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A Junta Comercial do Estado de
São Paulo divulgou, nesta semana, um
ranking com o desempenho das cida-
des paulistas na gestão de abertura e
gerenciamento de micro, pequenas e
grandes empresas. Jaboticabal con-
quistou, mais uma vez, uma posição
de destaque.

Os empresários levam, em média,
11 dias para abrir empresas nas cida-
des paulistas. Em Jaboticabal, todo o
processo é realizado em apenas dois
dias, um dos melhores índices do Es-
tado. “Temos uma equipe muito com-
prometida em facilitar a abertura de
novas empresas. A desburocratização
é fator importantíssimo para incenti-
var os empresários e gerar emprego

Jaboticabal é referência em abertura e gestão de empresas
aos jaboticabalenses, abrindo oportu-
nidades e fortalecendo a economia lo-
cal”, diz o prefeito Raul Girio.

O Secretário de Planejamento, An-
dré Nozaki, informa que a implanta-
ção do Via Rápida Empresa, antigo SIL
(Sistema Integrado de Licenciamento),
concentrou e agilizou os trâmites bu-
rocráticos. “Implantamos o sistema e,
em apenas seis meses, Jaboticabal já
apresenta índice muito superior às ci-
dades que conduzem o sistema há dois
anos. Os empresários conseguem efe-
tuar a abertura, legalização, alteração
e baixa de empresas. É tudo realizado
pela internet”, informa.

Até 2013, para obter o licencia-
mento, por exemplo, o empreendedor

deveria comparecer a cada órgão res-
ponsável – Prefeitura, Corpo de Bom-
beiros, Cetesb, Junta Comercial e Vi-
gilância Sanitária – e cumprir as exi-
gências. “Com o novo sistema, agili-
zamos toda a parte burocrática, mas
as empresas recebem a visita dos fis-
cais ao local após abertura, para ga-
rantir a qualidade dos serviços presta-
dos à população”, ressalta Nozaki.

Representantes da Secretaria de
Planejamento foram treinados para a
implantação do programa Via Rápida
Empresa. Para obter mais informações
o telefone de contato é (16) 3202-3303
ou pelo site
www.desenvolvimento.sp.gov.br/via-
rapida-empresa.

Para ampliar as atividades do Ser-
viço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV), a Secretaria
de Assistência Social estabeleceu
parcerias com entidades da cidade -
SECIV, APAE (CETAP), CEVER e
Asilo São Vicente de Paula.

O mesmo serviço é oferecido
nos CRAS I e II com a finalidade
de complementar o trabalho soci-
al com famílias e prevenir a ocor-
rência de situações de vulnerabi-
lidade e risco social.

De acordo com a secretária da

Assistência Social faz parceria com entidades
para ampliar ações do SCFV

Prefeitura já realizava Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos CRAS

pasta, Eliete Travaini, “o serviço é
aberto para todos que necessitem,
porém crianças, adolescentes e
idosos têm prioridade no atendi-
mento”.

O objetivo é atender aqueles
que se encontram em situação de
isolamento, trabalho infantil, vi-
vência de violência e/ou negligên-
cia, fora da escola ou com defasa-
gem superior a dois anos, em situ-
ação de acolhimento, em cumpri-
mento de medida socioeducativa
em meio aberto, egressos de me-

A delegação jaboticabalense,
que está em Araraquara para os
Jogos Regionais, recebeu na se-
gunda-feira, dia 23, uma visita es-
pecial. O prefeito Raul Girio este-
ve na cidade e foi conversar com
os atletas.

“Para manter uma equipe de 350
atletas em outra cidade, é preciso
contar com o apoio de muitos fun-
cionários. Fomos conhecer essa
logística e aproveitar para dar pa-
lavras de estímulos à nossa dele-
gação”, declarou o prefeito, que
acrescentou: “estão todos de pa-
rabéns, pela dedicação, compro-
metimento e bons resultados”.

Jaboticabal participa de várias
modalidades, disputando na Pri-
meira Divisão. Até o dia da visita,
a delegação estava na sétima co-
locação, somando 34 pontos.

“Disputar na Primeira Divisão
é um desafio. Enfrentamos os gran-
des times da região, mas nossos
atletas estão indo muito bem”,
pontua o presidente da FAE (Fun-
dação de Amparo ao Esporte), Sa-
muel Cunha.

Jogos Regionais: delegação jaboticabalense recebe visita do prefeito Raul Girio

Para a posteridade: Uma visita surpresa, de apoio, incentivo e estímulo. Prefeito Raul Girio ao centro, ladeado por atletas da delegação jaboticabalense
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Neste domingo, 29, Marco Vi-
nholi participará da Convenção
Estadual do PSDB, na qual serão
definidos os candidatos a Depu-
tado Estadual e Federal que con-
correrão pelo Partido nas próximas
eleições.

Marco Vinholi é cotado pelo
PSDB para ser um dos fortes can-
didatos a Deputado Estadual pelo
Estado de São Paulo. Ele que há
muito tempo trilha uma promisso-
ra carreira política e empresarial,
tem o apoio de toda a cúpula do
PSDB, como o do Ex-Governador
José Serra, do atual Governador
Geraldo Alckmin e Dona Lú Alck-
min.

José Serra declarou seu apoio
incondicional ao Marco Vinholi e
fez questão de frisar que estará
sempre à disposição para atender
as prioridades de nossa região.

“Em qualquer circunstância vou
dobrar com o Marquinho. Seja con-
correndo ao Senado ou a Deputa-
do Federal. Apesar de jovem, é
muito maduro para sua idade. Ma-
duro, dinâmico e sabe agregar pes-
soas e lideranças”, declarou Serra.

Quase de forma natural, os ca-
minhos levaram Marco a ser pré-
candidato, uma vez que há tempos
atua junto ao Partido. Atualmente
é Coordenador Regional do PSDB,
tendo sido eleito por prefeitos, ex-
prefeitos e vereadores de toda re-
gião de Catanduva; é vice-presi-
dente da Juventude Estadual do
PSDB e membro do Diretório Esta-
dual e do Conselho Fiscal do Parti-
do.

Outro ponto que consolida sua
promissora carreira política é o ex-
celente relacionamento que man-
tém com Governo e Secretarias do
Estado. O PSDB aposta na postu-
ra dinâmica de Marco, que se mos-
tra um jovem preparado e pronto
para representar esta importante
região do nosso Estado.

Sempre muito preocupado com
Desenvolvimento Regional, Mar-
co Vinholi tem realizado palestras
e debates, visando alavancar pros-
peridade e melhoria na qualidade
de vida dos cidadãos. O PSDB
aposta em seu potencial para re-
novar e dinamizar as ações e con-
quistas para nossa região.

PSDB aposta em Marco Vinholi como
candidato a Deputado Estadual

dida socioeducativa, em situações
de abuso e/ou exploração sexual,
com medidas de proteção do ECA,
crianças e adolescentes em situa-
ção de rua e em vulnerabilidade
que diz respeito às pessoas com
deficiência.

Durante os atendimentos, os
usuários são divididos em grupos,
de acordo com a faixa etária (cri-
anças até 6 anos, crianças e ado-
lescentes de 6 a 15 anos, adoles-
centes e jovens de 15 a 17 anos e
pessoas idosas).

Jaboticabal em posição de destaque e a desburocratização como fator importantíssimo

Prefeito Raul Girio junto dos funcionários da delegação jaboticabalense em Araraquara
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

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, estamos transcrevendo em
diversas partes, a carta enviada pelos
nossos irmãos do Planeta Nibiru canali-
zada pelo Grupo Somos Luz e Ação.

...(O poder assim como ocorre hoje
na Terra, também foi fonte de grandes
disputas e separação entre nosso povo
Nibiriano).

Continuando:
Como seres profundamente conhe-

cedores do poder dos cristais passamos a
trabalhar com o poder deles e como ain-
da nos encontrávamos presos nos laços
da ganância e superioridade, acabamos
nos perdendo no caminho da evolução.

