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O Fundo Social de Solidarieda-
de divulgou, esta semana, um ba-
lanço contendo as principais ati-
vidades realizadas desde o início
de 2013. O relatório apresenta
ações que vão da formação pro-
fissional a ações sociais voltadas
à população. Mais de 1800 pesso-
as são atendidas por mês.

“Oferecemos serviços que vão
além do assistencialismo. Cuida-
mos da nossa população com ca-
rinho e auxiliamos para que te-
nham um futuro melhor”, pontua
a presidente e primeira-dama, Ci-
dinha Girio.

Conheça agora um pouco das
ações desenvolvidas:

FORMAÇÃO PROFISSIO-
NAL  E  GERAÇÃO  DE  RENDA

Polo Regional de Escola da
Beleza

· Em 10 meses, 160 profissi-
onais formados nos cursos de as-
sistente de cabeleireiro; manicure
e pedicure; depilação e designer
de sobrancelha; e maquiador

· A quinta turma deve inici-
ar o curso já na semana que vem.
E, em novembro, a sexta turma co-

Fundo Social divulga balanço de ações
Ações são abrangentes e destinadas aos cuidados da população

meça suas aulas
Padaria Artesanal
· Mais de 200 pessoas fize-

ram o curso que envolve o apren-
dizado de 10 tipos de pães doces
e salgados

· O curso é itinerante. Já pas-
sou pelos CRAS’s, CREAS e
EMEB de Córrego Rico

· O Fundo Social também vai
levá-lo aos moradores de Lusitâ-
nia

Informática Básica
· O curso com ênfase no

mercado de trabalho tem duração
de 2 meses

· Mais de 100 alunos, divi-
didos em cinco turmas, recebem
formação profissional

· As aulas acontecem nas
EMEB’s Coronel Vaz e Tereza No-
ronha de Carvalho (Córrego Rico)

· O Distrito de Lusitânia tam-
bém será beneficiado

ALIMENTAÇÃO  SAUDÁVEL
· O projeto consiste em im-

plantar hortas educativas em uni-
dades de ensino públicas, como
um instrumento de educação am-
biental e alimentar de forma inter-

disciplinar e vivenciada
· É uma iniciativa do Fundo

Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo – FUSSESP, em par-
ceria com o Fundo Social de Soli-
dariedade de Jaboticabal

· No município é realizado
pelos educadores e equipe multi-
disciplinar das secretarias de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer e
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente

· Atualmente é desenvolvi-
do nas EMEB’s Paulo Freire, Wal-
ter Barione, Tereza Noronha de
Carvalho, Coronel Vaz e Afonso
Tódaro

ENVELHECIMENTO  ATIVO
· O Fundo Social abriga o

Conselho Municipal do Idoso, que
atende em média 100 casos por
mês

· O Centro de Convivência
do Idoso está sob a responsabili-
dade do Fundo Social. Cerca de
600 pessoas frequentam o local e
participam das atividades

· A Academia da Terceira
Idade também está sob os cuida-
dos do Fundo Social e atende em

A Prefeitura de Jaboticabal e o
Hospital do Câncer de Barretos
realizam na próxima segunda-feira
(22), às 19h30, no Centro de Con-
vivência do Idoso (Clube da Ter-
ceira Idade), o lançamento da 3ª
Caminhada Passos que Salvam.

“A ideia é tratar, junto às enti-
dades e grupos de serviços parti-
cipantes, sobre a organização do
evento que será realizado dia 23
de novembro”, esclarece o secre-
tário de Governo, José Paulo La-
cativa Filho.

O evento tem como objetivo
sensibilizar e despertar a atenção
de toda sociedade para o diagnós-

Jaboticabal se prepara para 3ª Caminhada Passos que Salvam

tico precoce e prevenção do cân-
cer em crianças e jovens.

Os kits contendo camiseta, boné
e cadarço serão vendidos a R$ 25,00.

