚLIO
AMANTE A DOMICILIO

A Secretaria de Assistência So-
cial amplia os serviços de atendi-
mento aos moradores de rua. Ago-
ra, a equipe de Serviço Especializa-
do de Abordagem Social realiza
seus trabalhos também no período
noturno. De segunda-feira a sába-
do, a equipe atua das 18h às 21h, e
aos domingos, das 17h às 19h30.

“A ideia orientar e oferecer aju-
da à eles. Como os horários são
diferenciados, sentimos necessi-
dade de ampliar nosso horário de
atendimento, para que todos se-
jam alcançados”, explica a secre-
tária da pasta, Eliete Travaini.

Assistência Social amplia horário para abordagem social
O trabalho é intersetorial. Caso

o morador deseje atendimento, é
encaminhado para a Secretaria de
Saúde, que oferece acompanha-
mento através do SAUAD (Servi-
ço de Atendimento aos Usuários
de Álcool e Drogas) ou CIAF Cen-
tro (atendimento com médico psi-
quiatra). A Prefeitura também tra-
balha para possibilitar a interna-
ção ou ainda o tratamento em co-
munidades terapêuticas.

O trabalho conta com o apoio da
Polícia Militar e parceria com entida-
des como Narcóticos Anônimos,
Amor Exigente e Alcoólicos Anônimos.

O Fundo Social de Solidariedade,
em parceria com a Secretaria de Assis-
tência Social, promoveu, na última se-
mana, aulas especiais do projeto Pa-
daria Artesanal. As aulas foram minis-
tradas a oito alunos, na Casa Transi-
tória.

“O objetivo é proporcionar a in-

Padaria Artesanal: projeto vai à Casa Transitória
Ação visa capacitação profissional e inclusão social

clusão social e dar oportunidades no
mercado de trabalho à população de
baixa renda”, explica a secretária da
pasta, Eliete Travaini.

De acordo com a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio, “a ação
integra a segunda etapa do projeto e
visa descentralizar as atividades para

facilitar o acesso da população.”
Padaria Artesanal: O projeto tem

como alvo a capacitação profissional,
habilitando um grande contingente de
pessoas para o trabalho autônomo ou
vinculado a empresas e cooperativas,
buscando a geração de renda e melho-
ria da qualidade de vida, bem como a

promoção da autonomia, socialização,
trabalho em equipe e autovalorização
do indivíduo.

Idealizado pelo Fundo Social de So-
lidariedade do Estado de São Paulo –
FUSSESP, e desenvolvido em parce-
ria com o Fundo Social de Solidarieda-
de do município.

Na última semana (dias 22 a 24),
alunos, advogados e autoridades
de diversas áreas jurídicas se reu-
niram no Cine Theatro para parti-
cipar do I Encontro Jurídico, pro-
movido pela ETEC Jaboticabal
(Escola Técnica Paulista), em par-
ceria com a Prefeitura Municipal.

Além dos alunos locais, estu-
dantes das ETEC’s de Taquaritin-
ga e Bebedouro e faculdade São
Luis, estiveram presentes.

Na ocasião, os palestrantes, João
Vicente Leme dos Santos, Elias de
Souza Bahia e Dr Alexandre Gonza-
ga Baptista dos Santos, abordaram
temas como oratória, desafios dos
escritórios de advocacia na era di-
gital e o princípio constitucional da
proteção integral e a defesa, promo-
ção e controle social do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente, respectivamente.

ETEC Jaboticabal promove I Encontro Jurídico
Cine Theatro recebeu alunos e profissionais da área para três dias de palestras

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

Quando era criança, minha mãe a
dona Maria Aparecida Rômbola, às ve-
zes esquecia o leite no fogão e acabava
“azedando”. Minha avó dizia assim:
Chiii... . Azedou o leite. E minha mãe
dizia: Não meche aí, que eu vou ver o
que eu faço. Mamãe me ensinou que
não podia desperdiçar nada. Então ela
fazia uma deliciosa coalhada que fica-
va na geladeira em uma tigela azul por
fora e branca por dentro. Depois co-
locávamos açúcar e a chamávamos de
“Danone”. Uma delicia!