Nosso planeta sempre foi assim,
como é fonte de grandes cristais, o nos-
so solo é rico neste material que vocês
conhecem e chamam de cristais. Hoje
vocês já sabem da importância dos mes-
mos, inclusive seus cientistas criam e
estão criando vários aparelhos de alta
tecnologia usando como fonte de ener-
gia os cristais, e também infelizmente
usando erroneamente, assim como nós
no passado, no uso de coisas que ao in-
vés de construir, destrói. É meus que-

RECEBAM  ESTA  CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 2)
ridos, a luta pelo poder é a mesma,
só muda os personagens.

Nibiru antes da ganância, era um lu-
gar perfeito em que tudo seguia a ordem
natural da criação. Mas o despertar do
sentimento do poder sobre os outros,
fez surgir pessoas e aos poucos grupos
que passaram a utilizar dessa energia
para geração de conflitos entre nosso
povo, foram tempos difíceis.

Passamos a seguir o fluxo do padrão
vibratório alí estabelecido, respondía-
mos conforme o ritmo do nosso mun-
do, ou seja, o erro gerado por alguns
passou a ser gerado por todos, que res-
pondiam na mesma moeda. Era uma
guerra de poder, e quem não respondia
na mesma moeda se calava, e quem cala
muitas vezes concede, pois permite que
continuemos a fazer os mesmos erros,
é o chamado deixa para lá, não é co-
migo, ou então, o que eu posso fazer
para mudar, eles são muitos, eu sou
só eu, estou só na multidão.

É queridos, por isso que lhes dize-
mos que nada em prol do bem maior é
em vão, mesmo um pequeno pensa-
mento de paz, um singela oração
saída do coração é importante, são
esses pequenos passos que geram os pri-
meiros despertar da consciência, é nes-
te momento que nossa história começa
a mudar, pois entendemos que fazemos
parte do mundo e que a verdadeira
mudança começa dentro de nós.

Foram muitos eons que passamos
perdidos em nossos erros. O sofrimen-
to, a calamidade que tomou conta do
nosso mundo, nos ajudou a despertar e,
de um em um, fomos acordando do sono
da ilusão.

A sua dor não é diferente da que nós
superamos, por isso estamos aqui para
dizer que é possível, só depende de vo-
cês. Os sinais estão por toda a parte,
não me refiro a sinais espirituais, me
refiro aos sinais que o mundo que vocês
vivem hoje precisa ser mudado.

A luta pelo poder separa, isola na-
ções, corrompe almas, o verdadeiro si-
nal está aí no mundo físico. Olhem ao
seu redor, o que você tem feito para
melhorar você e o seu mundo?

O seu planeta é um lugar maravilho-
so, uma terra fértil que vocês estão a
contaminar.

Lembre-se, que para vencer é neces-

sário um passo de cada vez. Neste mo-
mento, muitos estão acordando para
isso que falei, se queres um mundo me-
lhor, saiba que você pode ajudar, pois a
paz mundial não é individual, é de to-
dos, por mais que uns queiram a guerra,
a maioria não quer, mas infelizmente se
cala por se achar inferior.

Você pode mudar, outros podem
mudar e juntos vocês vencerão. Se que-
res verdadeiramente lutar a favor do
bem, então use o amor, pois só ele é
capaz de tocar a alma. Nenhuma arma
jamais será maior que ele.

Nossa história não é muito diferen-
te da vossa, como já falamos, percebam
que mesmo com tanto conhecimento
sobre a energia, a essência divina, ainda
assim nos perdemos.

Não basta queridos, apenas o co-
nhecimento, é necessário praticar
o mesmo.

Como podemos falar de algo se não
vivenciamos?

Como poderíamos hoje, aqui, poder
contar a vocês que é possível vencer
com tanta propriedade se não tivésse-
mos a prática.

Seja quem for você, seu poder mate-
rial, saiba que você pode e deve se im-
portar pela causa do seu planeta, pois
esta é uma causa justa.

A história de Nibiru e a Terra já se
cruzaram há muitos eons atrás, na época
que vocês chamam da existência do Con-
tinente Lemuriano e da Atlântida.

Como dito, Nibiru passou por con-
flitos de poder. Foram muitos eons as-
sim, até que tomamos consciência do
nosso erro e tivemos mais uma oportu-
nidade de recomeçar, escrever uma nova
história. A história da chegada da luz
em Nibiru foi compartilhada por cen-
tenas de Seres de Luz presentes em nos-
so Sistema Solar, do qual fazíamos par-
te. Há milhares e milhares de eons atrás,
nosso sistema solar era composto por
dezoito planetas com 12 grandes sois,
que no momento do despertar do nosso
sistema solar, se interligou com os pla-
netas, todos os dezoito tiveram a as-
censão. Os sois que antes brilhavam
exteriormente, passaram a brilhar den-
tro de cada um. Tivemos a união de
seres (raças) entre nosso sistema solar,
o que gerou novos povos.

Todos os planetas ao evoluírem, sol-

taram as algemas do medo, ganharam a
liberdade, individual e planetária, pas-
samos a ser ao invés de 18 planetas,
nove, ganhos de massa (tamanho), o
sol passou a brilhar dentro de cada cor-
po celeste.

Cada planeta segue seu caminho junto
à evolução contínua, foi o fim do nosso
sistema solar, estávamos a milhares e
milhares anos luz do sistema solar da
Terra.

Cada corpo celeste passou a cami-
nhar livremente. O Pai Celestial disse
que estávamos prontos para seguir e aju-
dar na evolução de outros mundos.

Vejam que, o que muitos viram como
destruição, foi o nosso renascimento, pre-
cisamos perder tudo que achávamos que
tínhamos, para ganhar verdadeiramente.

Foi o fim de um sistema solar, po-
rém o começo da nossa união rumo ao
despertar Universal.

Nibiru se uniu com outro grande sol
e mais dois planetas o Tituriano e o
Écturiano. Essa União gerou uma enor-
me força interna, o nosso povo se uniu,
passamos a compartilhar conhecimen-
tos dos Cristais, a vibração da luz e
o poder da fonte magnética das coi-
sas.

Todo esse conhecimento unido nos
serviu de auxílio para ajudar na evolu-
ção de outros sistemas solares.

Passamos muitos eons a percorrer o
Universo, até chegarmos em seu siste-
ma solar, o que vocês conhecem de via
láctea.

Como vocês bem sabem, muitos nos
vêm como destruidores, pois causamos
mudanças, mas como já explicado, não
destruímos e sim ajudamos a reconstruir.

Há 2986 anos terrenos passamos por
aqui e causamos grandes mudanças, tive-
mos a nossa primeira ligação neste tem-
po terrestre. Como ocorre agora, nos
comunicamos antes sobre nossa chegada.
Naquela época a Terra era constituída de
seres mais despertos, com mais conheci-
mento sobre a energia e seu poder, vocês
possuíam o sexto sentido aflorado.

-CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
A PARTE 3 DA CARTA DOS IRMÃOS DO
PLANETA NIBIRU (ou Planeta X).

Fonte: http://
somosluzemacao.blogspot.com

Obs.- As palavras em negrito foram
por mim assinaladas para maior acuidade.

Dia de plantão no CVV. A plantonis-
ta, cuja vida particular andava difícil e
sofrida, cumpriu suas obrigações roti-

REFLEXÃO  -  SEMELHANÇAS
neiras em casa e lá se foi, fazer suas
horas de plantão.

Sentou-se diante do telefone, depois
de fazer sua preparação, procurando
deixar lá fora suas amarguras e seus pro-
blemas. Depois de algum tempo de si-
lêncio, toca o telefone.

