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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Gírio, recebeu o Selo Prefeito Em-
preendedor do Sebrae-SP, na sex-
ta-feira (13). O prêmio é um reco-
nhecimento das ações que con-
tribuíram de forma efetiva para o
desenvolvimento econômico e
social do município, através do
incentivo e fortalecimento das
micro e pequenas empresas na
cidade.

O posto Sebrae do município
é considerado um dos mais atu-
antes do Estado de São Paulo.
“Receber esta honraria é uma sa-
tisfação enorme. Uma valoriza-
ção do nosso trabalho, apontan-
do que estamos no caminho cer-
to, com ações voltadas a aten-
der às micro e pequenas empre-
sas e aos empreendedores indi-
viduais – a forma mais eficaz de
fazer a economia girar dentro da
própria cidade e com menor de-
sigualdade social”, agradece o
prefeito.

“Este Selo é um reconheci-
mento pelo trabalho do prefei-
to, que apostou na moderniza-
ção da gestão pública e trans-
formou projetos que estavam
no papel em ações que colabo-
ram para o desenvolvimento
local”, explica Rodrigo Matos
do Carmo, gerente regional do
Sebrae-SP, que completa: “Ja-
boticabal é uma referência para
nossa região. O Sebrae analisa
vários critérios e a pontuação
da cidade está muito acima da
média”.

O Prêmio Prefeito Empreende-

Raul Girio é certificado Prefeito Empreendedor pelo Sebrae

dor é um instrumento para firmar
o tema do desenvolvimento eco-

nômico e dos pequenos negóci-
os como prioridade na gestão

pública, com identificação, ava-
liação, valorização e dissemina-

ção de iniciativas realizadas nos
municípios e que geraram impac-

to positivo para o empreendedo-
rismo local.

Com a proximidade do início
dos festejos em torno dos 186
anos de Jaboticabal, a Comissão
Organizadora da Festa do Qui-
tute e ExpoFeira de Arte e Arte-
sanato definiu a programação
musical para os cinco dias de
festa.

Nesta edição, serão dois palcos
para apresentação de bandas de
diferentes estilos musicais. “Prio-
rizamos os artistas locais e de di-
ferentes segmentos. Serão mais de
160 músicos se apresentando nos
dois palcos. A Festa do Quitute e
ExpoFeira de Arte e Artesanato,

Festa do Quitute: programação eclética marca apresentações musicais
Festa acontece de 15 a 20 de julho na Estação de Eventos Cora Coralina

além da missão social, quer agra-
dar todos os gostos e públicos da
festa”, ressalta o Prefeito Raul Gi-
rio.

Falamansa, Nu Batuque e Ulis-
ses e Moisés são as atrações
principais. “Todos os ritmos fo-
ram contemplados no palco prin-
cipal e segundo palco, localiza-
do na Praça da Música. São dois
ambientes com sistema de som e
projeto de iluminação diferenci-
ado”, afirma o Presidente da Co-
missão Organizadora, Sérgio
Nakagi.

Acompanhe abaixo a progra-

mação musical completa:
15 de Julho: 19h - Abertura da

32ª Festa do Quitute e Expofeira
de Arte e Artesanato, Corporação
Musical Gomes e Puccini e Coro
Cantares  e Apresentações Musi-
cais:

Palco 1: 20h30 – Banda Caver-
na e 23h – FALAMANSA

Palco 2: 20h30 – Silviolino e 22h
– Rafa Thor

16 de Julho - Aniversário do
Município

Palco 1: 12h – João Paulo e
Rangel, 14h- Débora e Ronaldo,
15h – Centopéia, 20h- Musical

Classic Show e 22h – Grupo Ke-
epSamba

Palco 2: 11h- Manú Vaz, 13h –
Big Band Jabuticabeira, 15h- Cen-
topéia, 19 h – Grupo Quatro e 21h
– Semi & Novos

17 de Julho
Palco 1: 20h– Orquestra Sul

América e 22h – Neto Braz canta
Péricles

Palco 2: 19h – Almanak e 21h –
Banda Kolt

18 de Julho
Palco 1: 20h – Luana Costa e

Banda e 23h – Nu Batuque
Palco 2: 19h – Martini Bianco e

21h – Max Greggio
19 de Julho
Palco 1: 20h – Jhonny e Henri-

que e 23h – Ulisses e Moisés
Palco 2: 19h – Os Desajusta-

dos e 21h – Seresteiros do Sonho
20 de Julho
Palco 1: 11h- Pai e Filho, 12h –

J. Carlos e Banda Forró da Hora,
13h- Clayton e Adão, 14h- Pedro
Lima e Mariano, 15h – Juliano e
Gabriel e Banda  e 16h30 – Bateria
Show

Palco 2: 11h – Lee Ane, 12h30 -
A4BAnd, 14h – Parallelo e 16h -
Askan Raggae

O Fundo Social de Soli-
dariedade promoveu, na noi-
te do dia 17, a cerimônia de
formatura da terceira turma
do Polo Regional Escola da
Beleza. Na ocasião, 40 par-
ticipantes receberam certi-
f icados de conclusão de
curso.

“Agora, elas estão aptas
para exercer a profissão. Ofe-
recemos qualificação e motiva-
ção aos nossos alunos. Temos
professores capacitados e tur-
mas empenhadas. O resultado
não poderia ser melhor”, come-
mora a presidente do Fundo
Social, Cidinha Girio.

Em Jaboticabal, a Escola da
Beleza oferece cursos de as-
sistente de cabeleireiro, maqui-
agem, designer de sobrancelha
e manicure. Para obter infor-
mações o telefone de contato
é (16) 3202-8994.

Polo da Beleza: Fundo Social faz formatura da terceira turma

CONQUISTA: Uma honraria certificada pelas ações de empreendedorismo e às causas sociais, valorizando o crescimento, transformando desenvolvimento

POLO DA  BELEZA -  A  Presidente Cidinha Girio entusiasmada com a conclusão e formatura da terceira turma do Polo Regional Escola da Beleza

Sublime é buscar alternativas

na auto estima e ser feliz

Diferenças devem ser

administradas com a razão

Supere dificuldades com

decisões e desafios claros nas

estruturas da humildade
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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

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO –  ANO II
DA NOVA ERA

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

Para corroborar nossas matérias acer-
ca das informações sobre a aproxima-
ção e passagem pelo Sistema Solar do
Planeta X ou Nibiru ou, ainda, Hercólu-
bus, e dando prosseguimento à nossa
jornada da Grande Cruzada de Esclare-
cimento, vamos transcrever em diver-
sas partes, a carta enviada pelos nossos
irmãos do Planeta Nibiru, que foi pos-
tada no blog http://
somosluzemacao.blogspot.com

-Saudações a todos que caminham
na esfera Terrestre.

Avante queridos!
Avante para o Recomeço!
Avante para o Renascimento!
Avante para a Nova Era Luz!
Assim como nós, vocês são seres em

expansão de consciência. Como tudo
está em movimento contínuo, assim
estamos todos a evoluir, eons e eons.

Sabemos que este é um momento em
que há muitas informações, há muitos a
procura da Verdade, pois este é o tempo

Um  namorado me falou outro dia
sobre uma briga violenta que teve com
a namorada. Ao fim do relato, abatido,
disse: “Eu não sou a pessoa certa pra

ela...”

Muitos parceiros reagem assim quan-
do a relação não vai bem. Concluem
que os desentendimentos acontecem
porque estão com a pessoa errada, ou
como disse o namorado, porque eles é

 A história da Humanidade é uma
história de sujeições. No período pré-
moderno, sujeição aos deuses do po-
liteísmo, ao Deus do monoteísmo, ao

 As aparências enganam. Devemos
tomar muito cuidado, porque hoje exis-
tem muitas pessoas que só vivem de
aparências. Isso é muito ruim, porque
não traz benefício algum, muito pelo
contrario, só insatisfação. Quantas pes-
soas que não são julgadas pela sua apa-
rência. Podemos ver isso em todos os
lugares e em cada setor da nossa socie-
dade. Não devemos nunca julgar nin-
guém pela sua aparência ou pelo seu
comportamento. O mundo está cheio
de pessoas que não se sentem amadas,
nem queridas e vivem solitárias, no seu

O mundo em que vivemos, nos ensi-
na que somos eternos em espírito e que
as transformações acontecem de acor-
do com a evolução de cada um. Vive-
mos sonhando com os olhos do cora-
ção e mente, da felicidade fortalecida
pelo amor.