Alunos ETEC promovem workshop “Gestão e Negócios”
Na última semana (dias 09 e 10),

os alunos do segundo módulo do
curso técnico em Administração
da ETEC Jaboticabal promoveram
o workshop “Gestão e Negócios”.
Os encontros aconteceram no au-
ditório da ACIAJA.

De acordo com o coordenador
de projetos da Extensão ETEC Ja-
boticabal, Prof. Fagner Lazzarotto

de Souza, “o evento foi um suces-
so e se destacou pela organização
e comprometimento dos alunos.”

Na primeira noite, alunos e con-
vidados participaram de uma mesa
redonda com o tema: “O impacto
da Copa na economia brasileira”.
Os palestrantes Renato José Ka-
mla, presidente da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas de Jaboticabal

(CDL) e Flávio Rogério Amâncio,
especialista em Direito Tributário
pelo Instituo IBET, discorreram so-
bre o tema e responderam a per-
guntas.

A última palestra foi sobre Mo-
tivação Pessoal, com professor ad-
junto do curso de Medicina Vete-
rinária Preventiva na UNESP, Dr.
Luiz Augusto do Amaral.

média 100 idosos
AÇÕES  SOCIAIS
· O Fundo Social arrecada

leite, cestas básicas, fraldas, itens
hospitalares, óculos e roupas que
são repassados aos que necessi-
tam

· Também realiza a Campa-
nha do Agasalho. Em 2014, quase
30 mil peças foram arrecadadas

· A Casa Amor está sob os
cuidados do Fundo Social que,
quando necessário, envia alimen-
tos ao local. O prédio será refor-
mado, em breve.

AÇÕES  COMUNITÁRIAS
· O Fundo Social se prepara

para realizar o Casamento Comu-
nitário. As inscrições estão aber-
tas

· Durante a Festa do Quitu-
te e Expofeira de Arte e Artesana-
to vende doces. Os recursos arre-
cadados são revertidos para ma-
nutenção de atividades e auxílio
da população

· Ações Comunitárias nas
praças também estão englobadas
nas atividades.

Empreender pela razão é um desafio
constante, mas satisfatório

Quem busca realizações pela
gratuidade é vulnerável

Momentos de felicidade estão
contidos no respeito, na caridade

e no sorriso franco

Ações que vão da formação profissional a ações sociais voltadas à população

Cidinha Girio apresenta um balanço contendo principais atividades já realizadas

“Para que todos tenham um futuro melhor”, pontua a Primeira Dama Cidinha Girio

Instrumento de Educação Ambiental e Familiar de Forma Interdisciplinar e Vivenciada

Encontro de “Gestão e Negócios”, aconteceu no auditório da ACIAJA



Dunga convoca Seleção Brasileira com duas novidades para amistosos contra Argentina e Japão
O técnico Dunga anunciou na ma-

nhã de quarta-feira a lista de convoca-
dos para os dois próximos compromis-
sos da seleção brasileira, em outubro
contra Argentina. Dia 11, em Pequim,
na China, válido pelo Superclássico das
Américas, e Japão, dia 14, em Cingapu-
ra. Chama a atenção a manutenção da
base da primeira convocação do treina-
dor, no mês passado. As principais no-
vidades foram os laterais Mário Fernan-
des, do CSKA Moscou, e Dodô, do In-
ternazionale.

O atacante Robinho, do Santos, foi
mantido na vaga herdada de Hulk, cor-
tado dos jogos contra Colômbia e Equa-
dor e deixado fora da lista desta vez.
Critério diferente foi usado para Mar-
celo, do Real Madrid, chamado para
substituir Alex Sandro, do Porto, tirado
por lesão também, e reserva de Filipe
Luís nas duas partidas nos Estados Uni-
dos. Maicon, do Roma, dispensado de-
pois do primeiro teste por chegar atra-
sado na reapresentação, é outro que
também não volta.