“CVV, boa tarde!”
“Por favor, me ajude, me dê um pa-

lavra de consolo. Não consigo parar de
chorar de desespero. Todos me falam
que não adianta chorar tanto, acho que
já enjoaram das minhas queixas, nin-
guém mais escuta... Será que você pode
me escutar? Pode mesmo? Eu posso
falar o que quiser? Ai, acho que você
não pode me ajudar, não vai entender a

minha dor.
Você tem filhos? Não? Então vai

ser difícil... Ah! Meu Deus, eu perdi meu
filho!... Você diz que sente o meu sofri-
mento, mas acho que não pode sentir,
como eu. Sabe, ele era tão bonito, tão
inteligente, queria tanto ter uma moto.
Eu fiz economia e comprei uma moto
novinha prá ele. Será que eu fui culpada
dele morrer no acidente? Eu tive culpa
porque comprei a moto? Você quer sa-
ber se eu me sinto culpada... Não sei,
acho que não... É desespero o que eu
sinto, é saudade, é vontade de dar um
abraço nele. Mas, meu filho morreu, não
tem mais jeito.

Me diga, o que eu posso fazer da

minha vida? Você não fala, não  me
responde o que eu posso fazer? Claro,
você não pode saber quanto eu estou
sofrendo! Olhe, desculpe, eu não sei o
que estou falando, sei que você quer me
ajudar e até já me ajudou, só de me dei-
xar chorar prá você...Sei, sei, cada vez
que eu estiver assim aflita posso ligar aí
de novo? Sim entendi... Deus lhe pague
moça, muito obrigada mesmo.”

O telefone foi desligado.
A plantonista, cega de lágrimas, abriu

sua bolsa, à procura de um lenço. Só en-
tão se permitiu chorar livremente. Cho-
rou muito e, depois de algum tempo, tor-
nou a abrir a bolsa e de lá tirou uma foto-
grafia. Nela lhe sorria o seu único filho,
morto há tão pouco tempo...”

( Livro – CVV  Nos Caminhos da
Amizade  ) -

Quantas vezes nós, não ouvimos esta
palavra que tudo vai dar certo. Princi-
palmente quando estamos enfrentando
uma situação muito difícil da qual nunca
imaginamos que passaríamos. Mas gra-
ças a Deus, que sempre esta do nosso
lado e conhece todas as coisas e sempre
prepara alguém para nos animar e nós
dar força para continuar a nossa cami-
nhada. Deus sabe que sozinhos nós nun-
ca iríamos conseguir chegar a nenhum
lugar é por isso que Deus nunca nos dei-
xa sozinhos. Você se lembra da última
vez em que precisou de ajuda? Não ape-
nas ajuda com a tarefa de casa, mas AJU-
DA. Você estava no fundo do poço, sem

TUDO VAI DAR CERTO
opção; você fez tudo o que podia, e nada
funcionou. Você estava confuso, com
medo e sozinho, tudo ao mesmo tem-
po. O que você faz quando parece que as
respostas simplesmente não vêm? As-
sim diz Senhor: Não fique desanimado,
nem tenha medo, porque Eu, o Senhor,
seu Deus, estarei com você! (Josué 1.9).
Deus aqui dá duas ordens positivas: Seja
forte e corajoso. Não tenha medo. Não
fique desanimado. E então vem a pro-
messa: Eu, o Eterno, o Seu Deus estará
contigo em qualquer lugar para onde você
for! Essa promessa dá a você forças para
obedecer às duas ordens. Você pode fi-
car tranqüilo pelo fato de que Deus pro-
mete ajudá-lo. Você não está sozinho.
Talvez você não consiga ajuda no exa-
to segundo em que pensa que precisa
dela, mas Ele ajudará você. Deus sabe
exatamente o quanto você pode supor-
tar. Ele vai estar lá na hora exata. Isso
aconteceu com José, filho de Jacó. Seus
irmãos tinham muito ódio no coração,
porque José levava uma vida correta
diante de todos e não dava nenhum
motivo para ninguém falar dele. Seu pai
tinha muito orgulho, porque ele era fi-
lho de sua velhice e tratava José com
todo zelo. Seus irmãos tinham muita
inveja dele, ao ponto de querer matá-
lo, porque não suportavam mais o ir-
mão. José contava tudo para seu pai, o
que os irmãos faziam de errado. Os ir-
mãos de José andavam fazendo muitas

coisas escondidas de seu pai. E eles eram
repreendidos e isso gerava mais e mais
ódio. Certo dia eles foram para as mon-
tanhas levar os rebanhos e o seu pai
pediu que José fosse ver como eles esta-
vam. Só que eles haviam mudado de lu-
gar para se esconder de José. Mas um
homem que andava pelo deserto disse:
Eles estão em tal lugar. E José foi e
encontrou-os e eles disseram: Não é
possível! Mas como ele nos encontrou?
Então fizeram um plano, vamos matá-
lo e dizer para o nosso Pai que uma fera
do campo o matou, mas Judá disse: Não!
Pelo amor de Deus, não façamos tama-
nha crueldade, derramando sangue ino-
cente. Vamos vendê-lo como escravo,
e todos concordaram. Quando José che-
gou perto, eles laçaram mão dele e o
jogaram dentro de uma cova, alí ele pas-
sou a noite toda clamando ao Senhor
Deus. No dia seguinte eles o venderam,
para os ismaelitas, que o levaram para o
Egito como escravo. Mesmo assim José
não perdeu a sua fé no Senhor. Ele sabia
que tudo ia dar certo, por mais que as
coisas estavam impossíveis aos seus
olhos. Ele continuou confiando no amor
do Senhor, chegou até ir para a prisão,
pagar por um crime que não cometeu,
sofreu todo o tipo de humilhação e des-
prezo, mas o seu coração estava confi-
ando que tudo ia dar certo. No final,
Deus o usou para interpretar os sonhos
de Faraó. Esta foi a grande vitória de

José. Quem foi José? Ele foi o primeiro
governador do Egito. Quando houve
fome na terra, todos vieram ao Egito,
porque só lá havia muito alimento.
Quando seus irmãos foram buscar ali-
mento no Egito, por causa da fome
na terra, não reconheceram José. Mas
José disse: Meus irmãos, sejam bem
vindos! Eles não acreditaram e fica-
ram espantados, com muito medo,
mas José disse: Não se condenem, nem
tenham medo, porque tudo isso era
plano de Deus, para minha vida. Eles
pediram perdão. José os perdoou e dis-
se: Irmãos, vocês não tem do que ter
medo, porque o Senhor Nosso Deus,
transformou o mau em bem e a partir
de hoje tudo vai dar certo (Leia Gêne-
ses 39-40-42-43-44). José venceu e
nós vamos vencer também. Glória
Deus! E tudo vai dar certo, quando
nós colocamos a nossa fé e confiança
no Senhor, Ele vai nos ajudar a resol-
ver todas as coisas impossíveis aos
nossos olhos, mas não na hora em que
nós queremos, mas na hora em que
nós precisamos. Seja qual for a situa-
ção ou a luta que você esteja passan-
do. Faça como José, fique firme, não
abra mão da sua bênção. Porque no
tempo de Deus, tudo vai acontecer.
Esta é a minha oração. 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

O trabalho é uma  dádiva que DEUS
nos deu de graça, para ser um instru-
mento de evolução, que cresce na pro-
porção do aprendizado, que ajuda cres-

SOMOS ETERNOS TRABALHADORES
cer no tempo da eternidade, a evolu-
ção do espírito. O  mundo das desi-
gualdades, de evolução, se criam no
UNIVERSO, na natureza. Tudo se cria
e tudo se transforma. A vida do espíri-
to é eterna, sonhamos com os olhos
do coração e a  imagem do amor, na
inteligência que renasce sempre, para
encontrarmos a felicidade, como luz,
para iluminar os caminhos desenha-
dos no mapa da eternidade. A vida dos
encarnados, no convívio com o traba-
lho, nasce a união, a paz e a fraterna
convivência, de sonhos, para chegar-
mos às realidades. É a família que nas-
ce para  surtir efeitos e resultados,
onde todos procuram amar e serem
amados, perdoarem e serem perdoa-
dos. E morrerem, que nasceram para a
vida eterna.