 As leis de DEUS nos ensina que so-
mos hoje idealizadores, para um mundo
melhor, transformado e evoluído, para
sentirmos que  somos criadores, para
um ideal e uma meta de idealizações,
que somam poderes, em direções  rumo
à eternidade. Deus existe como criador
de todos nós, como filhos queridos e
repletos de sonhos, que um dia serão
realidade. As provas da existência de
DEUS  são reais e verdadeiras. Para crer
em DEUS, basta lançar os olhos sobre
as obras da criação. Procurai a causa de
tudo o que não é obra do homem e vos-
sa razão vos respondera. LIVRO DOS
ESPIRITOS. O UNIVERSO existe. Ele
tem, pois uma causa. Duvidar da exis-
tência de DEUS, seria negar que todo
efeito tem uma causa e adiantar que o
nada pôde fazer alguma coisa. DEUS
nos criou e deu uma vida para evoluir-
mos, um corpo material para ser instru-

REFLEXÃO  —  O MUNDO  EM  QUE VIVEMOS  —

Rei da monarquia e ao Povo (sujeito
abstrato) da República. Havia sempre
uma figura do Outro no qual todos
deveriam se reportar.

Esse Grande Outro prescrevia
o certo e o errado, o bem e o mal,
a graça e o pecado, a lei e o cri-
me. O Mundo se  configurava de
acordo com os Preceitos do Grande
Outro. As alternativas eram sim-
ples: sujeitar-se sob promessa de
recompensa ou rebelar-se sob risco
de punição.

Na modernidade, o Outro se
multiplicou, adquiriu diferentes fa-
ces, descentralizou-se na diversida-
de de ideologias, sistemas de gover-

no e crenças religiosas. Tanto a an-
tiguidade quanto a      Modernida-
de nos remetiam à transcendência,
ainda que fundada na razão. Se não
era Deus, era o Partido, o Líder su-
premo, as ideias inquestionáveis.
Algo ou alguém nos precedia e de-
terminava o nosso comportamento,
incutindo-nos gratificação ou cul-
pa.

A pós-modernidade, em cuja por-
ta de entrada nos encontramos, pro-
mete fazer de nós sujeitos livres de
toda sujeição. Seria a volta ao prota-
gonismo  exarcebado,  em que cada
indivíduo é a medida de todas as coi-
sas. Já não se vive em tempos de cos-

mogonias (várias teorias que objeti-
vam explicar a formação do Univer-
so) e cosmologias( Ciência das leis
gerais que regem o Universo), teogo-
nias (teorias que objetivam explicar
Deus) e ideologias. Agora todos os
tempos convergem simultâneamente
ao espaço reduzido do AQUI e AGO-
RA. Graças às novas tecnologias de
comunicação, tempo e espaço ganham
dimensão holográfica: cabem em cada
pequeno detalhe do AQUI e AGO-
RA.

Será que, de fato, a pós-moderni-
dade nos emancipa do transcendente
e da transcendência? Introduz-nos no
“desencantamento do mundo” apon-
tado por Max Weber?

A resposta é não.

AS  APARÊNCIAS
próprio mundo imaginário, pensando
que nunca serão felizes, só porque não
têm uma boa aparência física. Quantas
pessoas que não chegam a cometer lou-
curas, para ter uma beleza física, algu-
mas chegam a perder a própria vida e
não conseguem atingir os seus objeti-
vos. Será que vale a pena tanto sacrifí-
cio? Sem nenhum resultado? Creio que
não. Não podemos nos deixar ser leva-
dos pela nossa sociedade de hoje, que só
pensam na aparência exterior e não no
interior. Muitas pessoas só valorizam o
que está do lado de fora, e acabam se
esquecendo que o verdadeiro valor é o
que está dentro, de cada ser humano. O
Apóstolo Pedro, fala de como a mulher
deve se comportar (I Pedro 3.1 aos 7).
Eu gostaria de falar não somente da
mulher, mas também do homem e de
todas as pessoas que só se preocupam
com as aparências. Pedro diz: assim
também você, esposa, deve obedecer ao
seu marido a fim de que, se ele não crê
na palavra de Deus, você não precisa
falar nada, mas pelo seu procedimento,
comportamento ou a sua maneira de
viver, ele vai crer na Palavra de Deus,
através da sua conduta e ver que você é
honesta e respeitosa. Devemos obede-
cer ao Senhor Jesus em tudo, como a
esposa é obediente ao seu marido. A
mulher ou o homem, não tem que ficar

preocupados somente com as aparênci-
as física. Porque o enfeite deles não deve
ser o exterior, no frisado dos cabelos,
no uso de jóias de ouro, na compostura
de vestes. Preste muito atenção... Isso
não quer dizer que a mulher não deva se
cuidar, indo ao salão de beleza, cabelei-
reiro, fazer as unhas, usar jóias de ouro,
ter boas roupas, sapatos e etc. A mulher
deve andar bem arrumada, principalmen-
te para o seu marido. O homem tam-
bém deve andar bem arrumado. Mas o
que Pedro está dizendo, que devemos
nos preocupar mais com o homem in-
terior, porque a beleza de vocês deve
estar no coração, pois ela não se perde;
ela é a beleza de um espírito calmo e
delicado, que tem muito valor para
Deus. Porque era assim que costuma-
vam ser as pessoas do passado, que eram
dedicadas a Deus e que colocavam a sua
esperança no Senhor Deus. Pena que a
maioria das pessoas gasta mais tempo
com o seu exterior, tentando mostrar
para os outros que ele ou ela está sem-
pre bem. Esses só vivem de aparências,
porque por dentro, estão vazios, gri-
tando por socorro, porque a dor é de-
mais, vivem com depressão, na solidão,
na angustia, com medo de tudo, com
raiva, ódio, mágoa e etc. Do que adian-
ta gastar tudo com o exterior se o inte-
rior não está feliz? Seja uma pessoa sá-
bia e busque a ajuda do Senhor Jesus.
Hoje Ele está te convidando para mu-
dar a sua vida e te fazer a pessoa mais

feliz do mundo. Só Jesus tem o poder de
transformar sua tristeza em total ale-
gria e felicidade. Entrega o seu caminho
ao Senhor e confia Nele, e você vai ver
a grande transformação que Jesus vai
fazer no seu coração e de todos. Quem
olhar para você, não vão acreditar que
é a mesma pessoa. Porque eles vão ver
a verdadeira beleza que estava dentro de
você o tempo tudo. Quando deixamos
Jesus entrar no nosso coração, todas as
coisas ruins saem, e as coisas belas e
bonitas começam a sair do nosso interi-
or e aparecem no nosso exterior. Você
não precisa mais viver de aparências. O
Senhor disse: não se impressione com
as aparências, porque Eu não julgo como
as pessoas julgam, elas olham para a
aparência, mas Eu vejo o coração. Deus
está olhando neste momento para você,
não como o homem, que só consegue
ver o que esta diante dos olhos. Porém,
o Senhor olha para o coração, que é o
verdadeiro você. Lembre-se que a for-
mosura é uma ilusão, e a beleza acaba,
mas a pessoa que obedecer ao Senhor
Deus, será elogiada. Confia no Senhor.
Está é a minha oração. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra. Diári-
amente na GAZETA FM 107.9 das
a5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

 catedraldopovodedeus@hotmail.com

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 1)
que foi Profetizado, este é o tempo.
Porém, toda a história tem uma verda-
de que depende de sua interpretação.
Sendo assim, muitos vêm estes aconte-
cimentos como um fim, muitos vêm o
futuro e situações de grandes perturba-
ções, cada um vê de acordo a sua óptica,
por isso é necessário a humildade, ser
um ser buscador, juntar as peças deste
enorme quebra cabeça, assim é.

Pois bem, dito isso a vocês iremos
iniciar uma história sobre algo que há
muitos eons vem sendo profetizado.

Muitos o chamam de Segundo Sol,
irmã perdida do Grande Sol, Titã, Pla-
neta X e Nibiru. Todos falam da mesma
coisa, porém por diferentes ópticas.

Ressalto a vocês que esta história
será contada por Nibirianos. Passare-
mos a vós a história de nosso povo e
assim esperamos que observem que tudo
está conectado. O que está em cima é
como o que está abaixo.

Estamos todos em evolução para o
crescimento maior de todos os quadran-
tes do Universo.

Não basta você ser Luz, não basta
seu País ser Luz, não basta seu mundo
ser Luz, não basta seu Sistema Solar ser
Luz. Estamos conectados. Assim é o
Plano Divino. Que Todos sejam Luz.
Assim vamos seguindo, trabalhando a
serviço da luz. Quem serve a Luz, não
temerá, pois quem serve a luz sabe que a
causa é nobre, o bem sempre será o
melhor.

Nossa história vem sendo contada
desde remotos tempos Terrestres, pois
deixamos marcas por aqui sempre que
passamos e, aqueles que testemunharam
estas mudanças, tentaram deixar mar-
cas também.