Jéfferson (Botafogo)

Rafael Cabral (Nápoli)

Mário Fernandes (CSKA)

Danilo (Porto)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)

Goleiros

Laterais

Dodô (Inter de Milão

Zagueiros

David Luiz (PSG)

Marquinhos (PSG)

Gil (Corinthians)

Miranda (Atlético de Madrid)

Meio-campo

Luiz Gustavo (Wolfsburg)

Elias (Corinthians)

Fernandinho (Manchester City)

Ramires (Chelsea)

Oscar (Chelsea)

Éverton Ribeiro (Cruzeiro)

Atacantes

Robinho (Santos)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Willian (Chelsea)

Neymar (Barcelona)

Phillipe Coutinho (Liverpool)

Diego Tardelii (Atlético-MG)
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

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!

Como já disse o Dr. Samuel Hahne-
mann que “as doenças humanas não são
causadas por matéria alguma, nenhuma
acrimonia, mas que elas são unicamen-
te transtornos imateriais (dinâmicos) da
força imaterial (o principio vital, a for-
ça vital) que anima o corpo humano. A
HOMEOPATIA sabe que uma cura só
se pode verificar pela reação da força
vital contra o remédio apropriado, e
que a cura se opera tanto mais segura e
rapidamente quanto mais sua força vi-
tal ainda prevalece no doente. A HO-
MEOPATIA evita, portanto, qualquer
enfraquecimento, por menor que seja,
jamais derrama uma gota sequer de san-
gue, não administra eméticos, purgati-
vos, laxativos ou diaforéticos, não cura
mal externo por meios externos, ou
outros meios alopáticos, mas sim dá com
a sua própria mão um só medicamento
simples, feito por ela mesma e bem co-
nhecido, não dá misturas e jamais acal-
ma a dor com sedativos, etc.

Quando ocorre a enfermidade que é
a materialização física, alterando os te-
cidos, deformando órgãos ou perturban-
do os sistemas vitais, é porque o mor-
bo-psíquico atingiu seu final, depois quase
sempre, de longa caminhada oculta pelo
organismo do doente, para atingir a
periferia da matéria e nesta se acomodar

O transtorno bipolar é uma doença
psiquiátrica crônica que se caracteriza
por instabilidade de humor em dois po-
los extremos, ou seja, ora o portador
está agitado e eufórico, se achando o
maior do mundo, ora triste e depressi-
vo. Ele pode se manifestar em qualquer
pessoa a partir da adolescência, mas é
mais comum dos 20 aos 25 anos e dos
30 aos 35 anos. É raro em crianças e
idosos.

No mês de junho foi divulgada, com
grande repercussão na imprensa, uma
prévia do Mapa da Violência 2014:
(http:www.mapadaviolencia.org.br/
pdf2014/

 Previa_mapaviolencia2014.pdf),elaborado
pela FLACSO Brasil (Faculdade Lati-
no-Americana de Ciências Sociais) a
partir da disponibilização ao público da
base de dados do Sistema de Informa-
ções da Mortalidade (SIM) do Ministé-
rio da Saúde, a qual compreende as esta-

Nunca diga agora é tarde. Devemos
tomar muito cuidado com as nossas pa-
lavras, porque elas têm o poder de con-
trolar o curso da nossa vida. Quantas

A eternidade marca entre nós uma
ação e reação, nos tempos idos da imor-
talidade do ESPIRITO. Caminhamos à
procura de momentos felizes, horas de
realidades, minutos de sabedoria, segun-
dos de paz e união. As encarnações se
sucedem nos tempos. Precisamos estu-
dar e adquirirmos conhecimentos, para
lentamente, passarmos pelos testes e
provas de difícil aprovação perante as
leis de DEUS. A evolução é lenta e cres-
ce com o tempo, acumulando qualida-
des que nos livra  das trevas e da igno-
rância. A reencarnação é uma realidade,
é a volta do espírito ao corpo, em tem-
po marcado pela ida e volta, de um pla-
no para outro, com compromissos es-
tabelecidos para o futuro, na família,
num relacionamento a curto e a longo
prazo.

