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A Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, em par-
ceria com a FATEC, realizou
na noite dia 30, cerimônia de
formatura dos cursos do Via

50 alunos concluem cursos do Via Rápida Emprego
Além do material didático participantes receberam bolsa auxílio para ajudar na conclusão do curso

Rápida Emprego. Cerca de 50
alunos concluíram os cursos de
Processos de Açúcar e Álcool
e Operador de Máquinas Agrí-
colas e receberam certificados.

O prefeito Raul Girio esteve
presente.

“Ao fim de cada curso de
qualificação profissional, temos
a certeza de que estamos no

caminho certo: investindo em
mão de obra e capacitando nos-
sos jaboticabalenses”, declarou
o secretário da pasta, Valdemir
Lutti.

Os participantes recebe-
ram todo material didático ne-
cessário e bolsa auxílio de até
R$ 460. O curso teve carga
horária de 100 horas. Para

melhor desempenho dos es-
tudantes, as aulas práticas
para Operador de Máquinas
Agrícolas foram feitas na
Stéfani Tratores.

Equipes da SAAMA (Secre-
taria de Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente) pro-
moveu diversas benfeitorias em
um trecho da JBT-160, localiza-
da nas proximidades da Lagoa
do Peta.

Com o apoio dos proprietários,

Obras garantem melhorias em estradas rurais
Desde o início do ano, a Prefeitura vem trabalhando na recuperação e manutenção de estradas rurais do município

foi realizado o alargamento e levan-
tamento da estrada. “A  JBT-160 era
estreita e dificultava o tráfego de ca-
minhões. Além disso, com a movi-
mentação das terras, deixamos o am-
biente mais limpo e seguro”, afirma
o Secretário de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, Sérgio

Estão abertas as inscrições
para o EJA (Educação de Jovens
e Adultos) para os alunos entre
1ª e 4ª séries.

Os interessados devem pro-
curar um dos pólos nos Ciafs,
munidos de duas fotocópias da
CPF, RG e comprovante de re-
sidência. O EJA acontece nos
Ciafs I, II, IV, EMEB Amadeu

Nakagi.
 Durante o mês de julho, acon-

teceu a manutenção da JBT 220.
Cerca de 600 metros da estrada
foram abaulados e levantados.
Com as obras, a expectativa é que
o escoamento de água melhore
significativamente.

Abertas inscrições para o programa
de Educação de Jovens e Adultos

Existem vagas para turmas entre 1ª e 4ª séries

Lessi, EMEB Aurélio Niero,
EMEB Paulo Freire e EMEB Te-
resa Noronha de Carvalho (Cór-
rego Rico).

“Os alunos ainda recebem
todo material necessário e
uma bolsa de R$ 50. Uma
oportunidade de voltar aos
estudos e garantir um futuro
melhor”, afirma a Coordena-

dora do EJA, Gisela Maria
Solano.

5ª série do EJA – Também
existem vagas para os alunos da
quinta série. As aulas acontecem
na EMEB Edgard de Palma Tra-
vassos.

Para mais informações, o te-
lefone de contato da Escola Pal-
ma Travassos é o 3209-2469.

Obras fundamentais que facilitam o escoamento da produção da agricultura e o acesso amplo e
eficaz para todos que utilizam as vias expressas com maior rapidez e segurança

Prefeito Raul Girio acompanha todas as ações, principalmente relacionadas à cultura de novos aprendizes, que valoriza a cidade e sua gente em todos os aspectos

Ao ídolo da família a reverên-

cia, estima e respeito

A educação é o alicerce e a

base de um futuro promissor

Sentimentos definem a verdadei-

ra amizade e confiança



Pr. Anastácio Martins
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

"Sem firme confiança, não vos
firmareis." (Is 7,9b) Essa Palavra é
para nós!

O único jeito de sobreviver é
acreditar em Deus, a única manei-
ra de contemplar a vitória é depo-
sitar a fé no Senhor, ter uma mente
sadia.

Se tivermos um coração bom e
uma cabeça sã, teremos matéria-
prima para acreditar no Deus do
impossível, no Deus de milagres.
Se não depositarmos nossa fé no
Senhor, não sobreviveremos.
Acreditando simplesmente na pro-
vidência humana, haveremos de
fracassar!

Seu irmão,

Deposite sua fé em Deus

Informações: (16) 99106-9477

Mais parcelas de R$1.840,00

CONSÓRCIO CONTEMPLADO IMÓVEL

Crédito R$ 320.000,00
Serve para compra, construção,

reforma e capital de giro.
Imóvel residêncial, comercial e rural.

Entrada R$ 35.000,00

Os individualistas que me per-
doem, mas ninguém cresce tão bem
sozinho quanto acompanhado.
Veja o meu caso: sempre gostei de
correr, mas, ao primeiro sinal de can-
saço, parava. Até que uma amiga
me observou e perguntou se eu

Como  podemos definir o suicí-
dio?

Suicídio é um gesto de autodestrui-
ção, realização do desejo de morrer ou
de dar fim à própria Vida. É uma esco-
lha ou ação que tem graves implicações
sociais. Pessoas de todas as idades e
classes sociais cometem suicídio. A
cada 40 segundos uma pessoa se
mata no mundo, totalizando quase
uma milhão de pessoas todos os
anos. Estima-se que de 10 a 20 milhões
de pessoas tentam o suicídio a cada ano.
De cada suicídio, seis a dez outras pes-
soas são diretamente impactadas, so-
frendo sérias consequências difíceis de
serem reparadas.

O que leva uma pessoa a se ma-
tar?

Vários  motivos podem levar alguém
ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem
necessidade de aliviar as pressões

Que Deus abençoe a todos os pais,
neste dia tão especial. Ser pai é um so-
nho para todos os homens e é também
um plano de Deus para vida de cada um
deles. Quando Deus criou o homem e
lhe deu domínio sobre todas as coisas

A falta de conhecimentos e de estu-
dos atrasa a evolução Precisamos dis-
por de atributos morais para vencer-
mos nossas provas, onde encarnados
precisamos sobreviver e vencermos a
ignorância. O espírito é força, é inteli-
gência e poder. Precisamos viver para
resgatar dívidas contraídas em vidas
anteriores, num passado que deixou
marcas gravadas no seio das vidas su-
cessivas. Se nós retardarmos o progres-
so para chegarmos à evolução, deixa-
mos para trás inúmeras oportunidades
que nos é oferecida, para caminharmos
pelos mundos da redenção espiritual. Os
deveres do homem nascem na propor-
ção dos direitos. Temos que ser traba-
lhadores  e cumpridores de nossas obri-
gações, dentro da reforma intima, co-
nhecermos a nós mesmo. O amor cons-
trói a certeza de que DEUS existe, nas-
cendo a fé como recurso para  nascer, o
perdão com humildade. Nós temos que
lutar e vencer.

REFLEXÃO - FALANDO SOBRE O SUICÍCIO - I

externas como cobranças sociais, cul-
pa, remorso, depressão, ansiedade,
medo, fracasso, humilhação etc.

Como se sente quem quer se
matar?

No momento em que tem ideias sui-
cidas, a pessoa combina dois ou mais
sentimentos ou ideias conflituosos. É
um estado interior chamado de ambiva-
lência. Ela busca atenção por se sentir
esquecida ou ignorada e tem a sen-
sação de estar só – uma solidão sentida
como um isolamento insuportável.
Muita gente tem um desejo de revide ou
imposição do mesmo sentimento nega-
tivo aos outros, querendo que sintam o
mesmo que ela. Outras pessoas sentem
vontade de desaparecer, fugir ou de ir
para um lugar ou situação melhor. Qua-
se sempre, sentem uma necessidade de
alcançar a paz, descanso ou um final
imediato aos tormentos que não termi-
nam.

O sentimento e o impulso sui-
cidas são normais?

Pensar em suicídio é uma coisa que
faz parte da natureza humana, e é
estimulada pela possibilidade de esco-
lha. O impulso também é uma reação
natural, porém é mais comum nas pes-
soas que estão exaustas por dentro e
emocionalmente fragilizadas diante de
situações que despertam possibilidade de
suicídio.

Quem se mata mais: meninos
ou meninas ?

Os meninos normalmente se matam
mais, embora elas tentem mais ve-
zes do que os meninos. Essa tendência
também acompanha os adultos, por cau-
sas culturais relacionadas a costumes e
preconceitos sociais.

O suicídio está vinculado a al-
guma doença mental?

O suicídio resulta de uma crise de
duração maior ou menor, que varia de
pessoa para pessoa. Não está necessari-
amente ligado a uma doença mental,
mas sim a um momento crítico que
pode ser superado. As pessoas cor-
rem menos risco de se matar quando
aceitam ajuda.

Pessoas que ameaçam se matar
podem desistir da ideia?

Sim, podem. Ao receber ajuda
preventiva ou oferta de socorro di-
ante de uma crise, elas podem rever-
ter a situação ao colocar para fora seus
sentimentos, ideias e valores, alteran-
do, assim, seu estado interior. Essa
ajuda pode vir de pessoas comuns,
ligadas a organizações voluntári-
as como o CVV, que se dedicam à
Prevenção do Suicídio —  são vo-
luntários que têm um papel importante
ao Ouvir quem estiver passando por
um momento de desespero. O Apoio
pode vir também de Profissionais,
contribuição muitas vezes indispen-
sável, especialmente nos casos de des-
controle. Essas duas possibilidades de
Ajuda são reconhecidas no Mundo in-

teiro, pois apresentam bons resultados.
As pessoas que tentam suicídio

pedem socorro?
Sim, é frequente pedir ajuda em mo-

mentos críticos, quando o suicídio pa-
rece uma saída. A vontade de viver
aparece sempre, resistindo ao desejo
de se autodestruir. De forma inespera-
da, as pessoas se veem diante de senti-
mentos opostos, o que faz com que con-
siderem a possibilidade de lutar para
continuar vivendo. Encontrar alguém
que tenha Disponibilidade para Ou-
vir e Compreender os sentimentos
suicidas fortalece as intenções de viver.

Quem está por perto pode aju-
dar? Como?