Já adulto, exemplos rotineiros como
este me ensinou que muitas vezes aqui-
lo que “estraga” pode tornar em algo
melhor. Nem tudo se joga fora. Como
aquele ditado: “Se lhe derem um li-

mão para chupar, faça uma limona-

da”.
Outro ditado, ao contrário diz:

“Gato escaldado, tem medo de água

fria”. Este é mais comum e uma reali-
dade na vida de muitas pessoas, por
que entre tantos insucessos, os erros
trazem consequências dolorosas. O
negócio que deu errado, o casamento
que acabou a profissão que foi um de-
sastre, o filho que trouxe muita triste-
za, a amizade trapaceira, o sócio que
decepcionou, em fim, a dor causada
por um plano que era bom e se trans-

Para que servem os erros?
formou em uma decepção.

E por este motivo muitas pessoas,
não tentam novos projetos, não ten-
tam fazer novamente o que deu erra-
do, desistiram de progredir e se con-
formaram com a situação, aceitando
viver sem arriscar, por medo de per-
der e sofrer pelas consequências, como
diz o ditado acima.

Por outro lado, quando analisamos
os que progridem na família, na pro-
fissão e são realizados, encontramos
uma personalidade lutadora, sofredo-
ra, dedicada e com resiliência.

A resiliência é a capacidade de su-
perar as adversidades. Faz parte do
QA, o quociente da adversidade, uma
forma de identificar a quantidade e a
qualidade da inteligência de uma pes-
soa, no sentido de suportar pressão,
ao lado do QE, quociente emocional e
QI, quociente de inteligência.

A resiliência, no Quociente da Ad-
versidade, se compara a um elástico,
que depois de sofrer pressão quando
esticado até certo limite, volta ao seu
tamanho original, ou como um tapete
felpudo que depois de pisado e amas-
sado volta ao normal.

Estes materiais possuem resiliên-
cia, a mesma aplicação se mantém na
psicologia. Ou seja, quando sofremos
uma forte pressão pelos problemas da
vida, decepções, consequências de
nossos erros e depois de tudo, volta-
mos a lutar, buscar a alegria, e até ten-
tar novamente o mesmo projeto que
já causou tanta dor, dizemos que pos-
suímos resiliência. Por que mesmo
depois de sofrer pressão, sermos “es-
ticados”, “balançados”, humilhados,
não corrompemos nossa personalida-
de e nem nos tornamos diferentes do
que éramos antes.

O quociente da adversidade está
presente nas pessoas que não se con-

formam com os erros e estão dispos-
tos a continuar tentando até acertar.
Deus fez um plano para o homem e
este plano deu errado, o homem esco-
lheu não aceitar abrir mão de si para
viver os princípios de Deus. Mesmo
assim Deus tentou novamente só que
de uma forma diferente. Desenhou um
novo plano para que o homem viva
com Ele. Mesmo projeto, forma dife-
rente de executar.

Está escrito: Meus irmãos tende
por motivo de grande gozo o passar-
des por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé
produz a perseverança;
e a perseverança tenha a sua obra per-
feita, para que sejais perfeitos e com-
pletos, não faltando em coisa alguma.
Tiago 1.2-4

O problema não é errar, é manter o
erro, tentando fazer da mesma forma.
Quando tentamos fazer a mesma coi-
sa que deu errado, só que de uma for-
ma diferente, não repetindo os mes-
mos erros, procurando trabalhar os
pontos fracos e fortalecer os fortes,
temos a tendência a sermos bem suce-
didos, cada vez que repetimos o pro-
cesso.