Referente ao Planeta luz, Estrela de
Quinta Grandeza, que de Tempos em
Tempos aparece, causando mudança de
direção, causando mudança no Eixo do
sistema solar dos planetas.

Não estamos mais presos a nenhum
sistema solar, pois já soltamos as alge-
mas de velhos padrões, seguindo esta-
mos sempre a evoluir e passamos por
Milhares de Sistemas Solares de tempos
em Tempos a levar mudanças na estru-
tura Física, Mental, Emocional e Espi-
ritual.

A mudança de cada um é individual,
mas como dissemos, há a conexão. Es-
tão todos conectados ao planeta. Esta
mudança é planetária e afeta a todos.

A busca pelo conhecimento maior é
o que nos faz estar presentes junto a

vocês e tantos e tantos meios de comu-
nicação terrestre.

E qual é esta busca?
É a mesma que nos motiva e nos faz

percorrer a galáxia, em prol da nossa
evolução.

Como disse anteriormente, o nosso
planeta assim como seus habitantes já
se encontra livre de seus elos da ilusão,
por isso agora a nossa missão junto ao
nosso planeta e a nossa individualmen-
te, é a de percorrer cada casa do Pai
Celestial, levando a luz do despertar.

Assim como Nibiru, existem outros
planetas e seres que já se desprenderam
de antigos laços, e caminham rumo a
outras missões.

Deus é o ser mais sublime que existe.
Uma energia de Amor e Compaixão
criou tudo que existe a seus olhos e além
deles. Sempre teremos uma chance, bas-
ta estar disposto a caminhar. Esta é
nossa missão no momento, despertar o
seu sistema solar para verdades superio-
res, verdades essas que estão além do
plano físico, mas que cada um traz den-
tro de si mesmo.

A verdade de cada um é individual,
assim como há muitos caminhos que
levam a Deus, todos os caminhos as-
sim, como todos nós um dia nos unire-
mos a uma só verdade.

Esse despertar que trazemos é o olhar
para si, o olhar para os seus e seu plane-
ta, com Amor e Respeito.

Não é apenas acreditar que há coisas
além do seu mundo físico. Não, nossa
intenção maior não é essa, e sim ajudá-
los a voltar a caminhar com amor em si
mesmos e a seu próximo.

Não basta queridos irmãos ver além
do véu, não basta, é preciso de fato des-
pertar a luz que guarda dentro de si. Ver
a luz mesmo diante da escuridão, acre-
ditar na esperança, acreditar e acreditar
no aqui e agora.

Levar um doce sorriso àqueles que já
não o tem,

Levar um abraço àqueles que se en-
contram sozinhos em meio a suas ilu-
sões,

Levar uma palavra de paz àqueles
corações que já não sabem amar,

Estender as mãos àqueles que se en-
contram caídos em meio à estrada.

A missão do Nibiriano é despertar
você, os seus irmãos, o vosso planeta.

A missão do Nibiriano é despertar
para a luz que trazem dentro,

A missão do Nibiriano é despertar
para um novo recomeço,

A missão do Nibiriano é estender as
mãos aos nossos irmãos.

A missão do Nibiriano, não é Julgar,
A missão do Nibiriano, não é Mani-

pular,
A missão do Nibiriano, não é Des-

truir,
A Nossa Missão é ajudá-los a Cons-

truir um Mundo Melhor.
Não Somos Superiores a vós, apenas

nos encontramos em degraus da evolu-
ção diferentes.

O Amor por todas as criaturas divi-
nas é o nosso combustível para continu-
ar e continuar, a realizar a nossa missão.

Desceremos quantos degraus forem
necessários para ajudar no despertar,
para acordar cada irmão que se encon-
tra adormecido em meios aos seus me-
dos, julgamentos e suas tormentas.

De maneira nenhuma causaremos
destruição. Se fosse assim, não estaría-
mos aqui como em tantos lugares a fa-
lar em nome da Luz Maior.

O que ocorre é que a luz traz a ilumi-
nação e abala as antigas estruturas, li-
berta das correntes que vos prendeis.

Nibiru toda vez que passa traz modi-
ficações, mais necessárias para o cres-
cimento. Às vezes é necessária uma vasta
Tempestade para Unir Nações.

A história do nosso Planeta Nibiru,
assim como este canal predispõe a cha-
má-lo, se iniciou muito antes da forma-
ção da Terra, do seu sistema solar. Como
bem nos diz o Pai Celestial tudo a seu
tempo.

Assim, seguimos o fluxo da evolu-
ção, Nibiru e muitos dos planetas que se
encontram ascensionados, foram cria-
dos muito antes.

Seguimos os mesmos passos da evo-
lução que se passa na Terra, mas cada
planeta em plano divino, tem sua for-
ma de vida.

A nossa foi um pouco diferente da
vossa, pelo fato de sermos conhecedo-
res, desde remotos tempos Nibirianos,
da existência da luz ou energia, como
queiram.

Estes conhecimentos por um lado
ajudaram e muito na nossa evolução,
mas passamos por muitas transforma-
ções, desafios de querer manipular a
energia um contra o outro. O poder as-
sim como ocorre hoje na Terra, tam-
bém foi fonte de grandes disputas e se-
paração entre nosso povo Nibiriano.

- Continua na próxima edição a Parte
2 da Carta dos Irmãos do Planeta Nibi-
ru.

Não há ‘pessoa certa’. Procurá-la só provoca ansiedade e frustração

que não são os “certos”. Tal atitude re-
vela a crença de que em algum lugar
existe uma única pessoa que nos fará
feliz e com a qual a relação será fácil e
sem problemas. Essa maneira românti-
ca de pensar é nutrida pelas novelas,
livros e filmes, que não mostram o dia a
dia das relações, nem o trabalho diário
de construir e reconstruir os relaciona-
mentos para que eles sejam duradouros.

Muitos são os efeitos indesejados
desse modo de pensar. O primeiro é a
ilusão de que basta procurar bem que em
algum momento vamos dar de cara com
a tal “pessoa certa”. Quem pensa assim
desenvolve ansiedade em conhecer par-
ceiros, envolve-se com muitos, mas as
relações são superficiais, porque assim
que os problemas aparecem se frustra,
entende que está perdendo tempo com
a “pessoa errada” e rompe a relação.
Parte logo em seguida para uma nova
conquista, à procura da cara-metade ide-
al. Vive numa rotina de ansiedade e frus-
tração.

O segundo efeito colateral decorre
do primeiro. Trata-se de acreditar que
as dificuldades naturais que surgem nas

relações são insuperáveis porque decor-
rentes de diferenças entre pessoas que
não deveriam se relacionar, já que são
“erradas” uma para a outra.

Essa crença dá origem ao terceiro
efeito danoso, que é empenhar-se me-
nos em resolver as diferenças que difi-
cultam a relação. Quando se acredita
que existe a “pessoa certa”, com a qual
se viverá feliz para sempre, tende-se a
ver o parceiro que desafia seu modo de
ser e seus hábitos como “errado” e não
apenas como diferente. O resultado é
que a pessoa rompe a relação antes de
se permitir conviver com as diferen-
ças de hábitos e costumes e buscar al-
ternativas de solução para os impas-
ses. Como o rompimento vem antes
que ela conheça bem o parceiro, não
tem a convicção de que ele seja mesmo
a “pessoa errada”, embora, paradoxal-
mente, nutra a certeza de que não é a
“certa”. Essa condição paradoxal im-
pede que a pessoa mantenha o rompi-
mento e com freqüência o casal reto-
ma a relação para algum tempo depois
romper de novo, e assim sucessivamen-
te.

O quarto efeito que desejo comentar
é o sentimento de baixa auto-estima
decorrente da idéia de que não se é o
“certo” para quem se ama. Isso é o
mesmo que acreditar que há alguém mais
merecedor de nosso parceiro do que nós.

O paciente citado no início deste
texto entendia que as brigas com a ama-
da eram indício de que ele deveria dei-
xar a moça livre para que pudesse en-
contrar a pessoa certa e ser feliz. É um
pensamento doloroso para alguém que
está apaixonado, mas pior que ele era a
culpa que sentia por não conseguir rom-
per e libertar a moça.

Quando brigas são frequêntes, há que
se analisar o modo como o casal faz
concessões, como administra os limites
de cada um e como resolve suas diferen-
ças. O erro está por aí. A “pessoa certa”
é aquela que se entrega e se empenha
conosco em superar as dificuldades na-
turais da vida a dois. É aquela que se
compromete conosco em fazer dar cer-
to! Boa  Sorte  no  seu  relacionamento,
procure  ajuda  antes de tomar  uma
decisão precipitada.  Abraços  amigos
leitores.