É preciso perder o medo de se
aproximar das pessoas e oferecer aju-
da. A pessoa que está numa crise sui-
cida se percebe sozinha e isolada. Se
um amigo se aproximar  e perguntar
“tem algo que eu possa fazer
para te ajudar?”, a pessoa pode
sentir abertura para desabafar. Nessa
hora, ter alguém para Ouvi-la pode
fazer toda diferença. E qualquer um
pode ser esse “ombro amigo”, que
Ouve sem fazer críticas ou dar con-
selhos. Quem decide Ajudar não deve
se preocupar com o que vai falar. O
importante é estar preparado para
Ouvir.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA
VIDA – PROGRAMAS DE PREVEN-
ÇÃO DO SUICÍDIO E SAÚDE MEN-
TAL -  José Fernando Stigliano – vo-
luntário – www.cvv.org.br

FELIZ DIAS DOS PAIS

que Ele havia criado, Deus viu que falta-
va alguma coisa para o homem ser com-
pleto. Então o Senhor Deus fez com
que o homem caísse num sono profun-
do. Enquanto ele dormia, Deus tirou
uma das suas costelas e fechou a carne
naquele lugar. Dessa costela o Senhor
Deus formou uma mulher e o homem a
recebeu e lhe deu o nome de Eva e Deus
os abençoou, dizendo: Tenham muitos
e muitos filhos; espalhem-se por toda a
terra e a dominem. (Gênesis 1.26-27-
28).  A família é uma bênção de Deus. E
é por isso que o homem deixará o seu
pai e a sua mãe para se unir à sua mu-
lher, e os dois se tornam uma só pessoa.
Deus fez tudo perfeito. O homem deve
honrar a sua mulher, respeitando-a e
amando-a, porque a mulher é um vaso
mais frágil. E igualmente a mulher deve
amar o seu marido, respeitando-o, por-
que ele é a cabeça da mulher, como Cris-
to é a cabeça da igreja. E todos os seus
filhos serão uma bênção. Assim diz o

Senhor: Não seja apenas um pai natu-
ral, que vive só para suprir todas as ne-
cessidades físicas de seus preciosos fi-
lhos, mas principalmente seja um pai
Espiritual, que ensina aos seus precio-
sos filhos o caminho do Senhor e a guar-
dar todos os mandamentos do Senhor
Deus. O Rei Davi amava tanto o Se-
nhor Deus que sempre se preocupou em
ensinar os seus filhos a amar e a buscar
o Senhor de todo o coração, Davi disse:
O Senhor me escolheu para ser rei de
Israel e Ele me deu muitos filhos e entre
todos eles escolheu Salomão para go-
vernar Israel, e disse mais o Senhor: O
Seu filho Salomão é quem irá construir
o Meu Templo, Eu o escolhi para ser
Meu filho e serei Pai dele. Se ele conti-
nuar a obedecer a todas as minhas Leis e
mandamentos, como feito até hoje, Eu
firmarei o seu reino para sempre. Davi
disse: Portanto agora, na presença do
Nosso Deus e desta assembléia e de todo
povo de Israel, o povo do Senhor, eu
recomendo a vocês que obedeçam cui-
dadosamente a tudo o que Senhor Nos-

so Deus, ordenou, para que esta boa ter-
ra continue a ser de vocês e para que
vocês possam deixá-la como herança
aos seus filhos para sempre. E a Salo-
mão Davi disse: E tu meu filho Salomão,
conhece o Deus de teu pai e serve-o com
um coração perfeito e com uma alma vo-
luntária, porque Deus conhece todos os
seus pensamentos e desejos do coração. Se
você o procurar, Ele o aceitará, mas, se o
abandonar, Ele o rejeitará para sempre. (I
Crônicas 28. 5 aos 9). Faça como Davi,
seja um exemplo de Pai para seus filhos (a)
os ensinando a respeitar e guardar a Pala-
vra do Senhor Deus, no coração. Não dei-
xe o seu sonho morrer no deserto. Se você
ainda não conseguiu atingir o seu objetivo,
não desanime, porque se Deus prometeu
Ele também é fiel para cumprir. Seja um
Pai segundo o coração de Deus. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa: A
Verdade da Palavra, na GAZETA FM 107.9
das 05h30min às 06h30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

  catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Individualismo não combina  com  o  AMOR ...
queria ajuda para melhorar meu de-
sempenho. Aceitei. Quando amea-
cei parar, ela disse: “Force um pou-
co mais.” Continuei. Senti uma pon-
tada no abdome, gritei de dor e avi-
sei que pararia. Ela foi enfática:
“Não! Você pode fazer melhor! Acre-
dite, a dor vai passar”.

Exausta, mas desafiada e confi-
ante, continuei. A dor desapareceu
e deu lugar a uma sensação mara-
vilhosa. Eu acabara de descobrir o
que todo corredor experiente sabe:
10 minutos depois de suportar a dor
da exaustão, vem o chamado se-
gundo fôlego, uma sensação de
bem-estar gerada pela produção de
endorfinas. Dificilmente chegaria lá
sozinha, pois, ao ameaçarmos nos-
sa zona de conforto, o corpo emite
alarmes que tendemos a obedecer.

O que isso tem a ver com amor?
Tudo. Hoje, o individualismo pro-

paga independência e autonomia.
Prega-se que as pessoas podem
atingir suas metas sozinhas, desde
que sejam disciplinadas. Por outro
lado, aumentam as queixas de falta
de amor e interesse nos relaciona-
mentos.

Ora, quando uma pessoa se en-
volve com outra, deseja fazer a di-
ferença na vida dela. Embora bati-
da, a expressão traduz bem o que
várias pesquisas apontam como
fator crucial para a felicidade:
acrescentar valor, mudar para me-
lhor a vida de alguém. Penso que
essa é a razão principal para que
as pessoas se unam. Mas, para
ajudar alguém a crescer, é preciso
tirar esse alguém da zona de con-
forto, outro lugar-comum que ilus-
tra o que os humanos fazem me-
lhor: adaptar-se e acomodar-se.

Muita gente, porém, não se per-
mite ser desafiada e não se compro-
mete a desafiar. Acha que isso é co-
brança. Essas mesmas pessoas evi-
tam o compromisso, que poderia
ferir a autonomia tão valorizada hoje.

O individualista acha que não
precisa de ninguém, porém se quei-
xa de não conseguir sentir-se feliz.
Claro: é difícil, doloroso e triste cres-
cer nos dias de hoje. Ainda mais
sozinho. Muitos, no meu lugar, se

sentiriam desrespeitados e invadi-
dos pela amiga, quando ela queria
apenas distender-me (distender é es-
tirar, desenvolver). Ao desafiar meus
limites, me ajudou a me tornar mais
capaz. Isso só foi possível porque
lhe dei permissão e me permiti.

Eu poderia ter questionado sua
intenção e a capacidade, ter dis-
putado com ela meus conhecimen-
tos sobre corrida, ter duvidado de
seu apoio e desejado controlar a
situação. Nada disso aconteceu,
porque eu confiei e me entreguei.

Ela, por sua vez, poderia ter sido
autoritária e me constranger, ter
tentado mostrar superioridade e
competir comigo, ou ter sido com-
placente quando fraquejei. Mas
demonstrou respeito ao perguntar
se eu queria ajuda. Foi generosa
quando confiou em minha capaci-
dade de superação e manteve seu
apoio, mesmo quando ameacei de-
sistir. Ela se comprometeu com meu
crescimento, se entregou. Ao final,
ambas estávamos satisfeitas.

Deixar-se distender por uma pes-
soa que está comprometida com
nossa evolução é uma das manei-
ras mais autênticas de construir re-
lações afetivas. Propor-se a disten-
der o outro, com apoio e compro-
misso, é uma das formas mais gene-
rosas de vivê-las. Boa sorte  prá
vocês amigos e amigas leitores.

TEMOS QUE CONHECER A RAZÃO  DA VIDA

Quanto mais preparado for o espíri-
to, maior é o desejo de ajudar o seu se-
melhante a cresce. Tempo perdido não
se recupera. A moral de um povo se apre-
senta na sua constituição espiritualista,
nos bons costumes e na disciplina de
meios que são saudáveis. Cada um tem
uma evolução. O livre arbítrio, na esco-
lha do bem ou do mal, traz profundas
modificações no modo de pensar e agir
diante das situações, que se apresentam
para vencermos a ignorância.

Para resolvermos nossos problemas,
temos que raciocinar, tendo um poder
de investigação. Devemos distinguir o
racional do absurdo, o lógico do ilógico
e o certo do duvidoso. A sua função é a
de esclarecer e explicar. O livre arbítrio
é uma faculdade que foi dada a todos
nós, para conduzirmos por si mesmo
com liberdade e independência, para que
todos pensem e saibam  julgar e tomar
iniciativas diante dos problemas.

VONTADE MAL EDUCADA
 Provém da preguiça pouco caso,

para com as coisas sérias da vida. O uni-
verso  inteiro é uma oficina de trabalho
permanente e duradouro. A sobrevivên-
cia requer de todos, muito trabalho, re-
núncias e disciplina. Nós nunca deve-
mos nos abater.

AS FORÇAS DO MAL NUNCA
PREVALECERÃO ÀS DO BEM

Assim, devemos raciocinar para vi-
vermos. Vamos orar e vigiar. O valor e
a coragem, a decisão e o caráter, são
atributos de um aperfeiçoamento em
maior escala na hierarquia de valores.
SOMOS ETERNOS TRABALHADO-
RES PARA UM MUNDO MAIOR.

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Agrade a Deus ao máximo, até que
no fim do dia sua consciência não tenha
do que repreendê-lo.” (Santo Padre Pio
de Pietrelcina)

..........................................................................................
Parabéns aos pais, em especial ao

meu José Pereira. Feliz dia dos Pais!
......................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
Seja namorada, amante, mas casada

NUNCA!
Três amigas, uma namorada, uma

casada e uma amante decidiram fazer
uma brincadeira:

Seduzir seus homens usando uma
capa, corpete de couro, máscara nos
olhos e botas de cano alto, para depois

dividir a experiência entre elas.
No dia seguinte, a namorada iniciou

a conversa:
- Quando meu namorado me viu usan-

do o corpete de couro, botas com 12
cm de salto e máscara sobre os olhos,
me olhou intensamente e disse: ‘Você é
a mulher da minha vida, eu te amo’.
Fizemos amor apaixonadamente.

A amante contou a sua versão:
- Encontrei meu amante no escritó-

rio, com o equipamento completo!
Quando abri a capa, ele não disse nada,
me agarrou e fizemos amor a noite toda,
na mesa, no chão, de pé, na janela, até
no hall do elevador!

Aí a casada contou sua história:
- Mandei as crianças para a casa da

minha mãe, dei folga pra empregada,
fiz depilação completa, as unhas, esco-
va, passei creme no corpo inteiro, per-
fume em lugares estratégicos e capri-
chei: capa preta, corpete de couro, bo-
tas com salto de 15 cm, máscara sobre
os olhos e um batom vermelho que nunca
tinha usado. Pra incrementar, comprei
uma calcinha de lycra preta com um
lacinho de cetim no ponto G. Apaguei
todas as luzes da casa e deixei só velas
iluminando o ambiente. Meu marido
chegou, me olhou de cima abaixo e dis-
se:

- Fala aí, Batman, cadê a janta?

ORAÇÃO À SANTA RITA DE CÁSSIA
Se você se encontra desesperado, numa situação que julga de impossível

solução e está precisando de socorro urgente, peça ajuda a Santa Rita de Cássia.
Esta Santa é invocada nos casos julgados impossíveis, mas que sempre

acabam bem, graças a sua maravilhosa intercessão junto ao N.S. Jesus Cristo.
ORAÇÃO: Ó Santa Rita de Cássia, não me quereis ajudar e consolar?
Quereis afastar o vosso olhar e a vossa piedade do meu coração tão provado

pela dor? Também vós, minha querida Santa, sabeis o que é o Martírio do
Coração pelas dores atrozes que sofrestes, pelas lágrimas que santamente der-
ramastes.

Ah! Vinde em meu auxílio, falai, rezai, intercedei por mim que não ouso
fazê-lo junto ao Coração de Deus, Pai de Misericórdia e Fonte de toda Conso-
lação.