Assim a bíblia ensina: Não que já a

tenha alcançado, ou que seja perfeito;

mas prossigo para alcançar aquilo

para o que fui também preso por Cristo

Jesus. Filipenses 3:12

Aprender com os próprios erros
não significa, desistir, significa entrar
em um ciclo no qual você busca a per-
feição, mesmo consciente que seja
impossível, como o apóstolo Paulo,
planejando, conferindo, desenvolven-
do e tendo um plano B. E isso não
significa que terá completo sucesso,
mas dependendo do plano e da estra-
tégia, cada vez que refizer o planeja-
mento, a tendência é fazer melhor e

alcançar melhores resultados, um mo-
mento qualquer você vai perceber que
aprendeu e realizará seu projeto. Este
é um caminho solitário, onde estare-
mos a sós e com Deus, normalmente
as pessoas tentarão nos fazer desistir.
Mas a boa noticia é que Deus quer
que você seja bem sucedido. Jesus dis-
se que quando produzimos frutos glo-
rificamos o nome de Deus e as pesso-
as que veem nosso sucesso elas tam-
bém glorificam a Deus. Jo 15.8.

É claro que produzir frutos, não
é apenas ser bem sucedido nas coi-
sas materiais, mas também nas espi-
rituais. Porém o que muitos não
compreendem é que viver abaixo do
nível básico de sobrevivência sufoca
a semente de Deus em nossa vida.
Por que como pode alguém ter ne-
cessidades, problemas financeiros,
problemas conjugais e produzir fru-
tos espirituais? Estas circunstanci-
as prejudicarão o fruto de Deus. Por
isso, tenhamos resiliência, perseve-
rança, continuemos a buscar o me-
lhor, por que Deus está com aqueles
que perseveram e lutam para alcan-
çarem seus sonhos e objetivos. Se
você está parado, morto, se sentin-
do um fracasso, por que perdeu, por
que tentou e não conseguiu, uma
coisa é certa: faça agora pela fé, usan-
do o que aprendeu, que, com certe-
za, mesmo que não conseguir imedi-
atamente, em breve você vai conse-
guir, por que com todos perdemos,
mas pela fé em Deus, nunca perde-
remos. Com Deus você não perde!

Obrigado pela leitura. Mensagens
como esta, de segunda a sexta, das 8
às 9 da manhã no programa Palavra
Viva, produzido e patrocinado pela
Associação Semeando Vida, transmi-
tido pela rádio GAZETA  FM, 107,9
ou pelo site;
www.radiogazetafm.com.br.

Alessandro Rômbola, presidente da
Associação Semeando Vida
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O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2
A AMEAÇA DE ELECTRO

Sessão: 19:00 e 21:40 // Sábado e Domingo também às 16:00
Censura: 12 anos
Sinopse: Peter Parker (Andrew Garfield) tem novos desafios

pela frente: enfrentar os traumas e dramas do seu passado, lidar
com a volta do seu amigo Harry Osborn (Dane DeHaan) e manter
o perigoso romance com Gwen (Emma Stone). Nesse meio tempo
ainda terá de lutar contra dois novos antagonista, os vilões Rino
e Electro.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Procuremos ser tudo para todos.”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

..................................................................................................

Vamos descontrair kkkkkkkkk!
A ESPOSA DO LENHADOR
Um velho lenhador adoeceu e sua

dedicada esposa foi à floresta cortar le-
nha, única fonte de subsistência do ca-
sal. Inábil no manuseio do machado, ela
o deixa cair no rio.

Desesperada, apela aos céus:
- Valha-me, Deus!!!
E, Deus aparece.
- Por que choras assim, mulher?
- Oh, meu Deus!!! Meu machado caiu

no rio, não sei nadar, sem ele não con-
seguirei cortar lenha e eu e meu marido
morreremos de fome.

Deus mergulha no rio e de lá traz um
machado de ouro maciço.

- É este o teu machado, mulher?
- Não, meu senhor. Não tenho di-

nheiro para ter um machado de ouro.
Deus mergulha novamente e dessa

vez traz um machado de prata.
- É este teu machado, mulher?
- Não, meu senhor. Sou pobre e não

posso ter um machado de prata.

Deus mergulha pela terceira vez e
traz o machado dela.

- É este teu machado, mulher?
- Sim, meu senhor, é esse. Muito obri-

gada.
Deus então, feliz pela honestidade

da mulher, a presenteia com os três
machados.