Por meio de milagres, Jesus quis que
percebêssemos que tudo é possível para
Deus. Vemos, no Evangelho de São João,
o milagre da multiplicação dos pães
(João 6, 8-13); a seguir, o Senhor que
caminha sobre as águas (João 18-21) e
tantos outros fatos narrados pelos após-
tolos e profetas de todos os tempos.
Tudo isso foi uma preparação para o
que Cristo iria apresentar ao povo, aos
discípulos e aos apóstolos, pois, após
realizar esses milagres, Jesus lhes fala da
grande maravilha da Eucaristia:

“Eu sou o pão da vida” (cf. João
6,48-51). Se Jesus fez com o pão e com
o Corpo d’Ele o que quis, multiplicando

A Eucaristia é fonte de cura e salvação
os pães e andando sobre as águas, por
que não pode fazer do Corpo d’Ele ver-
dadeira comida e do Seu Sangue verda-
deira bebida?

Quando comungamos, recebemos,
realmente, o Corpo do Senhor, de uma
Pessoa viva, que tem carne, sangue, os-
sos, sentimentos e coração.

“Ouvindo isso, os judeus se puseram
a discutir violentamente entre si: ‘Como
é que esse homem pode dar-nos a sua
carne a comer?’” (João 6, 52).

Jesus sabia das dúvidas que viriam e
do que haveriam de dizer: que a Eucaris-
tia é apenas um símbolo, uma entrega
“espiritual” do Senhor à Sua Igreja. Por
isso Ele tornou a afirmar:

“A minha carne é verdadeira comi-
da e o meu sangue Verdadeira bebida.
Aquele que come a minha carne e bebe
o meu sangue permanece em mim e eu
nele”. (Jo 6,55-56)

Quando comungamos, é a pessoa in-
teira de Jesus que recebemos. É Jesus
Ressuscitado, com Seu Corpo glorioso.
Entramos em comunhão com Suas cha-
gas, que foram abertas por nós, para cu-
rar as nossas feridas e as marcas que o
pecado deixou em nós. Comungamos o
coração do Senhor, que amou e que ainda
ama cada um de nós, o mesmo coração
que foi perfurado pela lança.

Jesus Eucarístico, pela força do Espí-
rito Santo, quer curar toda a área da nos-
sa afetividade e sexualidade. Ele cura toda
esterilidade que o mundo nos trouxe. Ele
nos devolve a vida e a esperança.

Seu irmão,

A VIDA NOS ENSINA QUE DEUS EXISTE
mento, receber um espírito e viver pe-
los mundos, em crescimento, para ser-
mos trabalhadores em busca da felicida-
de. A eternidade é o tempo marcado para
cada um que, nasce para ser sonhador de
realidades, que acontece quando vencer-
mos a nós mesmos.

A vida eterna do espírito se projeta
em mundos, de acordo com a evolução
natural, da necessidade que segue cami-
nhos, no encontro das necessidades de
cada um, onde precisam superar a igno-
rância, as trevas e  vencermos as difi-
culdades dos mundos inferiores, que às
vezes somos levados  pelas ações nega-
tivas, que realizamos nas encarnações
sucessivas dos mundos em evolução. O
PLANETA TERRA é uma escola de
aprendizado, como alunos, em estágios
crescentes, de vidas eternas, num rela-
cionamento de ações  e reações, dentro
da lei de causa e efeito - KARMA.

A FELICIDADE É UM LIVRO
ABERTO PARA SERMOS POSSUIDO-
RES DO AMOR DE JESUS E DA  CRI-
AÇÃO DE DEUS.

NO SONHO vamos sonhar com os
olhos do coração, brilharmos com as
luzes da inteligência.

NA VIDA, construirmos o perdão
com humildade. Desejarmos amar e ser-
mos amados.

NO AMOR, sonharmos com a feli-
cidade que há de vir, no hoje, no ama-
nhã ou no sempre.

  NO JARDIM DAS EXISTÊNCIAS,
NASCE MAIS UM DIA.

 NO ONTEM, CONSTRUÍMOS NO
HOJE, VIVEMOS NO AMANHÃ, SO-
NHAMOS A ESPERANÇA, QUE  SE
RENOVA COM O TEMPO.

  FE É O ALICERCE DAS REALI-
ZAÇÕES. O AMOR NOS UNE  NOS
DESEJOS.

SOMOS ETERNOS FILHOS DE
DEUS.
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A Copa do Mundo FIFA de 1930
foi a primeira edição da Copa do Mun-
do de Futebol. Sediada no Uruguai, a
competição ocorreu entre 13 e 30 de
julho envolvendo 13 seleções. Todas as
partidas foram disputadas na capital
Montevidéu, a maioria no Estádio Cen-
tenário, que foi construído especialmen-
te para o torneio. A FIFA escolheu o
Uruguai como país sede numa confe-
rência em Barcelona em 18 de maio de
1929, pois o país celebraria o centená-
rio de sua independência e a Seleção Uru-
guaia vinha de dois títulos olímpicos.

Não houve eliminatórias e apenas
treze nações se inscreveram: sete da
América do Sul, quatro da Europa e
duas da América do Norte. Poucas
equipes europeias decidiram partici-
par por causa dos custos e da duração

Delegação Brasileira - 6º lugar: Araken, Benedicto, Benevenuto, Brilhante, Carvalho Leite, Doca,
Fausto, Fernando Giudicelli, Fortes, Hermógenes, Itália, Ivan Mariz, Manoelzinho, Moderato, Nilo,
Oscarino, Pamplona, Poly, Preguinho, Russinho, Theóphilo, Velloso, Zé Luiz e Técnico Píndaro de
Carvalho Rodrigues.

A seleção Brasil teve uma participação modesta na Copa do Mundo de 1930, foi eliminado na
primeira fase com 1 vitória e 1 derrota. A seleção brasileira, desfalcada dos jogadores de clubes paulis-
tas com exceção de Araken do Santos, perdeu na estréia por 2x1 para a Iugoslávia e venceu a Bolívia
por 4x0.

Copa do Mundo FIFA de 1930
da viagem. Uma briga entre cartolas
paulistas e cariocas impediu que a se-
leção brasileira levasse sua força má-
xima ao Mundial. Um único paulista,
Araken, integrou a delegação.

As duas primeiras partidas da his-
tória da Copa do Mundo ocorreram
simultaneamente e foram vencidas pela
França e pelos Estados Unidos, que
bateram respectivamente o México
por 4 a 1 e a Bélgica por 3 a 0. O
primeiro gol das Copas foi marcado
por Lucien Laurent da França. Na fi-
nal, o país-sede e favorito Uruguai
bateu a Argentina por 4 a 2 em frente
a uma torcida de 93.000 pessoas e se
tornou a primeira nação a vencer uma
Copa do Mundo.

Todas as partidas foram disputa-
das na capital, Montevidéu. Três es-

tádios foram utilizados: o Estádio
Centenário, o Estádio Pocitos e o Es-
tádio Parque Central.

O Centenário, com capacidade para
100.000 pessoas, foi construído es-
pecialmente para a Copa do Mundo.
Seu nome vem da celebração do cente-
nário da independência uruguaia. Foi
o principal estádio da Copa, sendo
apelidado por Jules Rimet de "O Tem-
plo do Futebol". O estádio abrigou dez
das dezoito partidas do Mundial, in-
cluindo as semifinais e a final.

O restante das partidas foi dispu-
tado em pequenos estádios freqüen-
temente utilizados pelos clubes de
futebol de Montevidéu: o Estádio Par-
que Central e o Estádio Pocitos, com
capacidade máxima de 20.000 pesso-
as cada um.

Seleção Argentina – Copa do Mundo de 1930 (2º lugar)
G Bossi, G Botasso, AT Cherro, DF Chividini, AT Demaría, DF Della Torre, MC J. Evaristo, AT M.

Evaristo, AT Ferreira, MC Monti, DF Muttis, DF Orlandini, DF Paternoster, AT Perinetti, AT Peucelle,
DF Piaggio, AT Scopelli, AT Spadaro, AT Stábile, MC Suárez, AT Varallo e DF Zumelzú. Treinador:
Olazar & Tramutola.

Seleção Uruguaia – Copa do Mundo de 1930 (1º Título)
MC Andrade,  AT Anselmo, G Ballesteros,  AT Calvo, G Capuccini, AT Castro, AT Cea, AT Dorado,

MC Fernández, MC Gestido, AT Iriarte, DF Mascheroni, MC Melogno, DF Nasazzi, AT Petrone, MC
Píriz, DF Recoba, MC Riolfo, AT Saldombide, AT Scarone, DF Tejera e  AT Urdinarán. Treinador:
Suppici.