Alcançai-me a graça que tanto desejo e necessito: “Faz o pedido”.
Apresentada por Vós que sois tão cara a Deus a minha prece será certamen-

te atendida.
Dizei ao Senhor que esta graça servi-me-á para melhorar a minha vida e os

meus hábitos, e proclamar na Terra e no Céu a Misericórdia Divina.
Rezar 3 Pai Nosso, 3 ave-maria, e fazer o Sinal da Cruz.
R.C.A.

Com um trabalho voltado à
educação e à assistência social,
a Legião da Boa Vontade (LBV)
vem transformando para melhor
a vida de milhares de crianças,
adolescentes, jovens, adultos e
idosos em todo o território naci-
onal. Para manter esse trabalho
e aprimorá-lo cada vez mais, a
Instituição sempre tem contado
com a ajuda de todos os que de-
sejam viver em um país mais jus-
to e solidário.

Por esse motivo, a LBV deu
início à edição de 2014 da Cam-
panha Eu ajudo a mudar!, que
visa mobilizar a sociedade a aju-
dar na manutenção dos progra-

Ajude a mudar

mas e campanhas socioeduca-
cionais e, consequentemente,
contribuir para que o Brasil ven-
ça seus grandes desafios.

No ano passado, a Legião da
Boa Vontade prestou 11.053.113
atendimentos e benefícios à po-
pulação de baixa renda. O intui-
to da mobilização é ampliar e
aprimorar as ações desenvolvi-
das, a fim de que mais famílias
possam ter resgatadas sua cida-
dania e felicidade.

Saiba mais em www.lbv.org.
Informações: (11) 3225-4500.
Siga a LBV pelo Twitter (@LBV-
Brasil) e pelo Facebook (LBV-
Brasil).
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MAIORES GOLEADAS DA COPA DO MUNDO

15/06/1982- HUNGRIA 10 x 1 EL SALVADOR
Local: Estádio Nuevo, em Elche (ESP)
Público: 23.000
Árbitragem: Al-Doy (BHR), Corver (HOL) e Lund-Sørensen (DIN)
Gols: Nyilasi 4, Pölöskei 11, Fazekas 23, J. Tóth 50, Fazekas 54,

Ramirez Zapata 64, Kiss 70, Szentes 71, Kiss 73, Kiss 78 e Nyilasi
83min.

Cartão Amarelo: Fazekas e Nyilasi
HUNGRIA: Meszaros, Bálint, Martos, Garaba, J.Tóth, S.Müller

(69 Szentes), Nyilasi (c), Sallai, Fazekas, Tórócsik (56 L.Kiss) e
Pölöskei.

EL SALVADOR: Guevara Mora, Castillo, Cruz Jovel, Rodriguez,
Recinos, Huezo (c), Rugamas (Ramirez Zapata), Ventura, Rivas, Her-
nández e González.

Seleção da Iugoslávia: 1 Maric, 2 Buljan, 3 Had•iabdic, 4 Mu•inic,
5 Katalinski, 6 Bogicevic, 7 Petkovic, 8 Oblak, 9 Šurjak, 10 Acimo-
vic, 11 D•ajic, 12 Jerkovic, 13 Pavlovic, 14 Peruzovic, 15 Dojcino-
vski, 16 Vladic, 17 Popivoda, 18 Karasi, 19 Bajevic, 20 V. Petrovic,
21 O. Petrovic, 22 Meškovic. Treinador: Miljanic.

18/06/1974 - Iugoslávia 9 x 0 Zaire

17/06/1954 - Hungria 9 x 0 Coréia do Sul

Seleção da Alemanha 2002 -  Alemanha da final: Em pé (esq.
para dir.): Dietmar Hamann, Miroslav Klose, Marco Bode, Christo-
ph Metzelder e Thomas Linke; agachados: Jens Jeremies, Ramelow,
Schneider, Frings, Kahn e Neuville.

01/06/2002- Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita

02/07/1950 - Uruguai 8 x 0 Bolívia
Seleção Uruguáia – Copa do Mundo de 1950 (2º Título)
AT Britos, AT Burgueño, MC Gambetta, AT Ghiggia, DF J.C.

González, DF M. González, DF Martínez, G Máspoli, AT Míguez,  AT
Morán, MC Ortuño, G Paz, AT Pérez, MC Pini, AT Rijo, MC Rodrí-
guez Andrade, AT Romero, AT Schiaffino, DF Tejera, MC Varela,
AT Vidal e  DF Vilches. Treinador: López

12/06/1938 - Suécia 8 x 0 Cuba

20/06/1954 - Hungria 8 x 3 Alemanha

21/06/2010 - Portugal 7 x 0 Coreia do Norte
Seleção Portuguesa – Campeonato do Mundo de Futebol de 2010
1 Eduardo, 2 Bruno Alves, 3 Paulo Ferreira, 4 Rolando, 5 Duda,

6 Ricardo Carvalho, 7 Cristiano Ronaldo, 8 Pedro Mendes, 9 Lied-
son, 10 Danny, 11 Simão, 12 Beto, 13 Miguel, 14 Miguel Veloso, 15
Pepe, 16 Raul Meireles, 17 Rúben Amorim, 18 Hugo Almeida, 19
Tiago, 20 Deco, 21 Ricardo Costa, 22 Daniel Fernandes  e 23 Fábio
Coentrão. Treinador: Queiroz

19/06/1974 - Polonia 7 x 0 Haiti
Seleção Polonesa – Copa do Mundo de 1974 (3º Lugar)
1 Fischer, 2 Tomaszewski, 3 Kalinowski, 4 Szymanowski, 5 Gut, 6

Gorgon, 7 Wieczorek, 8 Bulzacki, 9 Zmuda, 10 Musial, 11 Cmikiewi-
cz, 12 Deyna, 13 Kasperczak, 14 Maszczyk, 15 Jakóbczak, 16 Lato,
17 Szarmach, 18 Gadocha, 19 Domarski, 20 Kapka, 21 Kmiecik e 22
Kusto. Treinador: Górski

20/06/1954 - Turquia 7 x 0 Coréia do Sul
Seleção Turca – Copa do Mundo de 1954
1 Turgay, 2 Ridvan, 3 Basri, 4 Mustafa, 5 Çetin, 6 Rober, 7 Erol,

8 Suat, 9 Feridun, 10 Burhan, 11 Lefter, 12 Sükrü, 13 Bülent, 14 Ali,
15 Mehmet, 16 Nedim, 17 Naci, 18 Kaçmaz, 19 Ahmet, 20 Necmi, 21
Kadri e 22 Coskun. Treinador: Puppo

19/06/1954- Uruguai 7 x 0 Escócia
Seleção Uruguaia – Copa do Mundo de 1954 (4º Lugar)
1 Máspoli, 2 Santamaría, 3 Martínez, 4 Rodríguez Andrade, 5

Varela, 6 Leopardi, 7 Abbadie, 8 Hohberg, 9 Míguez, 10 Schiaffino,
11 Borges, 12 Maceiras, 13 Davoine, 14 Tejera, 15 Rivera, 16 Car-
ballo, 17 Cruz, 18 Souto, 19 Ambrois, 20 Méndez, 21 Pérez e 22
Castro. Treinador: López

08/07/2014 - Alemanha 7 x 1 Brasil
Seleção Alemã – Copa do Mundo de 2014 (4º Título)
1 Neuer, 2 Großkreutz, 3 Ginter, 4 Höwedes, 5 Hummels, 6 Khedi-

ra, 7 Schweinsteiger, 8 Özil, 9 Schürrle, 10 Podolski, 11 Klose, 12
Zieler, 13 Müller, 14 Draxler, 15 Durm, 16 Lahm Capitão, 17 Merte-
sacker, 18 Kroos, 19 Götze, 20 Boateng, 21 Mustafi, 22 Weidenfeller
e  23 Kramer. Treinador: Löw

03/07/1950 - Brasil 7 x 1 Suécia
Seleção Brasileira – Copa do Mundo de 1950 (2º Lugar)
1 Barbosa, 2 Castilho, 3 Augusto, 4 Ely, 5 Juvenal, 6 Nena, 7

Nílton Santos, 8 Bauer, 9 Bigode, 10 Danilo, 11 Noronha, 12 Rui, 13
Adãozinho, 14 Ademir, 15 Alfredo II, 16 Baltazar, 17 Chico, 18 Fri-
aça, 19 Jair, 20 Maneca, 21 Rodrigues e 22 Zizinho. Treinador:
Costa

27/05/1934 - Itália 7 x 1 Estados Unidos
Seleção Italiana – Copa do Mundo de 1934 (1º Título)
DF Allemandi, AT Arcari, MC Bertolini, AT Borel II, DF Caliga-

ris, MC Castellazzi, G Cavanna, G Combi, AT Demaria, AT Ferrari,
MC Ferraris IV, AT Guaita, AT Guarisi, G Masetti, AT Meazza, MC
Monti, DF Monzeglio, AT Orsi, MC Pizziolo, DF Rosetta, AT Schia-
vio e MC Varglien I . Treinador: Pozzo

23/06/1954 - Alemanha 7 x 2 Turquia
Seleção Alemã-Ocidental – Copa do Mundo de 1954 (1º Título)
1 Turek, 2 Laband, 3 Kohlmeyer, 4 Bauer, 5 Erhardt, 6 Eckel, 7

Posipal, 8 Mai, 9 Mebus, 10 Liebrich, 11 Metzner, 12 Rahn, 13 Mor-
lock, 14 Klodt, 15 O. Walter, 16 F. Walter Capitão, 17 Herrmann, 18
Biesinger, 19 Pfaff, 20 Schäfer, 21 Kubsch e 22 Kwiatkowski • Trei-
nador: Herberger



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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

VENDE-SE OU TROCA-SE
Moto Suzuki 500cc GSE cor preta 2008 documentação em dia.

Tratar: (16) 99132172 ou 9972-3075
Marcelo

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

Ótima oportunidade
Franquia de Financeira

Loja em funcionamento, com grande potencial
de crescimento e excelente localização.

Município de Monte Alto-SP. Interessados tratar
com Rodrigo (16) 9 9139-9005.

DETETIVE
Investigação Particular, Empresarial,Criminal,Conjugal.

(16) 9168-7011 – 9202-7932 – Hirata.

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

CONTRATA-SE
Cobrador (a) com moto própria, salário

fixo + comissão, ajuda de custo e premia-
ção. Interessados enviar currículo para Rua
Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.