A vida do casal muda por conta do
dinheiro conseguido com a venda dos
dois machados valiosos.

Depois de alguns anos, o casal vai
visitar aquela floresta, para recordar os
velhos tempos. O lenhador escorrega e
cai no rio. A mulher, desesperada, no-
vamente apela aos céus:

- Valha-me, Deus!!!!!!!!!
E, Deus aparece.
- Por que choras, mulher?
- Meu marido caiu no rio e não sabe

nadar.
Deus mergulha no rio e surge com o

Reinaldo Gianecchini
- É este teu marido, mulher?
- Sim, sim. é esse meu senhor!!!
Deus se enfurece:
- Mulher desonesta e mentirosa!

Como ousa tentar enganar-me?
- Não é isso, meu Deus. É que pen-

sei: se eu disser que não, ele vai mergu-
lhar de novo e trazer-me o Brad Pitt.
Vou dizer que não e aí ele trará meu
verdadeiro marido. Como recompensa
pela minha honestidade, dar-me-á os três
homens e como não posso praticar tri-
gamia, achei melhor aceitar logo o pri-
meiro que me trouxestes.

Convencido pela justificativa da
mulher,

Deus a deixa ficar com o Reinaldo
Gianecchini.

*Moral da estória*
MULHER QUANDO QUER, MEN-

TE DE UM JEITO QUE ATÉ DEUS
ACREDITA!

Dono de 42 cm de bra-
ços e 118 cm de peitoral, o
jaboticabalense Leandro
Oliveira (33), está prestes a
estrear mais um momento
importante em sua vida. O
bodybuilder Leandro não é
construído apenas de força,
o resultado é fruto de uma
receita cheia de esforço, dis-
ciplina, determinação, dedi-
cação e uma grande quanti-
dade de força de vontade. Há
16 anos ele vem pegando
pesado em busca de seu ob-
jetivo. Mais volume, mais
definição e simetria, Lean-
dro nunca está satisfeito,
sempre traçando planos em
busca de melhorar cada vez
mais. O estudante de Educa-
ção Física, treina seis vezes

FISICULTURISMO

por semana, aos cuidados de seu trei-
nador, o personal trainer Carlos Cam-
paci, tem o apoio de Kierati Sports
Nutrition e o incentivo de sua namo-
rada Jéssica Gerbasi.

Este ano já está confirmada sua
presença no Califórnia Fitness, que

acontecerá em Ribeirão Preto.
Boa competição para ele!
Agradecimento: Museu histórico

Aloísio de Almeida (Jaboticabal), Co-
ordenadora Pedagógica: Analu Pime-
ta, Coordenadora Administrativa: Sara
Marucci. FOTOS: Lambão.

O professor de natação Di-
ego, completará mais um NI-
VER no próximo dia 07 de
maio. “Quero lhe desejar to-
das as sortes de benções, por-
que você tem sido um grande
amigo, em todos os momen-
tos. Se plantar no terreno da
sua natureza humana, colherá
a morte. Porém, se plantar no
terreno do Espírito de Deus,
colherá a vida Eterna. Não se
canse de fazer o bem, pois se
não desanimar, chegará o tem-
po certo em que faremos a co-
lheita. Portanto, sempre faça
o bem (Gálatas 6.8-9). Para-
béns meu grande amigo”. Do
Pr. Anastácio e Família.

Maria Aparecida Basso, completou idade nova no último dia 02 de maio.
Rainha, referência de honestidade, sinceridade, humildade, bondade, caráter,
amor; mulher guerreira e batalhadora. Mãe, você é meu porto seguro. Agrade-
ço a Deus por nos conceder mais um ano ao seu lado:  Andréa, Tercílio, João,
Waldemar, Neuza, Helena e seus 12 Netos. Te amamos. Feliz aniversário!

Jacqueline Polachini Batista aniversaria no dia 05 de maio.
“Parabéns minha filha, por mais esta data.