A Palavra de Deus é muito clara,
como o sol que temos durante o dia, é
Jesus dizendo que não é aquele que
diz “Senhor, Senhor” e até mesmo

Eu quero viver a Palavra de Deus!
aquele que faz grandes louvores que
entrará no Reino dos Céus, mas todo
aquele que segue a Palavra de Deus.

Pode acontecer de dizermos ao Se-
nhor: “Fui eu quem fez isso e aquilo”,
e o Senhor nos dirá: “Sim, eu até fi-
quei muito feliz com o que você fez,
mas eu não o conheço, pois eu só re-
conheço aqueles que põem em prática
as minhas palavras”.

O Senhor também diz a nós hoje:
“Incuti as minhas palavras em vosso
coração e em vossa alma”. Incutir quer
dizer fazer a Palavra de Deus entrar
no nosso coração. O Senhor também
nos diz: “Eu ponho, diante de ti, a
escolha, a bênção ou a maldição. A
bênção, se obedecerdes; a maldição se
desobedecerdes”. Isso é muito sério e
o Senhor não faz isso para nos assus-
tar, mas para mover o nosso coração,
a fim de que possamos trazer em nós
esta disposição e esta decisão de viver
a Palavra de Deus.

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

Quero fazer o elogio do amor puro.
Parece-me que já ninguém se apaixona
de verdade. Já ninguém quer viver um
amor impossível. Já ninguém aceita
amar sem uma razão.

Hoje as pessoas apaixonam-se por
uma questão de prática. Porque dá jeito.
Porque são colegas e estão alí mesmo
ao lado.

Porque se dão bem e não se chatei-
am muito. Porque faz sentido... Porque
é mais barato, por causa da casa. Por
causa da cama. Por causa das cuecas e
das calças e das contas da lavanderia.

Hoje em dia as pessoas fazem con-

ELOGIO  AO  AMOR
tratos pré-nupciais, discutem tudo de
antemão, fazem planos e à mínima
merdinha, entram logo em “diálogo”.
O amor passou a ser passível de ser com-
binado. Os amantes tornaram-se sóci-
os. Reúnem-se, discutem problemas,
tomam decisões. O amor transformou-
se numa variante de psico-sócio-bio-
ecológica de camaradagem.

A paixão, que devia ser desmedida, é
na medida do possível. O amor tornou-
se uma questão prática. O resultado é
que as pessoas, em vez de se apaixona-
rem de verdade, ficam “praticamente”
apaixonadas.

Eu quero fazer o elogio do amor
puro, do amor cego, do amor estúpido,
do amor doente, do único amor verda-
deiro que há. Estou farto de conversas,
farto de compreensões, farto de conve-
niências de serviço. Nunca vi namora-
dos tão embrutecidos, tão covardes e
tão comodistas como os de hoje.

Incapazes de um gesto largo, de cor-
rer um risco, de um rasgo de ousadia,
são uma raça de telefoneiros e capangas
de cantina, malta do “tá tudo bem, tudo
bem”, tomadores de bicas, alcançadores
de compromissos, bananóides, borra-
botas, matadores do romance, roman-
ticidas. Já ninguém se apaixona? Já nin-
guém aceita a paixão pura, a saudade
sem fim, a tristeza, o desequilíbrio, o

GRUPO ISORECORT CONTRA-
TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO.  POSSIBILIDADES DE
GANHO ENTRE R$4.000,00 E
R$7.000,00 + BENEFÍCIOS.

INTERESSADOS, ENTRAR EM
CONTATO PELO TELEFONE (11)
4397-6020 (FALAR COM RODRIGO)
OU ENVIAR CURRÍCULO PARA:

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

medo, o custo, o amor, a doença que é
como um cancro a comer-nos o cora-
ção e que nos canta no peito ao mesmo
tempo?

O amor é uma coisa, a vida é outra.
O amor não é para ser uma ajudinha.
Não é para ser o alívio, o repouso, o
intervalo, as pancadinhas  nas costas, a
pausa que refresca o pronto-socorro da
tortuosa estrada da vida, o nosso “dá lá
um jeitinho sentimental”. Odeio esta
mania contemporânea por sopas e des-
canso. Odeio os novos casalinhos. Para
onde quer que se olhe, já não se vê ro-
mance, gritaria, maluquice, facada, abra-
ços, flores. O amor fechou a loja. Foi
trespassada ao pessoal da pantufa e da
serenidade. Amor é amor. É essa beleza.
É esse perigo. O nosso amor não é para
nos compreender, não é para nos aju-
dar, não é para nos fazer felizes. Tanto
pode como não pode. Tanto faz. É uma
questão de azar. O nosso amor não é
para nos amar, para nos levar de repen-
te ao céu, a tempo ainda de apanhar um
bocadinho de inferno aberto.

O amor é uma coisa, a vida é outra.
A vida às vezes mata o amor. A “vidi-
nha” é uma convivência assassina. O
amor puro não é um meio, não é um
fim, não é um princípio, não é um des-
tino. O amor puro é uma condição. Tem
tanto a ver com a vida de cada um, como

o clima. O amor não se percebe. Não dá
para perceber. O amor é um estado de
quem se sente. O amor é a nossa alma.
É a nossa alma a desatar. A desatar a
correr atrás do que não sabe, não apa-
nha, não larga, não compreende. O amor
é uma verdade. É por isso que a ilusão é
necessária. A ilusão é bonita, não faz
mal. Que se invente e minta e sonhe o
que quiser. O amor é uma coisa, a vida é
outra. A realidade pode matar, o amor é
mais bonito que a vida. A vida que se
lixe. Num momento, num olhar, o co-
ração apanha-se para sempre. Ama-se
alguém. Por muito longe, por muito di-
fícil, por muito desesperadamente. O
coração guarda o que se nos escapa das
mãos. E durante o dia e durante a vida,
quando não esta lá quem se ama, não é
ela que nos acompanha - é o nosso
amor, o amor que se lhe tem.

Não é para perceber. É sinal de amor
puro não se perceber, amar e não se ter,
querer e não guardar a esperança, doer
sem ficar magoado, viver sozinho, tris-
te, mas mais acompanhado de quem vive
feliz. Não se pode ceder. Não se pode
resistir.

A vida é uma coisa, o amor é outra.
A vida dura a vida inteira, o amor não.
Só um mundo de amor pode durar a vida
inteira.

E valê-la também. Mas  vivê-la  com
intensidade,  de  verdade, prá  fazer  valer
a pena, prá  não  morrer  frustrado!
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Lista de bolas oficiais da Copa do Mundo FIFA

Foi a primeira bola multicolorida
usada em uma copa do mundo. Seu
desenho é semelhante ao da sua ante-
cessora, A Questra, porém com as co-
res da bandeira da frança (conhecida
também como bandeira tricolor), que
são azul, branco e vermelho. Além
disso, nos triângulos havia galos, ou-
tro símbolo francês, em desenho es-
tilizado

Ela apresenta um design que con-
siste em um triângulo cinza fronteira
com o ouro, cada um coberto com a
cabeça curvada por uma chama ver-
melha de fogo. Esta forma se asseme-
lha a de um Shuriken.

Teamgeist (cujo nome em Alemão
significa "espírito de equipe”) é com-
posta de 14 painéis curvos soldados
(tornando-se um equivalente a um oc-
taedro truncado), que aparece mais ar-
redondada e mais precisos em trajetó-
rias dos tiros dependendo de onde você
chutou, sendo quase impermeável, em
caso de chuva não afeta seu desempe-
nho em um sensíveis. Em qualquer
jogo da Copa do Mundo 2006 foi a
impressão personalizada a sua super-
fície a data do jogo, o nome do estádio
e do time. Para a final entre Itália e
França, foi utilizado uma versão es-
pecial, chamada Teamgeist Berlin, que
difere do padrão de obturações de ouro
impressa na face.