GUARDIÕES DA GALAXIA
Sessão: 19:00¹ e 21:30² // Sábado

e Domingo também às 16:00¹ (¹ -
Dublado / ² - Legendado)

Censura: 12 anos
Sinopse: Em uma Terra alternati-

va do século XXXI, o aventureiro
Peter Quill (Chris Pratt) rouba uma
esfera pertencente ao poderoso vi-
lão Ronan, e passa a ser procurado
por vários caçadores de recompen-
sas. Para escapar ao perigo, ele une
forças com quatro personagens fora
do sistema: Groot, uma árvore hu-
manóide (Vin Diesel), a sombria e
perigosa Gamora (Zoe Saldana), o
texugo rápido no gatilho Rocket Ra-
coon (Bradley Cooper) e o vingativo
Drax, o Destruidor (Dave Bautista).
Mas Quill descobre que a esfera rou-
bada possui um poder capaz de mudar
os rumos do universo, e logo o grupo

deverá proteger o objeto para sal-
var o futuro da galáxia.
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O fracasso faz parte de nossa vida.
Quem não conhece o fracasso? Seja em
pequenas ou grandes proporções qual-
quer ser humano comum logo no início
da sua vida já pode sentir a dor de fra-
cassar. E o fracasso é o responsável de
nos fazer desistir e de tentar novamen-
te, nos levando pelo desânimo ao ma-
rasmo da vida. O casamento é vítima
do fracasso, não quando vive em torno
de brigas e desentendimentos, mas quan-
do se desiste do casamento. Não são
poucas as vidas destruídas por que fra-
cassaram nos seus negócios, nas suas em-
presas. Em países como o Brasil a mor-
talidade empresarial é uma das mais al-
tas do mundo e levam à ruína sonhos e
desejos de muitas pessoas que desisti-
ram de tentar por que se cansou de so-
frer as consequências de seus erros. Mas
sim, existem formas de transformar fra-
cassos em vitórias. Deus é o exemplo
disso, depois que sua principal criação
pecou, e começou a morrer, Ele supe-
rou ainda mais a falha de sua criação
enviando seu filho que foi gerado por
Ele, para transformar para sempre o
fracasso do homem em sucesso.

Mas como transformar derrota em
vitória, fracasso em sucesso? Algumas
dicas para você: Reconheça o seu

É possível transformar fracasso em sucesso
erro, saiba onde errou e procure enten-
der o porquê e como não errar da próxi-
ma vez que tentar. Thomas Edilson quan-
do indagado de como se sentia errando
mais de 700 vezes na invenção da lâm-
pada elétrica, respondeu ao repórter: Eu
não fracassei, apenas descobri 700 ve-
zes de como a lâmpada não funciona.
Amplie os conhecimentos. A bíblia
diz que, o povo de Deus sofre por falta
de conhecimento. É necessário buscar
inspiração para começar de novo, e a
inspiração soma ao conhecimento.
Aprender mais, é essencial antes de ten-
tar de novo. Compartilhe os erros e
fracassos, não tenha medo de expor-
se e nem expor as pessoas seus limites,
por que só o poder da fé é ilimitado,
ajudar o próximo que está passando algo
que já passamos, nos fortalece a superar
a vergonha do fracasso. Reflita, use a
sua inteligência, se perdeu tudo o que se
fez, pelo menos não perca a experiên-
cia. Não desvalorize seu fracasso, o su-
pere, mas não o esqueça para que não
caia no risco de cair no mesmo erro por
arrogância. É claro que de experiência
em experiência corremos o risco de vi-
rar o perdedor do “jogo da vida” (jogo
de brinquedo onde o perdedor torna-se
um filósofo, por que soma experiênci-
as, mas não sucesso), ou seja, “um filó-
sofo”. Porém perdendo-se tudo, não per-
ca a experiência por que ela será o apren-
dizado para não se errar no mesmo pon-
to. É importante não nos fazer de ví-
tima. Aquele sentimento de autocomi-
seração, auto piedade, apenas nos leva
à ruína. Simplesmente por que estes sen-
timentos constróem em nossa volta algo
semelhante a um “muro de lamenta-
ções”. Não adianta chorar o leite derra-
mado, não importa a idade ou o tama-
nho do erro, enquanto se está vivo, sem-
pre é tempo de começar de novo. Per-
doe-se, este é principal passo para quem
caiu no fracasso. Muitas pessoas se man-

tém culpadas e esta culpa alimenta o
medo de tentar de novo. Perdoe sem-
pre aquelas pessoas que erraram com
você. Quando pensamos em quem er-
rou e alimentamos o sentimento de vin-
gança, nos manteremos presos ao erro.
O perdão nos liberta para novas tenta-
tivas. O perdão nos capacita a acreditar
em novas pessoas mesmo que as anteri-
ores nos frustraram. Jesus disse que aque-
le que não perdoa se mantém preso e
flagelado pelo sentimento de mágoa.
Não deixe de tentar. Tentar e tentar de
novo é que nos faz mais fortes. Sempre
quando tentamos, exercitamos nossa
capacidade de vencer. Tentar significa
procurar novas alternativas, fazer dife-
rente, copiar o que fez pessoas seme-
lhantes terem sucesso e não copiar o
que fez as mesmas pessoas errarem. Mas
mesmo assim ainda é possível não ter
sucesso e manter-se um derrotado. Mas
existe uma maneira de que é impossível
manter-se na derrota e esta maneira é
estar com Deus. A bíblia diz que sete
vezes pode cair o justo, mas sete vezes
o Senhor o levantará. A bíblia ainda diz
que mesmo que aquele que é de Deus
caia, não ficará prostrado. As pessoas
se enganam pensando que estar com
Deus é serem religiosas ou serem fre-
quentes à sua religião. Muitos acham
que frequentando suas religiões estarão
protegidos, intactos, de corpo fechado
para o fracasso. Estar com Deus signifi-
ca manter-se com Ele. Em contato com
Ele. Por que com certeza, com Deus
não se perde. Por que quando nos man-
temos orando, lendo a palavra, fiel à
palavra, obediente aos princípios de
Deus, ou seja, quando nos “casamos”
com o Senhor, então nossas vidas se
mantém prontas para as lutas que quan-
do perdidas nos levam ao fracasso. Es-
tar com o Senhor não significa, não
enfrentar o inimigo e não lutar. Estar
com Deus significa buscar a vitória, es-

forçar-se, guardar seu coração ao mal.
O que vemos é uma variedade de pesso-
as onde a alegria não é plena, ou seja, o
que pode comprar a melhor comida nem
sempre pode comê-la, muitos são reali-
zados profissionalmente, mas não exis-
te felicidade no casamento. Outros têm
dinheiro, saúde, relacionamento saudá-
vel, mas os filhos são perdidos. São inú-
meras situações onde o sucesso é parci-
al. Mas com Deus o sucesso é pleno,
nem sempre em quantidade, mas em
realização. É claro que o preço do su-
cesso com Deus, exige sacrifício, e para
isso é necessário abrir mão da ganância,
dos prazeres carnais e viver pela fé. Ora,
o poder da fé não é automático, o poder
da fé é o fruto da fé, ou seja, a fé é
plantada pela palavra de Deus, quando
recebida, como você faz agora. Esta
semente quando encontra fertilidade no
coração, ou seja, crença, então ela nas-
ce. Quando nasce, cresce e pode mor-
rer, porém ela só morre quando não
praticada, ou seja, quando não provada.
Provar a fé significa fazer tudo o que a
palavra de Deus manda e agir a fé, ou
seja, o fracassado tenta novamente,
porém desta vez usando os princípios
de Deus. Novo casamento, com Deus.
Nova empresa, com Deus. Reaproxi-
mação da família com Deus. Novos in-
vestimentos, com Deus.  Fazer pela fé
da maneira de Deus, não é fácil, por que
só é possível através do sacrifício de
não fazer o que o “sentimento” deter-
mina, mas o que os princípios de Deus
determinam que seja a doação de si mes-
mo, que é a obediência e tudo feito pela
fé. Talvez sejam complexos tantos de-
talhes em poucas palavras, mas é sufici-
ente para você entender que o sucesso
pleno só vem do alto, do Pai das luzes
onde não a sombra de variação. Para
você aprender mais, deve me ouvir to-
dos os dias pela 107,9 às 8 ou às 11 da
manhã e agora mesmo pelo site:
www.programapalavraviva.com.br.
Obrigado pela leitura e seja uma pessoa
de sucesso em nome do Senhor Jesus.

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.

(...) De tempos em tempos pas-
samos por aqui e espalhamos a se-
mente do despertar com a esperança
que todos acordem do sono da ilu-
são. Esse é um grande despertar coleti-
vo onde muitos estão a relembrar de
uma outra época, de antigas promessas
de utilização do poder dos cristais para
o bem.

Continuando:
 A importância dos irmãos intra-ter-

renos é enorme, pois eles estão a ajudá-
los no despertar dos cristais de Lemúria
e Atlântida, está sendo reerguido o Tem-
plo de Luz na Terra, a Luz interior que
os desperta para o lado bom da criação.

A vida física é um simples piscar de
olhos diante da eternidade que iremos
juntos galgar, a espalhar a luz pelos qua-
drantes Universais. Estamos todos nós
irmãos do outro lado do véu a inspirá-
los na descoberta de sua luz, a vida pode
e deve ser vista como uma oportunida-
de de aprendizado maior, reaprender a
ser feliz e a espalhar as sementes do
amor por onde passarmos.

A força do impacto da nova grade de
energia da Terra está aumentando gra-
dativamente, é o que vocês costumam
chamar de impulso cósmico. Esse im-
pulso gera ondas de energias que atua
dentro e fora das estruturas físicas de
cada um de vocês. Há eons atrás o im-
pulso foi maior, porém não foi possível
o despertar a nível coletivo, apenas al-
guns despertaram, mas, como o grande
Pai Celeste sempre nos estende as mãos,
deu novas oportunidades ao povo ter-
restre. Recomeçar após a nossa passa-
gem gerou grande transformação em
vocês, pois já não se tinha mais o conta-
to com os planos elevados como antes.
Foi decidido que deveriam reacender os
vossos poderes interiores de acordo com
seu crescimento junto à evolução, sen-
do assim levaram tempos a levantar o
véu do esquecimento, passaram a ne-
cessitar da roda kármica para lhes aju-
dar a soltar-se das algemas de suas plan-
tações.

Reencarnação ainda é uma grande
oportunidade de se melhorar, pois se
tivessem a total consciência de algo que
fizeram em outra existência, não con-
seguiriam perdoar e pedir perdão, como
fazem hoje. Quando o espírito está li-
vre das algemas que ele mesmo
criou, ele está pronto para se desligar
da roda kármica, podendo seguir o rumo
de outras evoluções em outras moradas.
Enquanto estiver em dívida com atos
seus na Terra, continuará a reencarnar.

Existem também seres que entram
na morada terrestre para poder ajudar
mais efetivamente no despertar de vo-
cês. Alguns deles acabaram por se per-

der no véu da ilusão, este é o momento
em que muitos estão a acordar e relem-
brar de vossa missão. Há muitos que ainda
estão dormindo em meio ao despertar
da Era Luz, mas aqui estamos para ilu-
minar mais uma vez o vosso pensamento
para que reacendam a luz em vocês e
em outros irmãos.

A Nova Terra
A nossa missão não é destruir, queri-

dos e sim ajudá-los a reerguer a nova
Terra.

Muitos ainda nos vêem como o pla-
neta que causará a destruição. Existem
muitas interpretações a nosso respeito,
muitos relatos que obtiveram ao longo
desses eons foram contados segundo a
ótica de cada um que vivenciou ou ou-
viu falar, ou até mesmo receberam e
recebem mensagem sobre nós. Cada um
tem sua forma de interpretar conforme
sua crença e vocês tem muitas. Como já
foi dito, este material é mais um con-
teúdo que passamos a vocês para que
busquem por mais respostas, que
utilizem de seus recursos para ajudá-los
a compreender este período. Não sal-
varemos ninguém, nem condenaremos,
apenas reacenderemos a Luz. Somen-
te vocês podem se salvar quebran-
do as algemas que criaram para si.