Parabéns pela beleza que você espalha por onde passa!
Parabéns pela doçura de seus gestos,

pela ternura que sempre trás em suas palavras”.
Da Mamãe Sueli, do Papai Wanilton e de seu Irmão que te adora!

Secretário da
Indústria, Co-
mércio e Turismo,
Valdemir Lutti,
receberá os cum-
primentos de
toda equipe de
trabalho, amigos
e familiares pelo
NIVER no próxi-
mo dia 08 de
maio. Parabéns!

O Deputado Federal  Arnaldo Jardim (PPS-
SP), completa idade nova no próximo dia 8
de maio. Jaboticabal o parabeniza!

MARIA CAPPATTO
Mais uma data se aproxi-
ma, 08 de maio. Um novo
ciclo começa... Momento de
reflexão sobre o passado,
presente e  futuro! Conquis-
tas, muitas... valor aos ne-
cessitados. Erga a bandei-
ra para defendê-los. Filhos
criados e amados, netos se
enchem de esperança. Re-
sume sua vida em uma úni-
ca missão na terra: ajudar
ao próximo. Feliz Aniver-
sário Amiga. (Roseli)

Neste dia 03 de
maio é aniversário
do Pastor ANAS-
TÁCIO. Que Deus
possa continuar
abençoando este
grande homem, com
essas lindas mensa-
gens, que tem sido
um verdadeiro ali-
mento espiritual em
nossas vidas. Sal-
mos 126.6  - Aquele
que leva a preciosa
semente, andando e
chorando, voltará
sem duvida, com ale-
gria, trazendo con-
sigo os seus molhos.

O Presidente
do SAAEJ, José
Augusto Fagun-
des Gouvêa, com-
pleta mais um NI-
VER neste dia 3
de maio. Recebe-
rá os cumprimen-
tos da esposa Eli-
amar, do filho
Leonardo, famili-
ares e amigos. Pa-
rabéns!

 Pâmela Rodrigues Serra completa idade nova neste dia 03 de

maio. Receberá os carinhos e parabéns da família, dos amigos e dos

idosos do Lar Acolhedor São Vicente de Paulo, pois além de ser

advogada, é  uma voluntária muito carinhosa e dedicada. Felicida-

des pelo NIVER!

Parabéns JÉS-
SICA  PATRÍ-
CIA, pelo NI-
VER transcorri-
do no último dia
2 de maio. Feli-
cidades de todos
familiares e ami-
gos!
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Vó Maria, completa neste dia 03 de maio, 86 anos de muita luta,
experiência de  vida  e uma fortaleza  de pessoa. Nos ensina com sua
honestidade e integridade. A neta Maria Helena, sua bisneta Laris-
sa, sua filha Aparecida, seu genro Mário e seu neto Adilson, desejam
muita saúde, forças  e muita paz. Deus te ilumine sempre. Te amamos
muito!



EMPRESA CONTRATA
6 ELETRICISTAS DE MANUTENÇÃO COM EXPE-

RIENCIA E CONHECIMENTO EM PAINÉIS ELÉTRI-
COS PARA ATUAR EM JABOTICABAL. ENVIAR CV
PARA ENG-SERV@ENG-SERV.COM

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

AUTO POSTO MARGINAL LTDA., torna público que recebeu
da CETESB a Licença de Operação Nº 52001403, válida até 24/04/
2019, para Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito
à Av. Maestro Maizano, Nº 484 – Nova Jaboticabal/SP.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 617, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na
Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014, aprovou e
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO  LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo aos “25 anos da Pastoral da
Criança na Diocese de Jaboticabal- SP” que será outorgado aos
Coordenadores da Pastoral e dá outras providências.

Autor: João Roberto da Silva.

Art. 1°. Fica instituído Diploma Comemorativo aos “25 anos da
Pastoral da Criança na Diocese de Jaboticabal- SP” que será outor-
gado aos Coordenadores da Pastoral.

Art. 2°. A entrega da honraria de que trata o artigo 1° será reali-
zada em Sessão Solene da Câmara Municipal de Jaboticabal, em
data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3°. As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto
Legislativo correrão por conta de verba consignada no orçamento
vigente.