Jabulani (que na língua zulu quer di-
zer "festejar") foi apresentada oficial-
mente em 4 de dezembro de 2009, du-
rante o sorteio para as chaves do mun-
dial de 2010. É formada por oito painéis

Bola Brazuca Oficial Copa do
Mundo da FIFA 2014™

BRAZUCA: a primeira bola bati-
zada por uma nação. Inspirada nas
cores e na cultura do Brasil esta bola
OFICIAL da Copa do Mundo da FIFA
2014™ vai levar o seu jogo ao nível de
elite. Desenvolvida para o futebol de
campo, combina durabilidade e alto
desempenho dentro das quatro linhas.
Aprovada nos testes da FIFA, para
excelente performance em campo.

termossoldados e dispostos de maneira
esférica. Sua estampa é um motivo de-
corativo de onze cores (o número não é
casual, e simboliza os onze jogadores de
uma equipe, assim como as 11 língua
oficiais do país anfitrião, no caso, a Áfri-
ca do Sul) composto de 4 triângulos que
recordavam vagamente o aspecto do
FNB Stadium de Johannesburgo, onde
foi disputada a final entre Holanda e
Espanha, além de cores do logotipo ofi-
cial do evento. Possui a Tecnologia grip
"Groove N", feita pela Adidas para per-
mitir maior precisão no disparo e no
controle de bola.

Assim como na final do Mundial
de 2006, foi usada uma versão especi-
al, chamada Jo'bulani, cujo nome é de-
rivado da junção de Jabulani e Jo'burg,
forma abreviada com a qual é chamada
a cidade de Johannesburgo, também
conhecida como “a cidade do ouro”
(não por acaso, a Jo'bulani é dourada,
aou contrário da Jabulani).

Os 9 técnicos mais bem pagos da Copa
Treinadores milionários. O técni-

co mais bem pago da Copa do Mundo
de 2014 é o treinador da Rússia. O
italiano Fabio Capello fatura por ano

nada menos do que 24 milhões de re-
ais. Os cálculos são do jornal britâni-
co Daily Mail. Felipão, técnico da se-
leção brasileira de futebol, é o 4º do

ranking, com vencimentos anuais na
casa dos 9,5 milhões de reais.  Confira
os 09 treinadores de seleções da Copa
que mais ganham dinheiro.

1. Fábio Capello

Seleção que treina: Rússia. Quan-

to ganha por ano: 24,76 milhões de

reais. País de origem: Itália. Idade:

67 anos.

2. Roy Hodgson

Seleção que treina: Inglaterra.

Quanto ganha por ano: 12,95 mi-

lhões de reais. País de origem: Ingla-

terra. Idade: 66 anos.

3. Cesare Prandelli

Seleção que treina: Itália.

Quanto ganha por ano: 9.527.500

reais. País de origem:  Itália. Ida-

de: 56 anos.

4. Luiz Felipe Scolari

Seleção que treina: Brasil. Quan-

to ganha por ano: 9,52 milhões de

reais. País de origem: Brasil. Idade:

65 anos.

5.Ottmar Hitzfeld

Seleção que treina: Suíça. Quan-

to ganha por ano: 8,25 milhões de

reais. País de origem: Alemanha. Ida-

de: 65 anos.

6. Joachim Low

Seleção que treina: Alemanha.

Quanto ganha por ano: 7,94 milhões

de reais. País de origem: Alemanha.

Idade: 54 anos.

7. Vicente del Bosque

Seleção que treina: Espanha.

Quanto ganha por ano: 7,46 milhões

de reais. País de origem: Espanha.

Idade: 63 anos.

8. Louis Van Gaal

Seleção que treina: Holanda.

Quanto ganha por ano: 6,03 milhões

de reais. País de origem: Holanda.

Idade: 62 anos.

9. Alberto Zaccheroni

Seleção que treina: Japão. Quan-

to ganha por ano: 6,02 milhões de

reais. País de origem: Itália. Idade:

61 anos.

Conheça as chuteiras dos jogadores da
seleção brasileira para a Copa 2014

Durante preparação na Granja Comary, convocados de Felipão exibem os modelos que

usarão no torneio. Modelos de cano alto da Nike e Battle Pack da Adidas dominam
Após a primeira semana de treinos

da seleção brasileira para a Copa do
Mundo, já é possível identificar as chu-
teiras que cada jogador vai utilizar ao
longo do torneio. E no grupo coman-
dado pelo técnico Luiz Felipe Scolari,
o que mais vem chamando a atenção
são os modelos de cano alto da Nike,
utilizados por oito jogadores, e o Bat-
tle Pack da Adidas, cujos modelos apa-
recem nos pés de sete atletas.

Patrocinadora da CBF (Confedera-
ção Brasileira de Futebol), a Nike é tam-
bém a marca com mais jogadores no
elenco, 14. Além das chuteiras de cano
alto Magista e Mercurial, a empresa
norte-americana também estará repre-
sentada pelos modelos Tiempo e Hyper-
venom. Este último tendo Neymar
como principal garoto-propaganda.

Segunda marca mais presente, com
sete atletas, a Adidas tem quatro dife-
rentes modelos de chuteiras para a Copa,
todos com pelo menos um jogador do
Brasil. São eles: F50, Predator, Nitro-
charge e 11Pro. Completando a lista de
23 jogadores, aparecem a Puma, cujo
modelo EvoPower é usado pelo zaguei-
ro Dante, e a Mizuno, com a Morelia
Neo do atacante Hulk.

Confira na lista abaixo a chuteira que
cada jogador do Brasil vai usar no torneio:

Goleiros:
Julio Cesar - Nike Magista
Jefferson - Nike Tiempo
Victor - Adidas Predator
Laterais:
Daniel Alves - Adidas Nitrocharge
Maicon - Nike Tiempo
Marcelo - Adidas F50

Maxwell - Nike Tiempo
Zagueiros:
Thiago Silva - Nike Magista
David Luiz - Nike Magista
Dante - Puma EvoPower
Henrique - Nike Magista
Meio de campo:
Luiz Gustavo - Nike Mercurial
Paulinho - Nike Magista
Fernandinho - Adidas Predator
Hernanes - Adidas 11Pro
Ramires - Nike Tiempo
Willian - Nike Mercurial
Oscar - Adidas Predator
Atacantes:
Bernard - Nike Hypervenom
Hulk - Mizuno Morelia Neo
Jô - Nike Mercurial
Fred - Adidas F50
Neymar - Nike Hypervenom

9 jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo

1º) Cristiano Ronaldo

Seleção: Portugal. Equipe atual:

Real Madrid (Espanha). Ganho to-

tal no ano: US$ 46 milhões. Salário

anual: US$ 25 milhões. Patrocínio

anual: US$ 21 milhões. Principais

patrocinadores: Nike, Banco Espíri-

to Santo e Castrol.

2º) Lionel Messi

Seleção: Argentina. Equipe atu-

al: Barcelona (Espanha). Ganho to-

tal no ano: US$ 43,3 milhões. Salá-

rio anual: US$ 22 milhões. Patrocí-

nio anual: US$ 21 milhões. Princi-

pais patrocinadores: Adidas, EA,

P&G, PepsiCo e Audemars Piguet.

3º) Wayne Rooney

Seleção: Inglaterra. Equipe atu-

al: Manchester United (Inglaterra).

Ganho total no ano: US$ 29 mi-

lhões. Salário anual: US$ 26 mi-

lhões. Patrocínio anual: US$ 3 mi-

lhões. Principal patrocinador: Nike.

4º) Sergio Aguero

Seleção: Argentina. Equipe atu-

al: Manchester City (Inglaterra).

Ganho total no ano: US$ 20,9 mi-

lhões. Salário anual: US$ 17,4 mi-

lhões. Patrocínio anual: US$ 3,5

milhões. Principal patrocinador:

Puma e PepsiCo.

5º) Didier Drogba

Seleção: Costa do Marfim. Equi-

pe atual: Galatasaray (Turquia).

Ganho total no ano: US$ 20,8 mi-

lhões. Salário anual: US$ 15,8 mi-

lhões. Patrocínio anual: US$ 5 mi-

lhões. Principais patrocinadores:

Nike e PepsiCo.