O material que vossa ciência possui
ainda não tem como captar com preci-
são a nossa localização, porém já se sabe,
por meio de relatos e estudos que vêm
sendo feitos, que só a presença de um
corpo celeste poderia causar tantas
mudanças, como as que estão ocorren-
do dentro e fora da Terra. Por conta
desses acontecimentos estão investin-
do em aparelhagens e centros tecnoló-
gicos para identificação desse astro.
Estão seguindo a lógica e estão a inves-
tigar as anomalias do céu ao sul, pois
assim já foi dito que seria possível nos
ver ao sul.

Passaremos anos luz, como já disse-
mos à vocês, porém nosso tamanho é
enorme comparado à Terra, por isso
nos chamam de segundo sol, ou irmã
desgarrada dele. Dessa vez o impacto da
mudança não será tão forte como an-
tes, mais mudará muita coisa no siste-
ma solar, como a mudança da rede
magnética, a energia passará a seguir
outra direção, isso é o mesmo que mu-
dança de polos. Essa mudança ocorre-
rá na Terra de forma sutil, pois senão
seria o mesmo que dizer que seria o fim
da civilização de vocês.

A mudança de fato já se iniciou deste
a década de 89. Pequenas ondas de ener-
gias vêm sendo enviadas e reativadas na
Terra. A data que vem sendo estipulada
como a nossa chegada refere-se a 2012,
porém digo a vocês como já foi dito,
não saberão a hora nem o dia, por
isso deveis vigiar. Vigiar significa cui-
dar de suas atitudes, melhorar-se interi-
ormente.

Muitos veem este período como o
apocalipse. Percebam que desde a pas-
sagem do grande avatar Jesus Cristo, já
se ouviam falar deste período, assim
como vocês interpretaram de vári-
as formas os seus ensinamentos. Fize-
ram o mesmo referente a nós.

Aparecerá uma mulher envolvida no
sol, este é um sinal que já apareceu há
muito tempo, esta mesma mulher vem
enviando mensagens de alerta sobre
vossas atitudes. Muitos sinais do que se
falaram, estão ocorrendo, mas tenham
calma e confiança, pois este é o tempo
de ascender à Luz, espalhar a boa nova.
Queremos alertá-los para cuidar de
vossa terra com amor e carinho, que
voltem para dentro de si. A vida em seu
plano deve ser perfeita, vivida confor-
me as leis que nela estão estabelecidas,
não faz parte da terra viver com fome,
pois a vossa terra é farta. Não faz parte
da Terra matar uns aos outros para vi-
ver, pois há nela fartura de todas as for-
mas para todos. O Universo é rico o
bastante para todos, quanto mais de-
res mais terás, lembrem-se!

Assim disse o grande avatar, o sol é
grande o bastante para todos nós, deve-
mos dividir, contribuir da melhor for-
ma para o bem comum, pois este é o
caminho para felicidade. Quem anda
conforme as leis do amor não segue so-
zinho, pode até encontrar pedras em
seu caminho, mas elas serão nada dian-
te de sua força.

Quanto mais despertar para a Luz
Divina dentro de vocês, mais terão for-
ças para caminharem felizes por onde
passarem. Não importa onde vocês se
encontram hoje, se são ricos ou pobres,
o que importa queridos e amados irmãos,
são os seus corações; que eles sejam
nobres, que sejam vocês mais um a es-
palhar a Luz. Lembrem-se que os gran-
des Seres de Luz que estiveram em suas
histórias imortalizadas no tempo terres-
tre mostraram que não se precisa
ser rico ou poderoso para fazer algo
de bom. Não se limitem em suas dificul-
dades, enquanto seguirem assim, não con-
seguirão descobrir a sua enorme capaci-
dade. O maior poder é aquele que desco-
brimos dentro e não fora. Não se pre-
ocupem com a destruição, pois o que está
se passando agora é a reconstrução. Fo-
quem na Luz, foquem nas belezas de seu
mundo, foquem na oportunidade que es-
tão tendo de levar e ser a paz.

Não bastará que a humanidade veja
que existe vida em outros planos, que
existe mais que seus olhos podem ver; o
que de fato importa é despertar o lado
bom e sereno de vocês. Apenas o
amor modifica, por ele e com ele!

Há muitas formas de interpretar a
mudança que está ocorrendo, elas vari-
am de acordo com suas crenças. Exis-
tem vários caminhos a percorrer em
busca da evolução. Este período que

vocês estão, vem sendo falado há
muitos anos atrás, cada um rela-
tou segundo o que acredita, e é por
isso que devem juntar este enorme
quebra-cabeça para que possam
entender mais a fundo esta mudan-
ça de ciclo.

A mudança de ciclo é mais uma opor-
tunidade de alavancar rumo ao novo
despertar, deixar os velhos costumes que
os aprisionavam, por mais que muitos
ainda dizem não estar prontos para a
próxima estação, digo a vocês, que es-
tão. Não existe acaso para o Mes-
tre, o aprendizado se coloca frente ao
aluno quando ele está pronto. Por mais
que pareça loucura, esta história
que lhes passei faz parte da reali-
dade da Terra, do sistema solar de vo-
cês. O problema é que para vocês nos
compreenderem requer muito trabalho
e disciplina, pois não é fácil para vocês
acreditarem em algo que não se pode
ouvir ou ver com os olhos físicos.

Somos todos energia e como a ener-
gia que nos rege, passamos nossos apren-
dizados a vocês. Como energia estamos
aqui passando nossa história a vocês,
cabe a cada um guardar para si o que
achar melhor.

A mudança está ai, mas não é o
fim e sim o começo da Nova Era do
seu Sistema Solar. Aqueles que não
aceitarem a mudança, não serão pu-
nidos, eles irão para onde sua ener-
gia estiver vibrando.

(...)-CONTINUA NA PRÓXIMA
EDIÇÃO A PARTE 8 (PENÚLTIMA)
DA CARTA DOS IRMÃOS DE NIBIRU
(ou Planeta X).

Difusão: www.aterceiravisao.com.br
Fonte:
 somosluzemacao.blogspot.com

RECEBAM ESTA CARTA – IRMÃOS DE NIBIRU (PARTE 7)
Reminiscência do final da Parte 6

VENDO  COROLLA  XEI  1.8
2006 AUTOMÁTICO -  FAROL
DE MILHA 79.000 KM  CINZA

997092000/32020131-VALTER
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GUARDIÕES DA GALÁXIA
****

O universo Marvel é tão abran-
gente e amplo que, muitas pessoas ja-
mais tinham sequer ouvido falar dos
“Guardiões Da Galáxia’’. Em meio aos
famosos Homem De Ferro, Thor,
Capitão América e Cia, os (anti)heróis
Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe
Saldana), Drax (Dave Bautista), Groot
(voz de Vin Diesel) e Rocket (voz de
Bradley Cooper) seriam uma éspecie
de coadjuvantes de luxo da empresa de
quadrinhos. E apostar neles em uma
produção cinematográfica era, prá
muita gente, uma aposta arriscada.
Mas depois de tantos sucessos de bi-
lheteria, o estúdio resolveu se aventu-
rar e a decisão se mostrou absoluta-
mente acertada. No primeiro final de
semana, Guardiões faturou $94 milhões
apenas nos Estados Unidos, a terceira
maior estréia da temporada no país.
Mas tudo isso seria irrelevante (não
para o estúdio claro) se o filme fosse
ruim. Nesse caso porém é exatamente
o contrário. “Guardiões da Galáxia’’ é
um dos filmes mais divertidos do ano.
A história começa com Peter Quill
(Chris Pratt), um humano que é abdu-
zido da Terra quando criança e cresce
ao lado de um grupo de ladrões. Ele
acaba seguindo a profissão, até o dia
que rouba algo que é desejado por Ro-
nan, o acusador (Lee Pace), e pelo
temido Thanos. Depois de enfrentar
Gamora (filha adotiva de Thanos) e
Rocket que também estavam atrás do
objeto, Quill acaba preso. Uma vez lá
dentro, ele se une aos próprios Gamo-
ra e Rocket, além de Groot (fiel com-
panheiro de Rocket) e Drax (um

mercenário que está atrás de vingan-
ça contra Thanos, já que o vilão é o
responsável pela morte de sua famí-
lia). Escrito e dirigido por James
Gunn, em seu melhor trabalho,
“Guardians Of The Galaxy’’ (no ori-
ginal) funciona como comédia,
como ação, como filme de roubo e
até um pouco como romance. A cena
na qual o grupo se reúne para decidir
quais os próximos passos, é hilária,
assim como toda a inteiração entre
Rocket e Groot. Alias, esse último,
dono das cenas mais engraçadas do
longa, principalmente quando pro-
fere sua já famosa frase de aprenta-
ção; “I’m Groot’’. Agradável, co-
movente e fantástico são alguns ad-
jetivos que os agora conhecidos
“Guardiões da Galáxia’’ merecem.

Lançamentos: THE ROVER - A
CAÇADA

HELTON  EVANDRO   ELEUTÉRIO  ALVES completará mais
um ano de vida no dia 15 de agosto. Receberá os cumprimentos de
todos os amigos e  familiares. Parabéns!

A simpática Mônica Mendes Contarim completará idade nova
no próximo dia 12 de agosto, ao lado dos filhos João Victor e
Murilo, esposo João Batista (funcionário do Auto Posto Pacífi-
co), amigos e familiares. Que essa nova etapa seja de muitas
realizações, felicidades e saúde. Parabéns!

Neste dia 09 de agosto, completa idade nova, Dr. Fábio Antonio Perecim
Volpe, conceituado cirurgião pediátrico. O aniversariante é casado com
Dra. Daniele da Silva Jordam Volpe. Com certeza,  receberá nesse dia, dos
amigos,  familiares e filhos, os merecidos cumprimentos pela data especial.
Muita Saúde e Paz.  Parabéns!

Guilherme Pito Perecim aniversaria no próximo dia 14
de agosto. Filho de Marcelo Perecim e Carolina Pito Pere-
cim. Receberá os parabéns de toda a família pelo 6º aninho
de vida.Felicidades!

Lucilene Ribeiro completou idade nova no último dia 06 de agosto, ao lado
dos pais Moisés/Edna, e dos irmãos Henrique e Lucimara. Jogadora de Basque-
te da FAE/COC Cardiofísico. Recebeu os carinhos dos amigos e familiares. Para-
béns!

Cumprimentos para Paulo Pupin, que fará aniversário dia 10 de
agosto. Parabéns e Muitas Felicidades

Cecília Stigliano completará mais um ano de vida dia 11 de agos-
to. O esposo Fernando Stigliano, suas filhas Gerusa e Fernanda e os
netinhos Ian, Rafaella, Artur e Igor mandam abraços carinhosos e
muitas felicidades!

No último dia 02, Dona Líbera Pizauro Stigliano fez aniversário. Felici-
dades, Muita Paz e Saúde. Grande beijo de toda a família!

Quem completou mais um ano de vida foram as amigas Tammy
Camila Pimenta (07/08) e Gabriela Cavallini (03/08). Receberam os
cumprimentos de Analú Pimenta, familiares e amigos. Feliz Aniversá-
rio!