Art. 4°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo
da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo nº 261/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 32/2014)

O Senac Jaboticabal está com ins-
crições abertas para o curso Recepci-

onista de Eventos, oportunidade de
qualificação rápida para profissionais
e interessados em atenderem, direci-
onarem, recepcionarem e darem su-
porte organizacional à participantes
de eventos, por meio de técnicas de
conduta e dinamismo. As aulas inici-
am no dia 12 de maio e acontecem
três vezes por semana, no período
noturno. Há vagas contempladas pela
Política Senac de Concessão de Bol-
sas de Estudo.

Para participar, é necessário ter no

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

ENTIDADE “RECANTO MENINA
EDITAL DE REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

 Orazílio de Paula Rodrigues Filho, Presidente da entidade Recanto Me-
nina, nos termos de seu estatuto social, convoca os membros da Diretoria e
Conselhos, para participarem da Assembléia Geral, a qual dar-se-á no dia 10/
05/2014, em sua sede, situada na Rua Getúlio Vargas nº 684 - Bairro Soroca-
bano - nesta, 1ª chamada às 14h e 2ª chamada às 15h.

Por: Maria Denize Mazzi (Di-
retora)

Em fevereiro de 1.974 a Profª
Célia Marisa de Faria Taverna, com
o apoio do então prefeito Antônio
Mônaco, fundou a “Estrelinha
Azul”, com a missão de formar e
educar a criança surda como um
indivíduo completo e capaz.

Atualmente, a EMEBE “Estre-
linha Azul” tem como filosofia
educacional o Bilinguismo: a lín-
gua de sinais como primeira lín-
gua e a língua portuguesa na mo-
dalidade escrita como segunda lín-
gua.

Por ser a única escola especi-
alizada na educação de surdos da
região, atende alunos de Jabotica-
bal, Guariba, Pitangueiras, Barri-
nha, Pradópolis, Guatapará, Taia-
çu, Monte Alto e Taquaritinga.

Oferece desde a educação Infan-
til, Ensino Fundamental I, A.E.E
e EJA.

Completando 40 anos dedicados
à educação de surdos, a “Estreli-
nha Azul” conta com profissionais
comprometidos e dedicados em
“manter de pé essa bandeira de bem
formar o Surdo com amor e respei-
to”, enfatizou Célia Marisa.

 Por: Damiana Ramos Bomfim
(Professora)

Completando seus 40 anos de
existência, o 4º e 5º ano da EME-
BE “Estrelinha Azul”, vem através
desde meio de comunicação, Jor-
nal A GAZETA, apresentar um pou-
co do trabalho realizado pelos alu-
nos e professores.

Com o objetivo de estimular a
leitura e a escrita, dar oportuni-

HISTÓRIA ESTRELINHA
AZUL DE JABOTICABAL

GRANDES LEITORES,
PEQUENOS JORNALISTAS

dade de ampliar a interação so-
cial dos alunos surdos com a co-
munidade de Jaboticabal e re-
gião, esse projeto trará contos, fá-
bulas e outros, reescrito pelos alu-
nos com sua mensagem de ensi-
namento.

“Aqui ninguém sabe tudo, to-
dos sabem alguma coisa e juntos
sabemos tudo”. (Autor Desconhe-
cido)

Por: Thayla Concy (Aluna)
Um dia um burro passeava sozi-

nho no meio do bosque e encon-
trou um leão. O burro correu para a
floresta, mas achou muito estranho
o leão não correr atrás e resolveu
voltar bem devagar, viu que era uma
pele de leão e teve uma ideia, vestiu
a pele de leão e brincando, assus-

O BURRO E A PELE DE LEÃO
(FÁBULA DE ESPOSO)

tou e enganou os outros animais. A
raposa ouviu a risada e desmasca-
rou o burro ao perceber que vestia
uma pele de leão que algum caça-
dor deixou pra trás.

Moral da história: Pode mudar
a aparência, mas seus gestos, com-
portamentos vão mostrar quem
você é.