Lista de bolas oficiais da Copa do Mundo FIFA
Vários tipos de bolas de futebol fo-

ram usadas em cada edição da Copa do
Mundo FIFA. As bolas das primeiras
edições eram em tons de marrom, re-
vestidas por doze (ou mais) gomos em
couro natural, fabricadas por fornece-
dores locais. Inicialmente, a câmara de
ar era inserida por uma abertura, fe-
chada posteriormente por uma costu-
ra externa. Com o passar dos anos,
foram surgindo diversas melhorias nos
materiais e nas técnicas de fabricação.
A partir de 1970, a empresa alemã
Adidas passou a fornecer as bolas usa-
das oficialmente na Copa, tendo for-
necido desde então bolas para onze
edições da Copas do Mundo (1970,
1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994,
1998, 2002, 2006, 2010 e 2014).

A bola usada na copa de 1930 era
composta por uma montagem de 12
peças. Antes da final entre Argentina e
Uruguai, houve divergências quanto à
bola a ser utilizada, uma vez nenhuma
seleção abria mão de utilizar sua pró-
pria bola: o modelo argentino (Tien-
to) era ligeiramente menor e mais leve
que o uruguaio (Modelo-T). A bola dos
anfitriões, o Uruguai, supostamente era
um pouco maior que a da Argentina,
mas, dado que a circunferência da bola
sempre foi entre 68 e 70 cm, a dife-
rença dificilmente era perceptível. No
final, a única forma para resolver o
impasse foi que os times concordas-
sem em usar cada bola em um dos tem-
pos do jogo. Assim, através de sorteio,
decidiu-se utilizar um modelo em cada
tempo. O primeiro tempo foi jogado
com a bola da Argentina, que venceu
por 2 a 1. No segundo tempo, o Uru-
guai venceu por 3 a 2, jogando com sua
bola, terminando com o placar de 4 a 2
para o Uruguai, o campeão da Copa do
Mundo de 1930.

O modelo de couro e doze gomos foi
utilizado nas quartas-de-final da Copa de
1934, sediada na Itália. Na segunda Copa
do Mundo FIFA os anfitriões, a Itália,
jogou contra a Tchecoslováquia a parti-
da final. A oito minutos do final do jogo,
os tchecos ganhavam de 1-0 quando Ra-
imundo Orsi, da Itália, recebendo a bola
de Guaita, correu através da defesa Tche-
ca, dissimulando com seu pé esquerdo,
mas chutando com seu direito. A bola
desviou fantasticamente por alguma ra-
zão e passou como uma onda pelo golei-
ro estirado para dentro da rede. A Itália
marcou outro gol no tempo adicional e
venceu a competição. No dia seguinte,
Orsi tentou 20 vezes com o gol vazio
repetir seu truque da curvatura da bola
para os fotógrafos e falhou. É possível
que possa ter ficado levemente torta no
final da partida, o que pode ter sido a
causa do desvio, mais do que apenas a
habilidade de Orsi.

Similar às bolas das Copas anterio-
res, também foi usada nas quartas-de-
final, entre Itália e França. Como nas
duas Finais anteriores, as bolas usadas
tinham 12 gomos. sua cor, porém era
mais escura que suas antecessoras por-
que teriam sido produzidas couro mar-
rom originado de fornecedores locais.

Foi considerada bastante inovadora
na época por ser a primeira bola a ter
um câmara inflada como as bolas mo-
dernas, com válvula para enchimento,
dispensando desta forma a costura ex-
terna. Assim como a bola usada na Copa
de 1930, este modelo possuía 12 gomos
com bordas arredondadas, que tornavam
a costura interna mais confiável, por
criar menos tensão. Novamente, as bo-
las usadas nas finais foram feitas por
fabricantes locais.

A Swiss WC Match Ball, de 18 go-
mos, do jogo final entre Alemanha Oci-
dental e Hungria, inaugurou a era das
bolas com dimensões padronizadas pela
FIFA. A bola de 18 gomos fez sua pri-
meira aparição nesta edição da Copa
FIFA e foi usada, de várias formas, até
1966.

O modelo Top Star foi escolhido
oficialmente pela FIFA após um teste
com quase cem modelos em uma quadra
de Estocolmo. Também com 18 gomos
possuía uma costura em zigue-zague,
diminuindo a tensão aplicada pela pres-
são interna.

A bola fornecida localmente para a
Copa do Chile recebeu a alcunha de Mr.
Crack. As bolas de futebol usadas no
Chile na Copa do Mundo FIFA de 1962
não correspondiam às do padrão euro-
peu. No período das chuvas elas absor-
viam água e encharcavam, e, no sol,
perdiam sua cor. De fato, antes do chu-
te inicial, bem no início da partida en-
tre Chile e Suíça, o árbitro inglês Ken
Aston pediu para ver as cinco bolas que
seriam usadas no jogo. Ele ficou tão
horrorizado com as péssimas condições
em que estavam, inclusive descascadas,
que pediu uma bola nova que chegou
somente aos dez minutos do segundo
tempo. Assim, várias bolas européias
foram usadas como substitutas das mar-
cas locais em muitas das partidas res-
tantes.

Na Inglaterra, foi utilizada a bola
Challenge 4-Star, fabricada por Slazen-
ger, então A Chalenge 4-Star, com 24
gomos, do fabricante inglês Slazenger,
localizado em Dewsbury. Foi produzida
como suas antecessoras, de couro, com
o desenho do painéis colocados juntos e
de forma alongadas. A bola usada na fi-
nal tinha uma cor marrom-avermelha-
da. Foi escolhida após uma seleção en-
tre amostras de diversos fabricantes
convidados pela FIFA.

A Copa de 1970, no México, mar-
cou a história das bolas de futebol. Es-
colhida pela FIFA como a fornecedora
oficial de seus torneios oficiais, a em-
presa Adidas inspirou-se na estrutura das
cúpulas geodésicas de Buckminster Ful-
ler para obter a maior esfericidade pos-
sível, utilizando 32 gomos (12 pentá-
gonos e 20 hexágonos) para formar um
icosaedro truncado. Os pentágonos fo-
ram pintados na cor preta e os hexágo-
nos na cor branca para facilitar a visua-
lização da bola nas imagens de televi-
são, dado que a competição seria trans-
mitida ao vivo em preto e branco. Esse
design tornou-se o mais famoso de to-
dos os tempos, sendo considerado o mais
utilizado até os dias atuais.

O nome, Telstar, deve-se à sua se-
melhança com o satélite homônimo,
responsável pela transmissão dos jogos
para a Europa. Foi também a primeira
bola a receber um nome especialmente
para a Copa do Mundo.

Desenho idêntico ao da Adidas Tels-
tar, usada na copa de 1970.

Constou de 32 painéis bancos (12
pentágonos e 20 hexágonos) com pa-
drão decorativo que criou um padrão de
doze círculos iguais. Foi um projeto que
permaneceu praticamente inalterado
durante cinco Copas do Mundo sucessi-
vas. Seu nome vem da mais tradicional e
conhecidada dança argentina, o tango.

Desenho idêntico ao da bola Tango,
usada na copa de 1978. Revestida com
poliuretano e borracha, foi a primeira
resistente à água, porém sua delicada
costura necessitava reparos durante os
jogos. A Tango foi a última bola genui-
namente de couro usada em copas do
mundo. Custava caro na época, fazen-
do com que fossem criadas muitas cópi-
as.

Foi a primeira bola usada em um
mundial feita inteiramente de material
sintético. A decoração era feita por tri-
ângulos inspirados na arte asteca. O
nome, vem da civilização pré-colombi-
ana existente no México na chegada
dos espanhóis no século XVI.

Desenho também inspirado na bola
tango de 1978, o diferencial estava no
complexo desenho decorativo teve ins-
piração na arte etrusca: três leões etrus-
cos decorando os vinte triângulos típi-
cos da Tango. Possuía uma camada in-
terna de espuma de poliuretano para
torná-la mais leve e resistente, bem
como uma camada de neoprene para
torná-la impermeável.

O nome deriva de uma antiga pala-
vra inglesa que significa the quest for
the stars ("a busca para as estrelas"). A
bola possui três versões: a Questra Eu-
ropa (para o Campeonato Europeu de
Futebol de 1996, a primeira colorida,
com representação de três leões e uma
rosa, tradicionais símbolos ingleses; a
Questra Olympia (para o futebol nos
Jogos Olímpicos de Verão de 1996) e a
Questra Apollo (para o Campeonato
Espanhol de Futebol - 1996-1997).