Wart Vedovelli irá comemorar mais um aniversário no
dia 15 de agosto. Sucesso e muitos anos de vida!

Verso de Rodeio
Autor: Nilson Alves Rigo
Locução: Bala de Prata
Olá mulher
Eu quero te amar e dar o meu

amor prá você
Quero te beijar prá você nun-

ca me esquecer
Quero te pegar e fazer tudo

prá te merecer
Só não quero dar motivo prá

eu te perder!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel.
Quero R$ 27 mil, e transfiro o saldo devedor: 16-99737-0260

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 09 DE AGOSTO DE 2.014

A & A SOLUÇÕES GRÁFICAS,torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Ope-
ração para Impressão de Material para Uso Publicitário, à Rua Cas-
tro Alves nº 2430, Jardim Santa Rosa, Jaboticabal-SP.

ASSEMBLEIA   GERAL  EXTRAORDINÁRIA

   EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jabotica-
bal, sito à Rua São Sebastião, 249, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da
categoria econômica por ela representada nos municípios de Ja-
boticabal, Taiúva, Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodri-
gues e Pirangi, para participarem da Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada no dia 15 de agosto de 2014, às 9:00horas, na
sua Sede Social, Rua São Sebastião, nº 249, nesta cidade de Jabo-
ticabal/SP, a fim de  deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1) Negociação Coletiva com as entidades representativas da
categoria profissional dos comerciários em toda base represen-
tada por esse Sindicato (Jaboticabal, Taiúva, Taiaçu, Vista Alegre
do Alto, Cândido Rodrigues e Pirangi)  na  respectiva data base;

2) Negociação Coletiva com as entidades representativas das
categorias profissionais diferenciadas nas respectivas datas –
base;

3) Negociação Coletiva com a entidade representativa da ca-
tegoria profissional dos empregados em entidades sindicais do
comércio;

4) Discussão e aprovação das contribuições assistencial e
confederativa, previstas, respectivamente, na alínea “e” do arti-
go 513 da CLT e no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal,
que será efetuada pelo contribuinte e com tal efetivação passan-
do a ser sócio da Entidade, atendida e respeitada todas as forma-
lidades legais.

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de partici-
pantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação,
a Assembleia Geral será realizada duas horas após, em Segunda
Convocação, com qualquer número de presentes.

Jaboticabal, 04 de agosto de 2014.
Edson  Gaglianone  –  Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 622, DE 04 DE AGOSTO DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na
Sessão Ordinária realizada dia 04 de agosto de 2014, aprovou e
nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO  LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo pelos “80 anos da Rádio Vida
Nova” que será outorgado ao representante legal da Rádio Vida
Nova.

Autor: João Roberto da Silva.

Art. 1º Fica instituído por este Decreto Legislativo o Diploma
Comemorativo pelos “80 anos da Rádio vida Nova”, que será ou-
torgado ao representante legal da Rádio Vida Nova.

Art. 2º A entrega da honoraria dar-se-á em Sessão Solene a
ser realizado no ano de 2014, em data e local a serem designados
pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decre-
to-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada no
orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da
sua publicação.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo
da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 04 de agosto de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo nº 338/2014)
(Projeto  de  Decreto  Legislativo  nº 43/2014)

Gerência-Executiva em Araraquara/SP
Edital de Convocação

Considerando a devolução pelos Correios dos ofícios de convocações,  encaminhado pelo
INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido a não localiza-
ção dos beneficiários,por motivos de mudança e por serem desconhecidos no endereço, em cum-
primento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03, facultamos aos interessados abaixo
relacionada o prazo de 15 dias, a contar do primeiro dia útil seguinte a data da publicação deste
edital, para comparecer na Agência da Previdência Social Jaboticabal no horario das 7h às 12 h,
munidos dos documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, certidão de casamento/nascimento,
documentos de comprovação endereço.

Maria Aparecida Caldas Caetano                        B/88/128.775.619-8
Apparecida Carletti Colombari                           B/88/131.133.291-7
Isolina Pereira Capalbo                                        B/88/515.551.492-0
 Jaboticabal/SP., 06 de agosto de 2014

INSTITUTO  NACIONAL  DO  SEGURO  SOCIAL

Gerência-Executiva Araraquara/SP
Edital de Defesa

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa 1009/2014 encaminhado pelo
INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, devido a não localiza-
ção do beneficiário por motivo de mudança, em cumprimento ao disposto no art. 11, da Lei 10.666,
de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos ao interessado abaixo relaci-
onado no prazo de 10 dias, a contar da data da publicação deste edital, para apresentarem defesa
escrita, provas ou documentos de que dispuserem, objetivando demonstrar a regularidade do
recebimento do beneficio 88/120.650.010-4 no periodo de 03/2006 a 08/2011, bem como vistas
ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência da Previdência Social em Jaboticabal, sito
na Av. Tiradentes,1053-Centro-Jaboticabal/SP., onde estava mantido o referido beneficio.

Lázaro Barbosa – B/88/120.650.010-4
Jaboticabal/SP.,  06 de agosto de 2014

Oração urgente de São Bento
Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz  alta e com

muita fé a seguinte oração: “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este
milagre e vou divulgar o seu santo nome”.

Por uma graça alcançada. (P.I.S.)

Oração urgente de São Bento
Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz  alta e com

muita fé a seguinte oração: “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este
milagre e vou divulgar o seu santo nome”.

Por uma graça alcançada. (M.P.)

Câmara Municipal de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social,
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização de
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 01 de Se-
tembro de 2014, na sede do clube, às 19:30 horas em primeira convo-
cação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, em segun-
da convocação com qualquer numero, para tratativa de assuntos de
interesse dos associados.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

EDITAL Nº 02/14. A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza No-
gueira, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da
Mulher de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais etc. FAZ SABER, a todos os que o presente Edital virem que, no dia
dezoito (18) do mês de setembro (9) do ano de dois mil e cartoze (2.014),
a partir das 14:00horas, será procedida pelo Doutor Cláudio José Otobo-
ni, DD. Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA PERIÓDICA REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE
DO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de Defesa da
Mulher de Jaboticabal, sita à Rua Barão do Rio Branco Nº 518, Centro.
FAZ SABER, outrossim que, nessa oportunidade, a Autoridade Correge-
dora facultará ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações
sobre abusos, falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços
sujeitos a correição. Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou
a Autoridade lavrar o presente Edital, que será afixado no local de costu-
me, publicado e divulgado pela imprensa local. REGISTRE – SE. PUBLI-
QUE – SE E CUMPRA – SE. Jaboticabal, 06 de agosto de 2.014. AN-
DRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA. Delegada de
Polícia.



No dia 4 de agosto, às 19h, o Hos-
pital de Câncer de Barretos realizou o
Lançamento Regional do “Mc Dia Fe-
liz”, na ACIAJA (Associação Comer-
cial, Industrial e Agronegócios de Ja-
boticabal).

No lançamento, houve a presença
de vários convidados, entre eles mem-
bros da Diretoria ACIAJA, Entidades
do município e a participação da Im-
prensa local.

Todos os anos, o último sábado do
mês de agosto é a data do “Mc Dia
Feliz”, que anualmente beneficia pro-
jetos pela cura do câncer infanto-ju-
venil no Brasil, e neste ano a campa-
nha acontecerá no dia 30 de agosto.

Os recursos arrecadados com a cam-
panha, serão destinados para o custeio
do Espaço da Família Ronald McDo-
nald e para a construção da futura Casa
Ronald McDonald Barretos, que visam
proporcionar um ambiente agradável e
com conforto para crianças e adoles-
centes em tratamento oncológico e suas
respectivas famílias.

Hospital de Câncer de Barretos realiza lançamento
do “Mc Dia Feliz” na ACIAJA

No último dia 2 de agosto, na Aca-
demia Cardiofísico, aconteceu  o Fes-
tival Paulistinha de Natação, com a
presença do medalhista olímpico
Gustavo Borges, autoridades e em-
presários, atletas da Academia Cardi-
ofísico e de clubes vizinho. Houve
desfile das equipes participantes,
abertura oficial e competição. O pro-
fessor de Educação Física Marcelo
Biazoli e empresário da Academia deu
as boas vindas às equipes e agrade-
ceu a presença de familiares e convi-
dados.

Um sábado de formação e in-
formação para entidades filiadas e
vinculadas à FAP com palestras mi-
nistradas por profissionais reno-
mados da natação brasileira: Prof.
Fernando Vanzella, Prof. Marcelo
Tomazini, Prof. Samie Elias, Coa-
ch Alex Pussieldi e Prof. Daniel
Schneider. Os temas abordados
foram Natação sem segredo, fazen-
do de seu sonho realidade, Regras
Oficiais de Natação 2013/2017,
Natação Feminina e Periodização
do Treinamento de Natação, Pro-
priocepção Aquática e Biomecâni-
ca dos Nados, entre outros.

FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA (FAP) PROMOVE O
1º SWIMMING DAY EM JABOTICABAL

P/ Patrícia Elena Frizzas Caraski
Um tema muito discutido atualmen-

te, tanto em salas de aula quanto em
grupos de estudos da sociedade, é a hu-
manização de nossas ações. Conceitu-
almente, humanizar significa tornar um
processo ou prática mais afável. É um
processo evolutivo que busca interação
entre meios. Na área de saúde, a huma-
nização tem como objetivo fornecer um
melhor atendimento aos beneficiários,
sem esquecer-se de fornecer melhores
condições aos profissionais.

Nesse contexto, insere-se o profis-
sional de enfermagem, que é qualificado
para prestar assistência em saúde para a
população em todo o ciclo vital, ou seja,
do nascimento à morte. Para isso, ele
precisa ser capacitado com conhecimen-
tos e habilidades que lhe permitam de-
senvolver ações preventivas e curati-
vas na área da saúde, além de desempe-
nhar com ética os procedimentos de en-
fermagem e humanizar a assistência
prestada.

Parece simples se pensarmos ape-
nas pelo lado teórico, mas quem esco-
lhe essa profissão tem a responsabilida-
de de desempenhar uma visão holística
para o diagnóstico do paciente e não
apenas para o tratamento da doença,
ou seja, a sensibilidade é muito impor-
tante.

Entender o valor da humanização
na assistência nos permite construir uma
sociedade melhor, sem o efeito indus-
trial de atendimento, no qual atualmen-
te estamos inseridos. Um profissional
de saúde não pode esquecer que está li-
dando com sentimentos e angústias de
pacientes que, provavelmente, estão em

Sobre o conceito de humanização
na área de saúde

uma situação difícil.
Para prover um atendimento huma-

nizado e de qualidade, vale lembrar que
o profissional sempre deve se reciclar.
Achar que está há muito tempo na área
e não terá concorrência é um erro, quem
não se atualiza é substituído. Novas do-
enças e formas de tratamento surgem a
todo momento e, se esses profissionais
estão despreparados, eles podem perder
sua vaga, ou pior, colocar a vida de um
paciente em risco por falta de qualifica-
ção.

O conhecimento pode ser aquirido
de várias formas: capacitações, pales-
tras, eventos na área da saúde e apro-
veitamento da própria vivência na ro-
tina, pois não temos aprendizado me-
lhor para pôr em prática a humaniza-
ção do que o nosso real trabalho diário,
ouvindo e dando atenção aos nossos
pacientes.