Senac Jaboticabal oferta curso livre
de Recepcionista de Eventos

mínimo 16 anos, ensino fundamental
completo e renda familiar per capita
de até dois salários mínimos federais
(R$ 1.448). Mais informações podem
ser obtidas no www.sp.senac.br/jabo-
ticabal, pessoalmente na unidade ou
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço:
Recepcionista de Eventos
Data: de 12 de maio a 6 de outu-

bro de  2014
Horário: as segundas, quartas e

sextas-feiras, das 19 horas às 22h30
Local: Senac Jaboticabal – Lar San-

to André

Câmara Municipal de Jaboticabal

CONFEDERAÇÃO  DA  AGRICULTURA  E  PECUÁRIA  DO  BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014. A
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-Lei nº 1.166,
de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os produtores rurais,
pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com empregados ou não, e/ou empreendem, a qualquer título,
atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhi-
mento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o Decreto-
Lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento
acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de
19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo, do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por
via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da
contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito,
enviada pela CNA, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto de Salvo (CNA),
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contri-
buinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura e / ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada
diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e / ou
Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,11 de abril de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

Alunos da EMEBE “ESTRELI-
NHA AZUL”, visitaram o estúdio e a
redação do Sistema GAZETA de Co-
municação, juntamente com a Profes-
sora Damiana Ramos Bomfim: Talita,
Amorzão, Lucca, Diego, Vinícius, Di-
ego Rodrigues, Guilherme, Caio, Nai-
an, Vitor e Carlos.

Eles ficaram encantados em conhe-
cer os estúdios de pertinho, ver os
equipamentos, interagir com o locu-
tor Gustavo Scandelai. Foi maravilho-
so compartilhar esses momentos com
vocês! Estamos de portas abertas para
receber alunos de todas as escolas da
cidade e região.
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292



VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 – Qua-

dra 15 – lote 17.
Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou (16) 98124-9757,

(16) 3242-8148 Juliana

Sábado, dia 26/04, aconteceu na
Academia Cardiofísico de Jabotica-
bal, o 4º Torneio Regional de Nata-
ção, com a presença de 361 atletas e
24 clubes.

  Fomos representados bri-
lhantemente por 39 atletas que
conquistaram um recorde no ano
de  87  meda lhas  sendo  34  de
ouro, 28 de prata e 25 de bron-
ze.

  Foi a melhor participação no ano,
pois além desse número expressivo de
medalhas, os nadadores de Jabotica-
bal melhoraram suas marcas em mais
de 90 provas.

   Alguns destaques foram:
- Maria Rita Dantas - ouro nos 50m

costas, ouro nos 50m peito, prata nos
50m livre, ouro no revezamento 4x50m
livre e ouro no revezamento 4x50m
medley.

- Ana Luiza Camilotti - ouro nos
50m peito, prata nos 400m medley,
prata nos 100m medley, prata nos
100m peito, ouro no revezamento
4x50m livre e ouro no revezamento
4x50m medley.

Os  a lunos  que  res idem na
zona rural de Jaboticabal agora
podem contar com um novo ôni-
bus para o transporte escolar.

Jaboticabal ganha novo ônibus escolar
Veículo é adaptado para acessibilidade de alunos com deficiência

Um convênio firmado entre Pre-
feitura Municipal e Governo Fe-
deral garantiu a aquisição do ve-
ículo com capacidade para 42