Continua
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Quem arregaça as mangas
e corre atrás dos objetivos,
um dia alcança. E assim é
com a fotógrafa jaboticaba-
lense Mariana Brochieri
(26), progredindo cada vez
mais. A jovem começou a se
interessar pelo mundo dos
flashes, quando participou do
instituto criar tv, criado pelo
apresentador Luciano Ruck
em 2003. O curso envolvia
iluminação e fotografia, com
direito até de estar dentro dos
estúdios de gravação. Depois,
conseguiu um emprego como
estagiária na empresa DAFI-
TI (o site de moda mais aces-
sado do Brasil), mas antes ela
trabalhou em outra profissão,
com um intuito de juntar di-
nheiro e comprar todos os
equipamentos de trabalho.
Logo ela foi registrada e en-
tão teve sua primeira férias
de trabalho, e foi passar uns
dias na Itália, se aprofundan-
do e aumentando seu reper-
tório cultural, ainda mais. Na
volta decidiu fazer o curso de
fotografia de moda na escola
São Paulo. Em meio aos
acontecimentos, acabou co-
nhecendo Lena Carderari
(editora de moda em grandes
revistas), que a convidou para
posar como modelo e estam-
par a revista Claúdia, mas o
objetivo de Mariana é mes-

FOTOGRAFIA

mo a fotografia, um conceituado estúdio e
ser uma grande profissional no meio da moda.
É por isso que a talentosa não pára, e hoje,
mesmo com seus compromissos, sendo uma
profissional formada neste mundo da foto-
grafia, entendendo bastante da profissão, ela
abriu um espaço em seu tempo e mergulhou
profundamente no curso de DESIGN DE
MODA (Anhembi Morumbi).

Muita coisa boa ainda vai acontecer,
novos projetos já foram confirmados. Ago-
ra é só esperar para ver o que vem pela
frente. Sucesso, com certeza!

“Quem reza muito se salva. Quem
reza pouco está em perigo. Quem não
reza se perde.” (Santo Padre Pio de Pi-
etrelcina)

..................................................................................
E o Brasil empatou!
........................................................
Vamos descontrair kkk!
Uma testemunha de idade bem avan-

çada
Num julgamento em Lins, o Pro-

motor de Justiça chama sua primeira
testemunha, uma velhinha de idade bem
avançada. Para começar a construir uma
linha de argumentação, o Promotor
pergunta à velhinha:

- Dona Genoveva, a senhora me co-
nhece, sabe quem sou eu e o que faço?

Claro que eu o conheço!
Eu o conheci bebê. Só chorava, e

francamente, você me decepcionou…
Você mente, você trai sua mulher, você
manipula as pessoas, você espalha boa-

tos e adora fofocas…
Você acha que é influente e respeita-

do na cidade, quando na realidade você
é apenas um coitado. Nem sabe que a
filha esta grávida, e pelo que sei, nem
ela sabe quem é o pai. Ah, se eu o co-
nheço! Claro que conheço!

O Promotor fica petrificado, inca-
paz de acreditar no que estava ouvindo.
Ele fica mudo, olhando para o Juíz e
para os jurados. Sem saber o que fazer,
ele aponta para o advogado de defesa e
pergunta à velhinha:

- E o advogado de defesa, a senhora
o conhece?

A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? É Claro que eu o

conheço! Desde criancinha. Eu cuidava
dele para a Marina, a mãe dele, pois
sempre que o pai dele saia, a mãe ia prá
algum outro compromisso. E ele tam-
bém me decepcionou.

É preguiçoso, puritano, alcoólatra e
sempre quer dar lição de moral nos ou-
tros sem ter nenhuma para ele. Ele não
tem nenhum amigo e ainda conseguiu
perder quase todos os quatro processos
em que atuou. Além de ser traído pela
mulher com o mecânico… com o me-
cânico!

Neste momento, o Juiz pede que a
senhora fique em silêncio, chama o pro-
motor e o advogado perto dele, se de-
bruça na bancada e fala baixinho aos
dois:

- Se algum de vocês perguntar a esta
velha maluca se ela me conhece, vai
sair desta sala preso… Fui claro?

Próximo dia 24 de junho,
João Batista Neves, come-
morará mais um ano de
vida.  Felicidades a você por
este dia tão especial. Que
possa ter muitos anos de
vida, abençoados e felizes,
e que os dias futuros sejam
cheios da graça de Deus.
São os votos de sua sobri-
nha Hilda e esposo Nilson,
sua esposa Glória,  suas fi-
lhas Daysy e Dayely.

Carro sem roda
não anda.

Passarinho sem
asa não voa.

Mulher que quer
sorrir à toa...

vem passar comigo
uma noite numa
boa!!!

João Mendes... todos atletas da Equipe Núcleo desejam
um feliz aniversário à você no dia 24 do corrente mês. Mui-
to treino duro é o que te espera!

Uma pessoa especial para todos nós. Completará mais
um ano de vida no dia 24. Desejamos que sua determina-
ção e propósito, consiga fazer com que alcance seus objeti-
vos.  Hermes Marcon... Parabéns, Felicidades e muitos Anos
de Vida. São os votos de sua esposa, filha e amigos!

Juliano Brevigliero Lazzaretti. Que dia 27  seja especial... e você
já sabe. O que talvez você não saiba, quanto é importante para cada
um de nós. Ficamos  felizes em poder acompanhar suas lutas e vitó-
rias. Parabéns e Felicidades!

Thiago, mais conhecido como “POF “ pelos amigos,
completará mais um ano de vida no dia 27. Receba os vo-
tos de felicidades de todos os amigos! Parabéns!

Tarini Ganzaroli. Dia 22 é  o seu aniversário. Uma data especial
para você, e que também nos deixa alegre por saber que está feliz,
colhendo mais uma rosa do seu jardim. Demonstra toda sua vivaci-
dade e luta, para realizar seus ideais. Desejamos que esse incentivo
esteja sempre presente em sua vida, para que possa conquistar mais
e mais todos os seus sonhos. Parabéns!

Os pais André Luis Simurro e  Gislaine Simurro, avós, tios(as) parentes e
amigos, estão em festa pelo aniversário de um aninho da princesinha Maria
Luiza, que comemora  hoje, 21 de junho. Que  continue esta garotinha muito
especial para todos nós!  Te amamos muito! Parabéns!

Netto Mendonça, parabéns pelo aniversário que
ocorrerá dia 25. Muitas felicidades, saúde, realiza-
ções e muitos anos de vida!
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IKATU SEMENTES LTDA – ME, torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação Ampliação Nº
52001391 válida até 31/03/2017, para Amendoim Descascado, fa-
bricação de à Av. João Pacheco de Oliveira, 951, Distrito de Jabo-
ticabal, Córrego Rico, Jaboticabal/SP.

O Senac Jaboticabal está com inscri-
ções abertas para dois cursos gratuitos:
Vendedor e Auxiliar de Crédito e Co-

brança. As aulas começam em 1° e 7 de
julho, respectivamente.

Para o novo curso livre de Vende-

dor, o interessado deverá ter, no míni-
mo, 16 anos e ensino fundamental com-
pleto. Ele irá se capacitar na atividade
de negociação e elaboração de plano de
vendas, criando estratégias de acordo
com cada perfil de consumidor. As aulas
acontecerão às terças e quintas-feiras,
das 19 horas às 22h30, no Lar Santo
André.

Em Auxiliar de Crédito e Cobran-

ça, o aluno fará a análise de crédito e de
perfil por meio de procedimentos ca-
dastrais, tornando a concessão de crédi-
to ao cliente mais rápida. Para essa opor-
tunidade, o interessado deve ter, no
mínimo, ensino médio incompleto e
conhecimentos básicos de Excel. As
aulas serão realizadas no Senac Jaboti-
cabal, de segunda a sexta-feira, das 8 às
12 horas.

Para participar, é necessário ter ren-

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

IMEVE - INDÚSTRIA  DE  MEDICAMENTOS  VETERINÁRI-
OS  S.A., torna público que RECEBEU da CETESB a Licença de
Instalação nº 52000315, para FABRICAÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS PARA USO VETERINÁRIO sito à Rua: Minervino Campos
Pedroso nº 311, na cidade  de  Jaboticabal/SP.