Patricia Elena Frizzas Caraski é do-
cente da área de enfermagem do Senac
Jaboticabal.

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

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações para a imprensa:
Agosto/2014
Com Texto Comunicação Corpora-

tiva
Larissa Costa –

larissacosta@ctexto.com.br
Júlia Berwerth –

julia@ctexto.com.br
Tel.: (16) 3964-7000
www.ctexto.com.br

A companhia paulista Covil de
Teatro, pela primeira vez vem a Ja-
boticabal com a peça “Sete Minu-
tos”, escrita por Antônio Fagun-
des. Serão duas apresentações
(sábado e domingo), às 20h, no
Cine Theatro Municipal.

“Sete Minutos” traz a história de
um grupo de teatro que após ter sua
apresentação atrapalhada pelo pú-
blico, resolve se vingar. Com piadas
de conteúdo, texto delicioso e hu-
mor simples, o espetáculo satiriza o
embate entre o público e os artistas.

“A peça é uma forma divertida
e interessante do público se ver
no lugar do ator, que também, mui-
tas vezes, tem que se colocar no
lugar do expectador. Uma excelen-
te opção cultural para o final de
semana”, afirma o Diretor de Cul-
tura, Abel Zeviani.

Mais informações no Departa-
mento de Cultura, pelo telefone
(16) 3202-8323.

A Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer e a Fundação de Am-
paro ao Esporte trabalham nos últi-
mos detalhes para a realização do 4°
Jogos Escolares do Município. A ceri-
mônia de abertura será na segunda-feira
(11), às 19h, no Ginásio de Esportes.

Este ano, mais de 2 mil alunos, de
23 escolas (rede municipal, estadual e
particular), participarão das competi-
ções que acontecem de 12 a 29 de agos-
to, no Ginásio de Esportes, campo da
EMEB Amadeu Lessi, Centro Espor-
tivo Antônio Mônaco e Academia Car-
diofísico.

“Estamos felizes em oferecer aos
alunos momentos de diversão e con-
fraternização. Mais do que competir,
os jovens aprendem a valorizar esses
momentos e a prática esportiva”, pon-
tua o prefeito Raul Girio, que acres-
centa: “Desde já, convido toda nossa
população para apreciar a abertura
deste grande evento.”

Os alunos vão competir nas seguin-
tes modalidades: futebol, futsal, han-

4° Jogos Escolares: abertura será segunda-feira (11)
Mais de 2 mil alunos participam das competições, dividi-

dos em oito modalidades

Com texto de Antônio Fagundes, espetáculo “sete minutos”
promove duas apresentações em Jaboticabal

Comédia promete humor de conteúdo em um texto simples e delicioso

debol, voleibol, basquete, karatê, na-
tação e atletismo (60m, 75m, salto em
distância, arremesso de peso, lança-
mento de pelota, revezamento 4x60m
e 4x75m).

A tabela com datas, horários e lo-
cais das competições será disponibili-
zada no site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br.

A Prefeitura realiza a terrapla-
nagem para liberação de uma nova
etapa de pavimentação do distrito
industrial. Serão investidos R$ 500
mil, do Fundo Municipal de De-
senvolvimento Integrado.

“Todo o projeto foi desenvol-
vido por funcionários da Secreta-
ria de Obras e Serviços Públicos,

Prefeitura realiza nova etapa de
pavimentação do Distrito Industrial

Terraplanagem já foi iniciada

garantindo rapidez e economia na
realização. Em 10 dias, a pavimen-
tação será iniciada”, afirma o Pre-
feito, Raul Girio.

Além da pavimentação do dis-
trito industrial, a Prefeitura iniciou
no dia 7, o recapeamento das ruas
Avelino Geraldo Martins Filho,
Sara Vetoraze e Onofre Frascá.
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José Jabis P. Costa, nosso Pai... homem especial, maravilhoso,
guerreiro, que já passou por tantas coisas... É uma palavra tão pe-
quena, mas com um enorme significado. Sempre ao nosso lado, nos
auxiliando e nos guiando, para atingirmos nossos objetivos. Hoje,
tudo o que somos, a maior parte devemos a você Pai... nosso Pai...
Feliz Dia dos Pais a.) - Alexandre, Érika e Luana

O meu pai, Marcel
Britto, é uma das
pessoas mais inteli-
gentes que eu conhe-
ço. Ele é o melhor Pai
do mundo! Ele é
muito legal, especial
para as pessoas, or-
ganizado e, é claro,
um bom trabalhador.
Eu e minha família
amamos o meu pai de
coração.

Resumindo: eu te
amo, Pim!

Feliz Dia dos Pais!
a.) - Beatriz Britto

VITÓRIO DE SIMONI

Obrigada por você ser o
pai que toda mãe deseja ao
seu filho.
Parabéns pelo Dia dos

Pais. Nós te amamos!
(Adriana, Adail e Lívia)
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Chamativo, como uma jaqueta es-
tampada ou um sapato de mais desta-
que.

Essas informações podem te ajudar
na hora de fazer as compras e montar
um guarda-roupas funcional e bem ba-
lanceado, que nunca vai te deixar na
mão ou com dúvidas do que usar com o
que. Além disso essas peças ajudam a
valorizar simples produções que são
muito mais do que uma básica combina-
ção de calça jeans com camiseta bran-
ca.

Já falamos aqui no blog sobre essa
peça que não é só versátil, mas como
também garante o look todo. Uma cal-
ça ou bermuda para acompanhar, uma
jaqueta ou camisa xadrez/jeans se fizer
frio e pronto, o look está pronto e cheio
de personalidade. Ter algumas opções
de camisetas estampadas com a sua cara
é fundamental para produções casuais,
mas desista daquelas com frases e ima-
gens engraçadas.

Muita gente é contra, por isso ele é
um calçado de certa forma polêmico,
mas eu gosto e indico muito ele. Você
não precisa ter vários modelos e várias
cores, mas um é muito necessário para
ocasiões que pedem um visual mais ar-
rumado e de uma personalidade mais
elegante, é perfeito para usar com jeans
e você pode encontrar em vários tipos.

Já o tênis casual é uma opção mais
despojada, mas que permite várias com-

MEU PAI TEM ESTILO
binações bem legais e completa de for-
ma jovem e confortável. Eles combi-
nam muito bem com aquela combina-
ção de jeans e camiseta ou jeans com
camisa xadrez. Fáceis de combinar e
ótimos para usar no dia a dia.

Por mais que seu estilo não seja so-
cial ou você não precise trabalhar de
roupa social, um dia ou outro você vai
precisar de uma camisa social bem ali-
nhada e de qualidade, isso faz toda a
diferença. Ela você vai poder usar com
calça jeans escura ou de sarja (preto ou
azul marinho escuro) e um sapato soci-
al também de boa qualidade

O jeans é sim versátil e muito fácil
de usar e combinar, mas agora as calças
em outros tons estão entrando no jogo
com cada vez mais força e uma peça
vinho, azul ou bege dão uma cara toda
renovada e especial para looks do dia a
dia. Recomendo que você ou já aposte
ou vá aquecendo essa ideia de produção
para o seu estilo.

O mesmo digo para as bermudas e
como vivemos em um país tropical, elas
podem ser suas melhores aliadas em oca-
siões casuais nos dias mais quentes!

Para finalizar, escolhi a camiseta polo,
sempre falo dela aqui no blog já que ela dá
um ar elegante e sofisticado para as mais
variadas produções. Mas esqueça os tons
clássicos e neutros, aposte em cores mais
fortes e de destaque para deixar o visual
moderno e com muito estilo.

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Flávia Capalbo Poli
Psicóloga Clínica e Orientadora

Profissional/Vocacional
CRP - 06/114996

Em um tempo não tão distante as-
sim o Pai, quase sempre, desempenha-
va o papel de provedor e sua relação
com os filhos era distante e sem muito
afeto. Afinal tinham que sustentar toda
sua masculinidade, afinal ser sensível era
sinal de fraqueza. Mas ainda bem que os
tempos mudam e algumas coisas evolu-
em.

Apesar de ainda existir muita resis-
tência por parte de alguns homens na
hora de se entregar a esse “papel”, exis-
te um trabalho bem legal que vem sendo
desenvolvido em algumas maternidades
com recém-nascidos prematuros, que
não estejam fazendo uso de oxigênio e
nem pulsão venosa. O método canguru
foi criado para possibilitar o contato

mais próximo entre os pais e o recém
nascido pré-maturo, promovendo assim
a interação e ajudando no desenvolvi-
mentopsicoafetivo do bebê.

No começo só as mamães pratica-
vam, mas depois de um tempo os pais
também foram convidados, sendo mui-
to receptivos a praticar, criando assim
vínculo e integração familiar desde os
primeiros momentos. O ministério da
saúde estabelece uma meta de interna-
ção em UTI neonatal, por no máximo,
15 dias. Mas em 2012 esse tempo che-
gava a 22 dias, depois de introduzido o
método canguru, em 2014 esse tempo
baixou para 13 dias apenas. O que nos
mostra a importância do afeto para a
saúde e desenvolvimento físico e psico-
lógico da criança.

Por isso papai, não tenha medo de
aconchegar seu(s) filho(s), de criar vin-
culo, de demonstrar afeto, alimenta-
lo(s), trocar fralda, dar banho. Isso não
é só obrigação da mãe, são ferramentas
de aproximação e criação de laços afe-
tivos de ambos os pares para com esse
novo e tão importante membro da fa-
mília. Esse contato proporciona às cri-
anças, desde pequeninas um ambiente
de segurança, tanto externo quanto in-
terno. Quando elas são privadas desse
vinculo afetivo, o que predomina é a
transferência negativa, imperam regras,
obrigações diárias, disciplina rígida –
terminam por despertar na criança mais
ódio do que amor e um profundo des-
preparo para acolher os acenos de pos-
síveis vínculos positivos que lembrari-
am uma boa relação familiar. Claro, sa-
bemos a importância dos limites e das
regras, mas saber impor limites sem
agressividade, despertará na criança

consciência e não raiva. Apesar de a
máxima popular dizer: “O que não se
aprende no amor, aprende na dor”, es-
tudos apontam que não é bem por aí,
não é mesmo? A mudança de fase.

Filhos são sempre filhos, então você
que é pai de um pré adolescente ou adoles-
cente que estão bem naquela fase em que
só querem saber de amigos(as),
namorada(o), baladas, ficar trancados no
quarto nas redes sociais. Saibam que ape-
sar de não parecer eles também querem e
precisam de um pai canguru. Nessa fase
de novas descobertas, onde o que era inte-
ressante na infância, já não o é, a famosa
fase do tédio - uma maneira que o cérebro
“encontrou” para sair da estagnação, pro-
curar novos estímulos e assim fazer no-
vas conexões, evoluir. Ao contrário do
que pensávamos, o cérebro ainda não está

totalmente maduro, principalmente a
parte pré-frontal responsável pelo con-
trole dos impulsos emocionais. Ou seja,
nossos filhos(as) precisam de muita aten-
ção, acolhimento, afetividade e muita
conversa para passarem por mais essa fase
de evolução da forma mais assertiva e
menos traumática possível. Sem mais de-
longas, desejo a você pai, dias rechea-
dos de muito afeto, com direito a abra-
ços e afagos. Torne a palavra pai muito
mais do que uma posição social, não
tenha medo de se entregar nessa rela-
ção onde você só tem a ganhar. Está
mais do que provado que afeto familiar
é vida, por isso, não espere passar por
momentos críticos para valorizar o que
realmente importa.