alunos.
“Firmaremos um novo convênio

com o Governo do Estado para a com-
pra de outros dois ônibus. A ideia é

No último dia 30,na cidade de
Monte Alto, foi inaugurada a nova
Escola de período integral do
SESI. Na oportunidade o Diretor
de Esportes do D.E.L. - Departa-
mento de Esporte e Lazer da Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal,
João Henrique Pifer, esteve presen-
te, representando o Prefeito Raul
Girio, na solenidade de assinatura
do PAF - Projeto Atleta do Futuro,
em parceria com o SESI-São Paulo,
que tem por objetivo, capacitar
Professores de Educação Física de
Jaboticabal, para a realização da
metodologia de ensino do SESI,
na área esportiva. Este projeto, que
terá início em Jaboticabal, no 2º se-
mestre de 2014 , irá contar com a
participação de 280 crianças na
modalidade de basquetebol, que
está inserida nas escolas Munici-
pais há mais de dez anos, através
do D.E.L. Presente em mais de 220
municípios , o Programa SESI Atle-
ta do Futuro comtempla 93.899
participantes entre 06 e 17 anos,  e
as atividades estão organizadas
em três fases, adequadas para
cada faixa etária. O Atleta do Fu-
turo foi idealizado para estimular a
prática e preparar nossos jovens
para o futuro, pois a atividade físi-
ca também contribui para a forma-
ção de cidadãos com mais saúde e
disciplina.

Além da prática esportiva, alu-
nos do PAF recebem orientação
em temas transversais como saú-
de, trabalho, consumo conscien-
te, meio ambiente e pluralidade
cultural, entre outros. Os instru-
tores trabalham para difundir va-
lores como ética, superação, au-
toestima e socialização, com in-

4º Torneio Regional de Natação

- Gabriela Haddad - ouro nos 50m
borboleta, ouro nos 50m peito, bron-
ze nos 100m peito, bronze nos 100m
borboleta, ouro no revezamento 4x50m

livre e ouro no revezamento 4x50m
medley.

Nos dias 01 a 03 de maio os atletas
estarão em Mococa,  representando

Jaboticabal no Troféu Kim Mollo,
com as atletas Gabriela Cuzzi, Laura
Akie e Nathalia Susuki, que foram con-
vocadas pela seleção regional.

A PREFEITURA MUNICIPAL , ATRAVÉS DO D.E.L. - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER E A
F.A.E.-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE, FIRMARAM PARCERIA NO PROJETO ATLETA DO

FUTURO, DESENVOLVIDO E AVALIADO PELO SESI/SÃO PAULO

renovar nossa frota, oferecendo mais
conforto e segurança aos nossos alu-
nos”, pontua o prefeito Raul Girio.

De acordo com o secretário de

Educação, Cesar Esper, “o ôni-
bus é totalmente adaptado para
atender aos alunos com deficiên-
cia.”

A frota municipal de ônibus es-
colares conta com outros sete veícu-
los, três ônibus, três micro-ônibus e
uma van.

tuito de ajudar o aluno a se de-
senvolver de modo pleno. Todos
os alunos participantes do proje-
to receberam uniformes em par-
ceria com a Empresa BASILAR de
Jaboticabal, que também visa de-
senvolver a sua contribuição so-
cial a projetos bem idealizados.
Com a presença de autoridades,
professores, coordenadores, ges-
tores, pais e alunos, o Presidente
da FIESP e do SESI, Paulo Anto-
nio Skaf, que esteve presente na
solenidade para formalizar a par-
ceria entre as partes, acompanha-
do  pela Prefeita de Monte Alto
Silvia Meira e várias autoridades
da região.

GT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA., tor-
na público que recebeu da CETESB a Licença de Operação n.
52001408 para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COM-
BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, sito à Rua Um, 319, Ibitiuva - Pi-
tangueiras/SP.

Aconteceu no último sába-
do, o dia “D” da Campanha
Nacional de Vacinação con-
tra a Influenza. Os postos de
vacinação montados nas uni-
dades básicas de saúde do
município, atenderam entre
8h e 17h.

“A campanha em Jabotica-
bal superou todas as expec-
tativas. Foram vacinados
aproximadamente 2500 pes-
soas. As doses ainda estão

Vacinação contra Influenza:
campanha supera expectativas
Diversos grupos foram beneficiados pela campanha

disponíveis nas unidades bá-
sicas até 09 de maio”, afir-
ma a Coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica, Mau-
ra Guedes Barreto.

A campanha pretende imu-
nizar  crianças de seis meses a
menores de cinco anos, idosos,
indígenas, presidiários, pacien-
tes com morbidades, mediante
indicação médica, e profissio-
nais que trabalham nas unida-
des que oferecem a vacina.
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