6º) Yaya Touré

Seleção: Costa do Marfim. Equipe

atual: Manchester City (Inglaterra).

Ganho total no ano: US$ 20,7 mi-

lhões. Salário anual: US$ 18,2 mi-

lhões. Patrocínio anual: US$ 2,5 mi-

lhões. Principal patrocinador: Puma.

7º) Neymar

Seleção: Brasil. Equipe atual:

Barcelona (Espanha). Ganho total

no ano: US$ 20,5 milhões. Salário

anual: US$ 10,5 milhões. Patrocí-

nio anual: US$ 10 milhões. Princi-

pais patrocinadores: Nike, Unilever,

Red Bull e Volkswagen

8º) Steven Gerrard

Seleção: Inglaterra. Equipe atu-

al: Liverpool (Inglaterra). Ganho

total no ano: US$ 17,2 milhões. Sa-

lário anual: US$ 12,7 milhões. Pa-

trocínio anual: US$ 4,5 milhões.

Principais patrocinadores: Adidas e

Jaguar.

9º) Samuel Eto’o

Seleção: Camarões. Equipe atu-

al: Chelsea (Inglaterra). Ganho to-

tal no ano: US$ 11 milhões. Salário

anual: US$ 8 milhões. Patrocínio

anual: US$ 3 milhões. Principais

patrocinadores: Puma e Ford.
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No último dia 24 de ju-

nho, na sede do Rotary Club,

aconteceu a Festiva de pos-

FESTIVA DE POSSE DAS PRESIDENTES DO
ROTARY CLUB E CASA DA AMIZADE DE

JABOTICABAL DISTRITO 4540
se 2014/2015, das presiden-

tes Rita de Cássia Turco

Marchiori (Rotary) e Elzi

Aparecida Poltronieri Fer-

reira (Casa da Amizade).

Uma noite agradável com

a presença da Governadora

do Rotary Maria Augusta

Freitas Carvalho, Coordena-

dora da Casa da Amizade

Isabel Ap. de Fátima Novem-

bre Sangali, autoridades da

cidade e convidados.

Fotos Nelson Oliveira -

Rotary Sertãozinho.
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Apoio: Ruwal
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P/ ROSELI PEREIRA

Autor do Verso de Rodeio :
Sidney Giacometti

Locução: Bala de Prata
Sou um peão honesto, de cabe-

los grisalhos e de certa idade.

No lombo de um boi, já não te-

nho muito qualidade.

Mas, em matéria de amor, mi-

nha princesa...

Sou experiente, arretado e de

deixar saudade.

Pois me entrego por inteiro e não

pela metade.

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

“A alma que possui os frutos do Es-
pírito Santo resplandecerá no mundo
como o sol no firmamento.” (Santo
Padre Pio de Pietrelcina)

.............................................................................................
Vamos torcer, vai Brasil!
...............................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
As cinco perguntas mais temidas

pelo homem feitas pela mulher O que
torna estas perguntas tão difíceis é que,
com certeza, vai começar uma discus-
são, caso o homem responda incorreta-
mente (isto é, se disser a verdade).

Então, para ajudar, cada questão é
analisada abaixo, juntamente com pos-
síveis respostas.

Questão 1: Em que você está pen-
sando?

A resposta apropriada é, claro: “Des-
culpe-me se tenho andado pensativo,
querida. Eu estava só refletindo sobre
quão terna, maravilhosa, carinhosa, in-
teligente você é, e como tenho sorte
em tê-la encontrado”.

Esta resposta obviamente não tem
a mínima semelhança com a resposta
verdadeira, que, na maioria das vezes, é
uma das seguintes:

a) Motocicletas; b) Futebol; c) Como
você está gorda; d) Como ela é mais
bonita do que você; e) Como eu gastaria
o dinheiro do seguro, caso você mor-
resse.

Questão 2: Você me ama?
A resposta apropriada é: “SIM!” ou,

se você sentir que uma resposta mais
detalhada vale a pena, “Sim, querida.”

Respostas inapropriadas incluem:
a) Sim, prá caramba; b) Se eu disses-

se que sim, você se sentiria melhor?; c)

Depende do que você entende por amor;
d) Isto importa?

e) Quem, eu?
Questão 3: Eu estou gorda?
A resposta correta é um enfático:

“Claro que não!”
Entre as incorretas, estão:
a) Comparada com o quê?; b) Não

diria gorda, mas você não está exata-
mente magra; c) Uns quilinhos extras
ficam bem em você; d) Já vi mais gor-
das; e) Você repetiria a pergunta? Eu
estava pensando sobre como gastaria o
dinheiro do seguro se você morresse.

Questão 4: Você acha que ela é mais
bonita do que eu?

Mais uma vez, a resposta apropria-
da é um enfático: - “Claro que não!”

Respostas incorretas incluem:
a) Sim, mas você tem mais persona-

lidade; b) Não mais bonita, mas, defini-
tivamente, mais magra; c) Não tão bo-
nita quanto você, na idade dela; d) Defi-
na bonita; e) Você repetiria a pergunta?
Eu estava pensando sobre como gasta-
ria o dinheiro do seguro, se você mor-
resse.

Questão 5: O que você faria se eu
morresse?

Uma pergunta definitivamente sem
saída. (A resposta verdadeira, claro, é
“Compraria um Audi TT e um barco
com o dinheiro do seguro”.) Não im-
porta qual seja a resposta, esteja prepa-
rado para, pelo menos, uma hora de per-
guntas e mais perguntas, mais ou menos
nesta ordem:

MULHER: Você se casaria nova-
mente?

HOMEM: Definitivamente, não!
MULHER: Por quê? Você não gosta

de estar casado?
HOMEM: Claro que sim.
MULHER: Então, você não se ca-

saria?
HOMEM: Ok, eu me casaria nova-

mente.
MULHER: Casaria? (Com um olhar

magoado.)
HOMEM: (Resmungo audível.)
MULHER: Você dormiria com ela

na nossa cama?
HOMEM: Onde mais?...
O Ministério da Saúde adverte: esse

tipo de diálogo é extremamente peri-
goso para os homens e pode gerar séri-
os danos à saude.

Passarelas dos

Fashion Weeks,

prepararem-se,

porque ele está vin-

do para causar no

mundo fashion.

Lucas foi desco-

berto na festa Peru-

ada, fantasiado de

Guille do Street Fi-

ght. O belo  é  da ci-

dade de Monte

Alto/SP.,tem 21

anos, 1.85 de altu-

ra, olhos azuis, ca-

belos loiros, e só

faltou o cavalo

branco né. Seu sig-

no é escorpião e sua

descendência é

italiana.O modelo

faz parte do time

R.Office Models Ri-

beirão Preto e já dá

seus primeiros pas-

sos na carreira.Um

de seus primeiros

trabalhos  foi para

o Shopping Iguate-

mi.

Ainda veremos

muita coisa boa

pela frente!

Vamos aguar-

dar!

LUCAS TRINDADE

Auricimar Adelson Grigório completará idade nova

no próximo dia 4 de julho. Receberá carinhos e cum-

primentos da esposa Larissa, filho e amigos. Para-

Wellington

Marques, mais

conhec ido

como “W”,

completará

mais um ano

de vida no dia

30 de junho.

Receberá os

parabéns de to-

dos os amigos.

Mirna Lúcia Trizóglio Vieira, completou idade nova no último

dia 27 de junho, ao lado do esposo  Oswaldo Luiz Vieira, dos filhos

Michelle, Denise e  Samuel. Parabéns!

Parabéns Nilsen T. Neves dos Santos, por mais um aniversário comemora-

do no último dia 25 de junho. Data especial para todos nós. “Ficamos sem

saber o que fazer e muito menos o que dizer, pois tudo que pudéssemos

expressar em palavras, ainda será pouco para agradecer pela dedicação e

carinho para com todos. Felicidades!” Com amor de Antonio Carlos, Na-

than, Ariel e Família Neves.