Paz, luz, gratidão e muito afeto sempre!
Feliz Dia dos Pais!

Michella Carlla Martins
Nutricionista
CRN-18620

Ingredientes:
1 cebola.
3 dentes de alho picado bem miúdo.
Salsinha e cebolinha a gosto pica-

das.
Alecrim ( pode ser o desidratado).
Azeite a gosto.
2 colheres (chá) de vinagre de bálsa-

mo.
Sal.
Salsão (se gostar).
Modo de fazer:
lave bem a salsinha, cebolinha e sal-

são, descasque a cebola e o alho, bata
tudo no liquidificador menos o alecrim,

Emiliana Barbieri de Faria. For-
mada em Hotelaria na Faculdade
Senac de Águas de São Pedro

DELICIOSO TEMPERO PARA CHURRASCO

se precisar acrescente um pouco de água.
Este tempero é ideal para carnes ver-

melhas, se preferir faça uns furos na
carne para que o tempero penetre, co-
loque em uma saco plástico e acrescen-
te o alecrim, feche e deixe descansar
por algumas horas na geladeira. Pode
fazer para carne assada, na churrasquei-
ra, na panela de pressão, etc.

Dicas:
O Preparo da carne bovina requer

alguns cuidados. Ao fritar um file mig-
non, por exemplo, é muito importante
que a panela esteja bem quente, desta
forma as fibras da carne se fecham e
evitam a saída de sangue e consequente-
mente o ressecamento dela. Quando
estiver no ponto, baixar o fogo.

Já para ensopados, jamais adicione
qualquer tipo de líquido frio na carne,
mesmo o vinho (aquecer antes), pois
ela levara mais tempo para ficar macia.

Para preparar uma picanha, comece
assando com a gordura para cima, por-
que evita a perda da umidade natural e
nutrientes, além de deixá-la mais macia
e suculenta.

PAI CANGURU - Relação entre pais e filhos

Quando a notícia chega, a alegria
toma conta da família e a frase que
surge é: “Vai ser igual ao papai!”

Muito bem... falando em saúde e
alimentação de pais e filhos... será que
realmente sua alimentação é um exem-
plo para seu filho? Crianças crescem
seguindo o exemplo dos pais e muitas
vezes imitando o seu comportamen-
to... A regra é simples: Se você não
gosta de um determinado alimento,
acredita que seu filho sem ao menos
experimentar ou conhecer este alimen-
to não irá gostar, dessa forma não dei-
xa o pequeno sequer saber ao menos o
nome de determinado alimento. Em
algum momento da vida, essa criança

Tal pai, tal filho
irá experimentar este alimento e gos-
tar, aí logo dizemos: “Mas ele nunca
gostou de cenoura!” Respondo: “Mas
você  nunca a apresentou a ele!”

O contrário também acontece...
exemplo: porque você gosta  de bebi-
das gaseificadas doce(refrigerante),
acha que por ser palatável e docinho
seu filho que ainda não falou Papai,
está muito bem preparado para rece-
ber esse líquido docinho na mamadei-
ra...

O fato é que sempre terá um deter-
minado alimento que a criança não irá
gostar... dizer que não gosta desse ou
daquele vegetal, tudo bem, assim como
nós também não gostamos de tudo,
agora dizer que não gosta de nenhum,
talvez seja porque realmente nunca foi
apresentado à ele. Uma criança só nos
convence de que não gosta de cenoura
por exemplo, depois de experimentar:
bolo de cenoura, suco de cenoura, bo-
linho com cenoura, patê de cenoura,
ou seja, oferecer este mesmo alimento
no mínimo 20 vezes, de diversas for-
mas de preparo...

Nesta fase, sabemos que determi-
nados nutrientes são fundamentais
para o bom crescimento e desenvolvi-
mento das crianças. Sabemos que são
fases de descobertas e toda criança irá
gostar de alimentos mais salgadinhos
e docinhos, o que não é totalmente-
proibido; sempre chegará um momen-
to que essa criança irá experimentar
essas “guloseimas”. Quanto mais tem-
po dermos para que isso aconteça,

melhor será para não estimular esses
hábitos alimentares inadequados.

Ok... sabemos que a tarefa é árdua
e nada fácil, porém a recompensa é
bem maior quando vemos os peque-
nos saudáveis e crescendo com saúde.

Por isso papai, seja o grande herói
e exemplo do seu filho, também na
alimentação e na saúde!!!

Algumas dicas para crianças que
não comem bem:

-Nunca force o seu filho a comer,
isso o deixará irritado, espere outro
momento  adequado, e tente novamen-
te;

-Convide o pequeno para ajudá-lo
no preparo das refeições. Que tal irem
juntos à cozinha e brincar de mestre
cuca?

-Ofereça pequenas porções de ali-

mentos, e não coloque grande quanti-
dade no prato;

-Sempre invista naquele alimento
que a criança gostou, e inclua um novo
a cada semana;

-Toda família deverá sentar à mesa
e realizar as refeições juntos, comen-
do  o mesmo alimento. Do que adianta
você dizer: “eu posso ingerir isso ou
aquilo, mas você não”;

-Deixe a criança (quando possível),
montar seu próprio prato;

-Lembre-se: o ideal é que esse pra-
to tenha pelo menos cinco cores dife-
rentes, exemplo: arroz (branco) + fei-
jão (marrom) + carne com cenoura
(marrom e laranja) + alface (verde) +
beterraba (roxa) - vale também contar
uma fruta de sobremesa como o  mo-
rango (vermelho).

Feliz dia daqueles que são nossos
primeiros heróis - Papais, e em espe-
cial ao meu!

Paizão
Nosso homena-

geado da semana
se chama Bruno
Coletti, modelo,
natural de Guari-
ba SP, mas vive em
Ribeirão Preto, tem
1.85 de carisma e
atitude, olhos ver-
des, 23 anos de
idade e já é pai
pela segunda vez.
Primeiro veio Enzo
Henrique e agora
nasce a linda Ema-
nuelly Valentina.

Para ele e para
todos os pais mui-
ta saúde e um

Feliz Dia dos
Pais!!!
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Todo o amor que tenho por você, PAI, neste dia
posso te mostrar. Você sempre foi meu compa-
nheiro e meu herói. Você sabe que eu sempre es-
tarei com você em todos os momentos, porque só
nós sabemos o quão maravilhosa é nossa amiza-
de. E eu quero te dizer que você é o alicerce da
minha vida, a minha direção e meu guia. Você é a
luz do meu caminho, PAI! Que Deus possa te aben-
çoar em todos os dias, não só no Dia dos Pais.
Você merece tudo isso e muito mais. Te amo!!!

a.) - Thaís Girio

Pensar em nosso pai, é pensar em um exemplo de homem e acima de tudo
de ser humano. Um homem que com altruísmo, elegância e educação conta-
gia com sua energia positiva à todos que o cercam. Sempre com uma palavra
amiga, com seu jeito sereno, procura fazer justiça para os menos favoreci-
dos. Pai, você é um exemplo de profissional dedicado, de educador, músico e
esposo. Nos orgulhamos de seu caráter e exemplo que moldou o nosso com-
portamento. Você, com seu espírito jovem, nos faz refletir todo dia, na opor-
tunidade da vida e que somos responsáveis pela nossa felicidade, a qual não
se encontra no “luxo das coisas”, mas na simplicidade de nossas atitudes.

As filhas: Tassiana, Léssia, Lizia e Taisa

Com todo meu amor que te-
nho por você PAI, tantas coi-
sas eu queria te dizer... como é
bom crescer ao seu lado. O
tempo vai passando e perce-
bo a cada dia o homem mara-
vilhoso que o senhor é... Agra-
deço a DEUS todos os dias por
ter me dado a honra de ter um
PAI como você. E hoje, nesse
seu dia, entre todos outros
dias, gostaria muito de estar
do seu lado! Você é meu gran-
de exemplo, minha maior ale-
gria.

Tenho muito orgulho da
sua história, PAI. Não seria
exagero dizer que você sem-
pre foi e sempre será um he-
rói para mim. Cada vez que

PAI, queríamos ficar assim... eternamente com você. Você é a pessoa mais
cativante, mais amiga, mais especial que alguém pode ter na vida!

Você Pai é o elo dessa família, a base que nos sustenta, carisma que nos
faz tão bem!

A proporção do nosso amor por você ultrapassa todas as barreiras do sen-
timento mais puro que existe!

O que posso mais desejar a você neste seu dia?
Eu queria colher as estrelas para lhe entregar, mas me diria, elas enfei-

tam mais no céu; queria apanhar um jardim de flôres para te oferecer, mas
com certeza sei que preferes delas só o perfume à arrancar uma de tuas
maravilhas!

Ofereço-te então minha eterna gratidão, junto lhe entrego por inteiro meu
coração!

Presenteio-lhe com meu colo para quando estiveres por demais aflito, po-
der encontrar em meus braços um amorno, um abrigo!

Estendo-lhe as minhas mãos para ampará-lo quando estiveres cansado
num dia longo de jornada.

Estarei sempre aqui para acompanhar-te em todas as suas caminhadas!
Parabéns Pai, te amamos!!!
Seus filhos: João Bosco,Gislene,César,Viviene e Ricardo; as Noras e genros:

Márcia, Ricardo, Débora e Paulo; netos: Pedro, Mariana, Milene, Mariá,
Cristiane,César,Gustavo,Michelle,Yuri,Mirela,Paulo, Eduardo, Guilherme, Ma-
rina, Maíra e Taluana. Bisnetos: Luisa, Valentina, Bianca, Derek  e  Antônio.

JOSÉ CARLOS HORI

você chegava em casa, mesmo
que, cheio de problemas, e ao
me ver, abria um sorriso e ofe-
recia o seu abraço caloroso,
com todo aquele amor. Não tem
nada no mundo  melhor do que
isso.

O senhor me ensinou a ser for-
te e nunca desistir, por mais difí-
cil que seja.

Difícil é expressar o quanto eu
te amo. Cara, eu sou louca por
você!

Obrigada PAI, pela amizade,
pela segurança, pelo respeito,
pelo carinho, não sou nada sem
você, sem seu amor.

Já tirei seu sono, fiz você sor-
rir, e aprontei bastante. Mesmo
assim você contou histórias para

eu dormir, e sempre estava do
meu lado.

Sei que o senhor não vai ser
eterno, e não vai estar presente
até o fim comigo, mas meu
amor é maior que isso, NOSSO
AMOR É DE OUTRAS VIDAS,
e eu sei que vou te encontrar
em todas elas.

Cada um tem uma missão
nessa vida, e eu vim prá te reen-
contrar. Vim prá dizer que:
VOCÊ É

O MELHOR PAI DO MUN-
DO!

Feliz Dia dos Pais a todos,
principalmente para o amor da
minha vida...

JOSÉ CARLOS HORI.
EU TE AMO!

RAUL GIRIOJONAS CINTRA

WALDEMAR MARTINS
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