ABANDONO  DE  EMPREGO
FAZENDA REUNIDAS SANTA MARIA LTDA., CNPJ Nº

50.386.838/0001-33, sito à Jaboticabal Monte alto S/N – Zona Rural.
Comunica que o funcionário, Marcelo Honorato CPF Nº 141.003.168-
36,  CTPS 31806 - Série 104, não comparece ao serviço desde 14 de
maio de 2014. 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 compa-
reça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
FAZENDA  REUNIDAS  SANTA  MARIA  LTDA

Senac Jaboticabal oferta
dois cursos gratuitos

Aulas começam a partir de 1° de julho
da familiar per capita de até dois salári-
os mínimos federais (R$ 1.448). As ins-
crições podem ser realizadas pelo site
www.sp.senac.br/jaboticabal ou pessoal-
mente na unidade. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço:
Vendedor
Início: 1° de julho
Horário: às terças e quintas-feiras,

das 19 horas às 22h30
Local: Lar Santo André (Avenida

General Glicério, nº 711 - Centro)
Auxiliar de Crédito e Cobrança
Início: 7 de julho
Horário: de segunda a sexta-feira,

das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Mais informações:
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 re-

des sociais: www.sp.senac.br/redessociais

ISOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME., torna públi-
co que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001348,
válida até 06/02/2018, para FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
CAÇA E PESCA à RUA FORTUNATO FRASCÁ, 851, JARDIM
DAS ROSAS, JABOTICABAL/SP.

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

Sessão: Sex - 19:00 e 21:30 /
Sáb. e Dom. - 14:00 - 16:30 - 19:00
e 21:30 / 2ª a 4ª - 16:30 - 19:00 e
21:30

Censura: 12 Anos
Sinopse: A Culpa é das Estre-

las, acompanha a jovem Hazel
Grace, uma menina que tem um
tipo complexo de câncer. Em uma
de suas idas a um grupo de apoio
ela conhece Augustus Waters,
um jovem bonito com quem ela
vai viver uma grande história de
amor - e aprender que a vida é
cheia de novas possibilidades.

A CULPA É DAS ESTRELAS

AMOR SEM FIM ***

Em 1981 a canção ‘’Endless
Love’’ de Lionel Richie e Diana
Ross embalou os corações apaixo-
nados e se tornou tema de Amor Sem
Fim com uma novata Brooke Shiel-
ds e um, atual, sumido Martin
Hewitt. E como é de praxe em Ho-
llywood nos dias atuais uma refil-
magem acaba de ser realizada agora
com Alex Pettyfer (do pavoroso ‘’A
Fera’’) e a, quase, desconhecida Ga-
briella Wilde (de ‘’Carrie - A Estra-
nha’’) nos papéis principais. O en-
redo, claro, é praticamente o mes-
mo. Rapaz nutre uma paixão escon-
dida por uma garota mais nova mas
jamais tomou coragem de se decla-
rar. A oportunidade chega quando ela,
que é de uma familia rica e conceitu-
ada, aparece no restaurante em que
ele trabalha como manobrista além
de ajudar seu pai em uma oficina me-
cânica. Superprotegida pelos pais, a
menina acaba desabrochando ao cor-
responder à paixão do moço. A pon-
to de rever suas prioridades (profis-
sionais, inclusive), o que desperta a
desaprovação do pai, interpretado
pelo sempre competente Bruce Gre-
enwood, a respeito do romance. Da
dupla central, Gabriella Wilde tinha
a missão mais difícil, por defender
um papel que coube a Brooke Shiel-
ds, mas se saiu bem, tem nuances.
Alex Pettyfer, por outro lado, con-
vence quando sorri; mas beira o risí-
vel quando chora. Com uma lição de

moral de leve aqui, outra acolá, no
fim de tanta dualidade (masculino
versus feminino; amor versus res-
ponsabilidade; rico versus pobre;
pai versus mãe; e por aí vai), so-
bram mensagens positivas de espe-
rança, respeito e amor. Sentimen-
tos que, ok, farão com que o públi-
co masculino saia do cinema boce-
jando ao passo que o feminino pro-
vavelmente irá para casa com um
sorriso no rosto. Mas que fique cla-
ro: são sentimentos importantes, no
fim das contas.

Lançamentos
TRANSCENDENCE - A RE-

VOLUÇÃO
COMO TREINAR O SEU

DRAGÃO 2
UM PLANO BRILHANTE

Noel, o Mensageiro da Paz!

VIVA  SÃO  JOÃO
Aproveitem bem essa

noite.
Fica fresco quem se

afoita e regala o coração.
Que se banhe à meia-

noite.
Da noite de São João.

EXTRAVIO
Eu, Elaine Aparecida da Silva Batista, proprietária da empresa

Empório dos Sabores Jaboticabal Lanchonete LTDA ME, CNPJ Nº
09.311.434/0001-87, e Inscrição Estadual sob Nº 391.132.501.112,
estabalecida nesta cidade de Jaboticabal - SP, na rua Rui Barbosa,
565 - centro. Declaro que foi extraviado o talonário de Nota Fiscal
modelo1 Nº de 01 à 50 e Nota Fiscal de venda ao consumidor D-2
Nº 01 à 500.

Jaboticabal, 20 de junho de 2014.
Elaine Aparecida da Silva Batista

FESTA DE SÃO JOÃO



FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

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

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

DECRETO LEGISLATIVO Nº 621, DE 16 DE JUNHO DE 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na  Sessão  Ordinária  realizada  dia  16  de  junho  de  2014, aprovou
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO  LEGISLATIVO

Outorga o Título de cidadã jaboticabalense à Sra. Renata Aparecida Roncaglio Assirati, e dá outras
providências.

Autor: Sérgio Aparecido Ramos.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense à Sra. Renata Aparecida Roncaglio
Assirati.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jabotica-
bal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presente decreto-legislativo correrão por
conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este decreto-legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 16 de junho de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo nº 312/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2014)

RESOLUÇÃO Nº 330, DE 16 DE JUNHO DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber
que a Câmara Municipal na Sessão  Ordinária  realizada  dia  16  de  junho  de  2014, aprovou e nos
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Altera o Art. 2º da Resolução nº 329, de 19 de maio de 2014.

Autora: Maria Carlota Niero Rocha

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º da Resolução nº 329, de 19 de maio de 2014, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída por 05 (cinco) membros e terá o
prazo de funcionamento de 6 (seis) meses prorrogáveis por igual período”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 16 de junho de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 16 de junho de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo Nº 321/2014)
(Projeto de Resolução nº 06/2014)

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

Câmara Municipal de Jaboticabal

O perdão é um processo mental e
espiritual de cessar o sentimento de res-
sentimento ou raiva contra outra pes-
soa ou contra si mesmo, decorrente de
uma ofensa percebida, diferenças, er-
ros ou fracassos, ou cessar a exigência
de castigo ou restituição, sobre qual-
quer coisa. Dizer que perdoou e exigir
o pagamento da dívida, significa que o
perdão não existe realmente.

O perdão é a reação positiva contra a
mágoa, injustiça, ou do pecado. Ou seja,
quem possui o coração perdoador, no
momento em que deve liberar ódio, libe-
ra o perdão. Assim como a ostra ferida,
libera a pérola quando ferida.

O perdão é uma escolha. É re-
cuperar o autocontrole, é assumir
a responsabilidade pelo que você
sente. Quem perdoa sabe gerenci-
ar suas emoções, e quem sofre por
não liberá-lo, é comandado pelos
sentimentos. O Perdão é uma de-
cisão e não um sentimento. A frase
certa é não quero perdoar em vez
de, não consigo perdoar. O perdão
faz parte da natureza de Deus, por
que o homem não tem esta natureza
por si. Vejamos sua atitude no jardim
do Éden, Adão não se arrependeu, por
isso não obteve perdão, pelo contrá-
rio, se escondeu de Deus. Para se per-
doar é necessário entender que se pre-
cisa perdoar da maneira de Deus, ele é
nosso referencial para o perdão. Pe-
dro escreveu: o Senhor não retarda a

TESTE DO PERDÃO. VOCÊ PASSA?

sua promessa, ainda que alguns a têm
por tardia; mas é longânimo para co-
nosco, não querendo que alguns se
percam, senão que todos venham a ar-
repender-se. 2 Pedro 3:9.  Devemos
perdoar por causa da dor. É preciso se
lembrar de que tudo que você pensa,
fala e faz, cria seu próprio mundo.
Desse modo, ao criar dor para alguém,
você está criando sofrimento e inquie-
tude para si mesmo. Negar o perdão,
permite a mágoa crescer, a mente ma-
goada libera substâncias nocivas ao
corpo, fazendo-o adoecer, o sistema
imunológico cai, o câncer já é uma ca-
racterística disso e ausência de perdão
é a origem de muitos males no corpo.
Sua ausência permite o mal crescer em
nós, nos deixando insensíveis, nosso
coração se torna como um calo, ele
não reflete mais as emoções. A raiva e
o ódio são emoções que tendem a se
agravar e a crescer se deixados sem
controle, são nossos verdadeiros ini-
migos. Devemos liberar o perdão, para
não sermos vencidos pelo mal. Veja o
cuidado de Paulo em perdoar, para que
o mal não tivesse vantagem na vida
dele e da igreja.  E a quem perdoardes

alguma coisa, também eu; porque, o

que eu também perdoei, se é que te-

nho perdoado, por amor de vós o fiz

na presença de Cristo; para que não

sejamos vencidos por Satanás; 2 Co-

ríntios 2:10. Aquele que não perdoa,
não alcança o perdão, nem de Deus e
nem de outra pessoa. Vive aprisiona-
da. Jesus nos conta a história de um
homem que recebeu o perdão do rei
quando este lhe devia muito dinheiro,
porém o mesmo servo decidiu cobrar
aquele a quem lhe devia muito menos,
do que lhe foi perdoado. O senhor,
tomando conhecimento, prendeu o
servo perdoado e libertou o servo que
foi injustiçado. E Jesus conclui: “aque-
le que não perdoar seu próximo, tam-
bém Deus não perdoará”. O perdão é
um ato da razão e faz você decidir
amar, você decide ser bom ou mau.