Nelci Galvão, professora, mulher guerreira, que venceu todos os

obstáculos em sua trajetória, continua com sorrisos, alegrias conta-

giantes e otimismo. Acreditando em dias melhores e o reconheci-

mento para todos os professores. Parabéns pelo NIVER transcorri-

do no último dia 27 de junho.

PAULA MARTELATO comemorou mais um aniversário

no último dia 27 de junho. Uma nova etapa com muitas

realizações. Parabéns e Felicidades!

Renan Leite, Parabéns pelo aniversário a transcorrer

dia 02/07. Muita Paz, Saúde, Sucesso e Realizações!

O guerreiro
e apaixonado
pelo jiu-jitsu,
Rodrigo Aci-
oli Miguel,
fará aniver-
sário dia  02.
R e c e b e r á
cumprimen-
tos de famili-
ares e amigos.

Parabéns!

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292
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***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

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

EMEBE “ ESTRELINHA AZUL”
DAMIANA RAMOS BOMFIM

(PROFESSORA)
Por: ALESSANDRA (ALUNA)
O CORVO E A RAPOSA (FÁBU-

LA DE ESOPO)
Um rato roubou um queijo e foi

comer escondido em uma árvore. Ele
viu uma raposa dormindo no chão,
foi quando se destraiu e o corvo pe-
gou o pedaço de queijo e fugiu para
comer. A raposa viu tudo que acon-
teceu e foi até o corvo e pediu, com
carinho, para o corvo cantar, pois
seu canto era lindo. O corvo abriu
seu bico para cantar e deixou o quei-
jo cair. A raposa foi embora com o
queijo e repartiu com o rato.

Moral da história: quando o elo-
gio é demais, tome cuidado para não
aproveitarem do momento.

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI) e a Prefeitura
abriram quase 100 vagas para os cursos
de Auxiliar administrativo, Assistente
de Controle de Qualidade e Assistente
de Planejamento e Controle de Produ-
ção. As inscrições seguiram até sexta-
feira (27). Após este período, apenas
pelo site do Pronatec –
www.pronatec.mec.gov.br.

Para participar, o aluno deve ter no
mínimo 16 anos e ensino fundamental
completo. “Os interessados devem
comparecer na sede da Secretaria, com
todos os documentos. Convidamos to-
dos os jovens para participar. A qualifi-
cação profissional é essencial na busca
por uma boa vaga no mercado de traba-
lho”, convoca o prefeito Raul Girio.

Para efetuar a matrícula é necessá-
rio apresentar cópias do CPF, RG, com-
provante de escolaridade, comprovan-
te de residência e comprovante de aber-

Prefeitura e SENAI abrem inscrições
para cursos profissionalizantes

Bolsa auxílio é de R$ 2 por hora/aula (cerca de R$ 160 por mês)

tura de Conta Poupança na Caixa Eco-
nômica Federal (poderá ser aberta em
casas lotéricas).

Confira a relação de cursos:
Auxiliar administrativo - 160h

(32 vagas)
Previsão de início: 07 de julho
Aulas: Segunda, quarta e sexta-feira
Horário: das 13h às 17h
Assistente de Controle de Qua-

lidade - 180h (32 vagas)
Previsão de início: 08 de julho
Aulas: Terça, quinta e sexta-feira
Horário: das 18h às 22h
Assistente de Planejamento e Con-

trole de Produção - 160h (32 vagas)
Previsão de início: 07 de julho
Aulas: Segunda, quarta e sexta-feira
Horário: das 18h às 22h
Mais informações na Secretaria de

Indústria e Comércio, na Avenida Jaime
Ribeiro, 319, Vila Serra ou pelo telefo-
ne (16) 3203-8014.

GRANDES LEITORES, PEQUENOS JORNALISTAS

O HOMEM DUPLICADO *****

Será inevitável e inexorável, mui-
tos espectadores sairão do cinema
com um sentimento de confusão e
desalinho, após conferirem “O Ho-
mem Duplicado’’. E isso não é um
demérito, afinal a mais nova produ-
ção do diretor canadense Denis Ville-
neuve (do absolutamente magnífico
“Prisoners - Os Suspeitos’’), com cer-
teza dará um nó na cabeça da maioria
das pessoas. Inclusive desse crítico
que vos escreve. Mas após uma breve
pesquisa, poderemos constatar que,
no original, “Enemy’’ (Inimigo em
inglês), é um filme brilhante, enge-
nhoso e com uma mensagem inti-
mista, principalmente para a ala mas-
culina. A história segue um professor
de história chamado Adam Bell (Jake
Gyllenhaal, brilhante) que leva uma
vida pacata e, ao que tudo indica, te-
diosa. Seu relacionamento com a bela
Mary (Melanie Laurent, a Soshanna
de “Bastardos Inglórios), é baseado
quase que unicamente em sexo e pra-
zer. Em um belo dia, um companhei-
ro do corpo docente, assim como
quem joga conversa fora, sugere que
Adam assista a um filme, do qual ha-
via gostado. Adam, então, resolve
alugar a fita e, em um dado momen-
to, descobre um sósia idêntico, entre
os figurantes. Perplexo, ele resolve
então iniciar uma jornada em busca
do ator que se chama Anthony St.
Claire (novamente Jake Gyllenhaal,
ainda mais brilhante). O clima de sus-
pense e tensão são um dos pontos
altos do filme. O espectador, com

certeza, ficará intrigado e se pergun-
tando, afinal se eles são irmãos ge-
mêos ou apenas duas pessoas extre-
mamente parecidas. Mas, é aí que tal-
vez as pessoas se decepcionem, isso
não é o que realmente importa em “O
Homem Duplicado’’. O que na verda-
de a produção mostra, é uma teoria
que envolve aranhas, traição e fanta-
sias sexuais. Não existe aqui o certo
ou o errado. Existe sim, um homem
em busca de sua identidade, de seu lu-
gar no mundo. E é então que o espec-
tador poderá tirar suas próprias con-
clusões sobre o filme. Esse, aliás, é o
grande barato de “O Homem Dupli-
cado’’.

.
Lançamentos
MUPPETS 2 - PROCURADOS E

AMADOS
JERSEY BOYS - EM BUSCA DA

MÚSICA

PUROPLAST – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, torna
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 52000319 e
requereu a Licença de Instalação para grânulos a partir da recupera-
ção de materiais plásticos descartados, sito à Av. Jaime Ribeiro, N°
319, Módulo A4 Prédio A – Vila Industrial – Jaboticabal/SP.

Contrata-se pessoas com experiência em limpeza e manutenção de pisci-
nas. Necessário ter veículo próprio (moto ou carro). Interessados dirigir-se ao
seguinte endereço: Rua Gino Bellodi Nº 91. Bairro Jardim Santa Rita. Esquina
com a avenida marginal, próximo à prefeitura.

Fone: (16) 3204-2120

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

Igui Piscinas Jaboticabal



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

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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Esta semana na 107,9 às 8 da ma-
nhã, estamos falando a respeito de De-
pressão. Estima-se que cerca de 15% a
20% da população mundial, em algum
momento da vida, sofreu depressão. A
depressão é mais comum em pessoas
com idade entre 24 e 44 anos. Depen-
dendo do motivo, pode ser dada a crian-
ças e adolescentes, como separação dos
pais, problemas na escola, sexualidade,
rejeição e principalmente Bullying. A
prevalência - ano para a depressão mai-
or é de 0,4 a 3,0% em crianças e de 3,3
a 12,4% em adolescentes.  Estima-se
que o risco de desenvolver depressão,
ao longo da vida, seja de 10% para os
homens e de 20% para as mulheres.
Existem alguns tipos de depressão como
a pós-parto, a maníaca depressiva, crô-
nica, nervosa e outras. Segundo a OMS,
em 2020, a depressão nervosa passará a
ser a segunda causa de mortes mundiais
por doença, após doenças cardíacas. A
cultura popular associa depressão como
um estado de humor da pessoa e que ela
pode se curar sozinha. Isso faz com que
as pessoas não encarem a depressão como
uma doença e não procurem ajuda médi-
ca. Está associada a outros males da so-
ciedade, a maioria dos suicidas possuem
um quadro depressivo. O que poucas pes-
soas sabem, é que o mal é quem nos con-

A doença que até 2020 será a segunda causa de morte no mundo
vence a ter pensamentos depressivos.

O mal nos convence a sentir medo,
insegurança, carência, através de pen-
samentos e acontecimentos. Bombar-
deando sem piedade nossa mente, daí
nasce a doença que é física, mas sua cau-
sa está na ação do mal. Retira-se o mal,
então a recuperação é rápida, assim
como a resposta dos medicamentos. E
é bem verdade que A bíblia nos diz que
Deus cura as feridas da alma. Sara os

quebrantados de coração, e lhes ata as

suas feridas. Salmos 147:1-5 associa-

da a outros males da sociedade

Podemos ficar com depressão por
vários motivos. Eventos da vida, trata-
mentos médicos, doenças não psiquiá-
tricas, ou seja, uma doença muito forte
que desencadeia a desilusão e trás a de-
pressão. Dar asas aos pensamentos o
faz crescer, sentimentos como: pessi-
mismo, dúvida, complexo de inferiori-
dade, rejeição, abuso sexual, medo, ob-
sessão, possessão, ciúmes, indisciplina,
persistir em relacionamentos errados,
endividamento, ganância, negatividade,
sentimento de culpa, drogas, são as cau-
sas e não a origem. Investir tempo nes-
tas atitudes irá gerar a depressão que
seguem alguns sintomas: dificuldade de
tomar decisões, dificuldade para come-
çar a fazer suas tarefas, irritabilidade ou
impaciência, inquietação, achar que não
vale a pena viver, desejo de morrer, cho-
rar à toa, dificuldade para chorar, sen-
sação de que nunca vai melhorar, deses-
perança, dificuldade de terminar as coi-
sas que começou, sentimento de pena
de si mesmo, persistência de pensamen-
tos negativos, queixas frequentes, sen-
timentos de culpa injustificáveis, boca
ressecada, constipação, perda de peso e
apetite, insônia, perda do desejo sexual.
Estes são os principais sintomas, que os
especialistas informam que para apre-
sentar um quadro depressivo é preciso
expressar pelo menos quatro deles. Mas
antes de serem expostos pelo corpo,
eles acontecem dentro da mente. O de-

pressivo pode ver um mar de laágrimas
enquanto na verdade é um mar de rosas
ou um mundo cinzento, onde na verda-
de é um mundo colorido. Quando ali-
mentamos os pensamentos depressivos,
eles tendem ir tomando conta da nossa
mente, tornando-os obsessivo, ou seja,
é como criássemos cobras em nossa
mente, que vão nos picar futuramente.

Justin Bieber e Selena Gomez vivem
romance patológico que pode levar à
depressão. http://r7.com/po8n

Psicóloga faz alerta para relaciona-
mentos obsessivos entre adolescentes.

Como reagir? Lutando contra a ori-
gem dos pensamentos, Sujeitai-vos,
pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugi-
rá de vós. Tiago 4:7. A depressão tam-
bém pode estar relacionada à herança
hereditária, tem fundamentos orgâni-
cos ligados ao próprio organismo, en-
fim é uma doença, e pode ser curada por
Deus e pelos tratamentos, mas só re-
vestindo nossa mente da fé é que os
pensamentos causadores da depressão
serão dominados. Dominados e não des-
truídos. Por que todos somos sujeitos a
pensamentos maus, porém nós decidi-
mos alimentá-los ou não. A vontade de
superação muitas vezes não resolve,
mas o poder da fé pode curar. Continue
seus tratamentos, mas acredite na sua
fé que pode te curar. Os remédios que
não tem resultado, podem começar a
reagir. Com remédios, eletroconvulso-
terapia, terapia, psicoterapia, atividade
física e suplementos alimentares. A
medicina combate os efeitos, trata a
origem física, mas e a causa? No caso da
depressão relacionada à hereditariedade
ou do corpo, ela é combatida fisicamen-
te, mas as causas dela, que são os pensa-
mentos, mudam pela convicção, pela
fé. Até uma pessoa de fé pode ser víti-
ma da depressão. Depois que Elias orou
e o fogo desceu do céu queimando o
sacrifício, e matou os profetas do deus
pagão Baal, além disso, orou a Deus e a
chuva desaparecida por três anos de Is-

rael, apareceu novamente. Além de tudo
isso, Deus o capacitou a correr mais do
que carros a cavalo à frente do rei de
Israel, para demonstrar como Deus es-
tava na sua vida. A rainha de Israel se
irou contra Elias e disse que o mataria,
por que servia a Baal. Em seu pensa-
mento, ele temeu por sua vida, e fugiu,
sentou embaixo de um zimbro e pediu a
morte para Deus. Mas Deus cuidou de
Elias, ele estava com depressão. Já não
aguentava mais a pressão de fugir, e de
viver solitário e tudo isso cresceu tanto
nele que agora ele estava doente. Um
dia orando e caindo fogo do céu e orde-
nando matar centenas de homens e no
outro fugindo de uma mulher. Ele andou
muito, então Deus o deixou descansar,
enviou-lhe um anjo que lhe deu comida,
e novamente o fez dormir. Então, como
um bom depressivo, ele encontrou uma
caverna para se esconder, mas Deus o
achou mesmo escondido e tratou com
ele, o curou e pela sua palavra o tirou da
caverna e lhe fez enxergar que alí não
era seu lugar, o fez enxergar o lado de
fora, mostrou que seus pensamentos es-
tavam errados, mostrou que ele não es-
tava sozinho como pensou, ainda tinha
sete mil pessoas como ele, o fez voltar
pelo mesmo caminho, para que ele en-
frentasse seus medos e o fez um dos
maiores profetas que já existiu. Assim
Deus faz com aqueles que confiam nele,
os cura, dá força, alimento, os faz en-
frentar seus medos, ensina pela sua pró-
pria boca, os convence dos seus erros,
se mostra grande e ao mesmo tempo
humilde e os faz vencedores. Manter-se
protegido da depressão é manter-se con-
victo, com fé, inabalável, sustentada pela
palavra imutável de Deus. Manter-se
protegido da depressão é priorizar a saú-
de mental, física e espiritual. Manter-se
protegido da depressão é resistir ao mal.

Mensagens como esta de segunda a
sexta às 08h00min da manhã, pelo site,
www.programapalavraviva.com ou pela
RÁDIO GAZETA FM 107,9

Para garantir a qualidade do
serviço prestado à população, a
Prefeitura adquiriu três novos ca-
minhões. Dois foram destinados
à Secretária de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente e o
terceiro à Secretaria de Obras.

“Estamos trabalhando para ga-
rantir melhoras significativas nas
condições de trabalho de nossos
funcionários. Os novos veículos
serão utilizados na recuperação de
estradas e outras ações da SAA-
MA e na poda de árvores e manu-
tenção de semáforos, onde o ca-
minhão adquirido para a Secreta-
ria de Obras ser necessário”, afir-
ma o Prefeito, Raul Girio.

Desde o início de 2013, a Pre-
feitura vem promovendo a reno-
vação da frota municipal. Além de
máquinas pesadas, foi adquirido
um caminhão refrigerado para o
transporte da merenda escolar,
veículos para o Departamento de
Trânsito e Secretaria de Saúde.

Prefeitura investe na renovação de frota
Mais três caminhões foram adquiridos

ROBER-LUX DO BRASIL LTDA - EPP torna público que rece-
beu da  CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001460,
válida até 27/06/2016, para Produtos de limpeza e polimento; fabri-
cação de à RUA BERNARDO MORELLO, 250, JARDIM GRAJAÚ,
JABOTICABAL.
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