Ele libera a dor, o ressentimento que
você carregou como um fardo que fe-
ria a você mesmo e aos outros, você
deixa de ser vítima de quem lhe preju-
dicou e passa a ser senhor do seu co-
ração. Perdoar não significa esquecer,
significa lembrar e não doer. Faça o
teste: DIGA O NOME DA PESSOA
QUE TE OFENDEU EM VOZ
ALTA, E DIGA: ESTÁ PERDOA-
DO, OU LEMBRE-SE DO MO-
MENTO DA INJUSTIÇA E VEJA
O QUE VOCÊ SENTE. O que você
sente, reflete se perdoou ou não. Usan-
do, não nossas justificativas, por que
ninguém merece o perdão, mas a de
Deus, é que podemos perdoar todas
as coisas e nos perdoar, mesmo sem
merecimento. Entendendo que: sere-
mos perdoados quando perdoamos.
Preste atenção na oração do Pai Nos-
so: E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nos-
sos devedores; Mateus 6:12. Porque,
se perdoardes aos homens as suas ofen-
sas, também vosso Pai celestial vos
perdoará a vós - Mateus 6:14. Perdo-
ar não é fácil, é por isso que precisa-
mos da ajuda de Deus para decidir
perdoar alguém, Ele coloca o seu Es-
pirito em nós, para que, com ele pos-
samos manifestar a sua vontade e per-
doar.  Porque Deus é o que opera em
vós, tanto o querer, como o efetuar,
segundo a sua boa vontade. Fp 2.13.
Decida ser perdoador. Proteja-se das
ofensas. Torna-se mais fácil perdoar
quando você não multiplica as ofen-
sas, quando não guarda mágoas e nem
permite que a dor cresça em seu cora-
ção, se relembrando do que lhe fize-
ram ou do que aconteceu. Não se per-
doa uma vez, pelo contrário, o perdão
deve ser confirmado, se mantém per-
doando sempre, sempre que se lem-
brar. Sempre que lembrar da ofensa ou
do ofensor, deve-se lembrar que ele
está perdoado. Você pode até achar
que sente aliviado ao responder da
mesma maneira, à altura, mas você se

esquece que está gerando sofrimento
para si mesmo. Você não percebe que
essas emoções destrutivas queimam
você por dentro, tiram sua paz e ale-
gria. Para superar essas emoções des-
trutivas, você precisa cultivar a paci-
ência e a tolerância, e isso vem do alto.
Procure ter seu coração igual ao cora-
ção de Deus. A disposição de Deus
em perdoar está em Ele ser Deus. Co-
piar a Deus, é o princípio para termos
condições de perdoar. Sim, é possível
tentar copiá-lo. Não ignore nunca o
uso do mal, sobre a ausência do per-
dão 11 Porque não ignoramos os seus
ardis. 2.Co 2.11. Entender que não so-
mos melhores que Deus. Se Ele per-
doa nossos pecados e pode perdoar a
todos, negar o perdão significa sermos
melhores que Deus. Lembremo-nos da
mulher que um dia foi pega em ato de
adultério, a levaram perante Jesus, já
com as pedras nas mãos para apedrejá-
la, por que era pecado de morte. Eles
queriam saber se Jesus obedeceria a Lei
de Moisés e concordaria em apedrejá-
la. Jesus decidiu mostrar o perdão pela
consciência e disse: aquele que não tem
pecado, que atire a primeira pedra. Ima-
gine receber este impacto pelo juíz, pelo
Senhor do perdão? Cada um foi saindo,
quando ficou apenas Jesus e a mulher,
lhe disse: mulher, onde estão os teus
acusadores? Foram-se! Ela disse. E Je-
sus disse: Se eles não te condenam, eu
também não. Vai e não peques mais.
Você pode ser melhor do que é, acredi-
te. Deus pode lhe fazer melhor. Permi-
ta-se perdoar a si mesmo, quem já mor-
reu, quem perdeu o contato. Você não
precisa olhar nos olhos da pessoa e di-
zer: eu te perdôo, mas você pode fazer
como Paulo fez, e está acima, perdoe
diante de Cristo, perdoe em oração.
Experimente ser livre. Experimente
perdoar. Você consegue, a decisão é sua,
e a ajuda vem de Deus. Boa sorte! Ouça
agora nossos programas pelo site:

 www.programapalavraviva.com.br
Mensagens como esta, diáriamen-

te pela 107,9 FM às 8 e às 11 da ma-
nhã. Aos sábados, das 6 às 8 da noite.
Obrigado pela leitura.

Campanha do Agasalho:
Fundo Social recebe
apoio da população e

de empresas
Mais de 6 mil peças já foram doadas.

Campanha prossegue até agosto

A Campanha do Agasalho “Roupa
boa a gente doa” prossegue a todo va-
por em Jaboticabal. Até o momento
mais de 2 mil peças foram arrecadas,
apenas com a contribuição da popula-
ção.

Recentemente, o Fundo Social de
Solidariedade também recebeu uma sig-
nificativa doação da Delegacia de Defe-
sa da Mulher. Como parceira da campa-
nha, a delegacia contribuiu com quase
2.700 peças.

De acordo com a presidente e pri-
meira-dama, Cidinha Girio, o Fundo
Social tem recebido importantes doa-
ções de empresas da cidade e também da
região. “As doações de empresas ultra-
passam 1.500 agasalhos”, comemora.

A população pode continuar contri-
buindo. Os interessados devem procu-
rar o Fundo Social, à Avenida General
Glicério, n° 341, ou levar sua doação a
um dos 70 pontos de coleta espalhados
pela cidade – confira a relação no site

www.fundosocialjaboticabal.com.br.

PROERD: cerca de 650
alunos participaram de

formatura
Na última semana, cerca de 650 alu-

nos, da rede municipal, estadual e parti-
cular, participaram da cerimônia de for-
matura do PROERD (Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas e à Vio-
lência), realizado pela Polícia Militar. A
formatura reuniu autoridades e pais de
alunos no Ginásio de Esportes.

Da rede municipal estiveram presen-
tes alunos do 5° ano das EMEB’s Palma
Travassos, Coronel Vaz, Afonso Tóda-
ro, Amadeu Lessi, Walter Barione, Se-
nhora Aparecida e Tereza Noronha.

Para o secretário de Educação, Cé-
sar Esper, a ação é fundamental para
afastar os jovens das drogas e violência.
“É importante tratar do assunto com
os estudantes nessa faixa etária, uma
fase de descobertas e muita curiosida-
de”, pontua.

Além da entrega de certificados, os
alunos participaram do sorteio de brin-
des e bicicletas.

O PROERD - O Programa consiste
em uma ação conjunta entre as Policias
Militares, escolas e famílias, no sentido
de prevenir o abuso de drogas e a vio-
lência entre estudantes, bem como aju-
dá-los a reconhecer as pressões e as in-
fluências diárias, desenvolvendo habili-
dades para resisti-las.

Pronatec: inscrições para
vagas remanescentes de

23 a 25 de junho
A Prefeitura Municipal em parceria

com o SENAC informa que serão aber-
tas as inscrições para as vagas remanes-
centes do curso Confeccionador de Bol-
sas em Tecido, oferecido pelo Pronatec
- Programa Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego.

Os interessados devem efetivar sua
inscrição na sede do SENAC, de 23 a 25
de junho, das 8h às 20h30. No ato da
inscrição é preciso apresentar RG, CPF
e comprovante de escolaridade.

Para participar é necessário ter a
partir de 16 anos e ter no mínimo o
ensino fundamental incompleto. Ao
todo são 30 vagas disponíveis.

As aulas terão início no dia 26. Mais
informações pelo telefone (16) 3209-
2800.
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