A PASSAGEM PELO PLANETA
TERRA

SOMOS ETERNOS
Vivemos apoiados na posição de du-

vidas a respeito das reencarnações. Que
nascemos para, num plano de recupera-
ção espiritual, num planeta escola, de
PROVAS E ESPIAÇOES, para pagamen-
to de dividas contraídas no passado, em
vidas anteriores. Tudo pode acontecer,
num processo de acertos de contas en-
tre todos os habitantes, principalmente
dentro da família com os afins, para
um entendimento de vibrações negati-
vas para as positivas, de ódio para amor,

Nós queríamos que o Senhor nos ti-
rasse dos problemas, mas temos de en-
tender que estes sempre existirão. O que
precisamos fazer é enfrentá-los com a
virtude e o poder do Espírito Santo. E
quantos de nós temos nos atolado nos

Saiba como resolver os problemas
pequenos problemas! Eu não estou me-
nosprezando os seus problemas, mas
preciso lhe dizer que nós estamos nos
tornando “moles”.

Os problemas sempre vão se mos-
trar insuperáveis para você, dizendo-
lhe que você não é capaz, porque eles
são problemas. Mas lembre-se de que
você ficou cheio do Espírito Santo quan-
do você foi batizado. Portanto, por cau-
sa do Espírito Santo, você é um consa-
grado.

“Se Deus é por nós, quem será con-
tra nós?” (Rom 8, 31b). O problema
vai desafiar você e vai enganá-lo dizen-
do que você não conseguirá superá-lo,
mas isso não é verdade, pois você é
cheio do Espírito Santo. E eu lhe digo:
você pode olhar de frente para as suas
dificuldades, porque você é um consa-
grado. E talvez você, por saber disso,
pense que Deus vai tirá-las de você, mas
Ele não vai fazer isso. Ele vai capacitá-
lo e fortalecê-lo para que você as supe-
re a cada dia.

Seu irmão,

A  TRAJETÓRIA  QUE  REALIZAMOS  É  ETERNA
de orgulho para humildade, de egoísmo
para a um desprendimento dentro da
caridade. O evangelho no lar, ajuda mui-
to o entendimento, trazendo a paz, o
amor e a união, numa reunião fraterna,
o ambiente estará em uma completa har-
monia se pudermos nos entender e es-
tudarmos em conjunto, não só o livro
da BOA NOVA: O EVANGELHO SE-
GUNDO O ESPIRITISMO, como ou-
tros livros e mensagens vindas do plano
espiritual, através dos espíritos, que são
guias de luz, bastante evoluídos, conhe-
cedores das leis de DEUS, onde os MÉ-
DIUNS encarnados se servem de instru-
mentos para serem intermediários, en-
tre um plano e outro

VIVEMOS APOIADOS NA FÉ, ES-
PERANÇA E CARIDADE, PORQUE
FORA DELA NÃO HÁ SALVAÇÃO.
TEMOS QUE SER HOJE, MELHOR
QUE ONTEM. O AGORA É O MO-
MENTO DA LUZ DE HOJE, QUE
PRECISA SER FORTALECIDO PELO
AMOR, QUE NOS LEVA AO PERDÃO
COM HUMILDADE. SONHAMOS
COM A FELICIDADE. ABRAÇADOS
NAS SAUDADES E LIGADOS NAS
LEMBRANÇAS.

A educação é fundamental para o
aprimoramento das ações e reações di-
ante dos problemas que aparecem no
decorrer de nossa existência, no mundo
material, que segue diretrizes e leis na-
turais, vindas de DEUS E DE JESUS. A
força do pensamento tem que ser con-
centrada no bem e na prática da carida-
de, num objetivo maior, no exercício e
na prática da caridade. A riqueza espiri-
tual está na razão direta do fortaleci-
mento do espírito encarnado, que pre-
cisa ser realista, nítido e perfeito, num
comportamento que nos leva a uma vida,
no caminho da porta estreita e alcan-
çarmos a luz no fim do túnel, para che-
garmos a uma conquista universal. O
livre arbítrio nos leva a uma liberdade
de agirmos livremente e tomarmos nos-
sas decisões certas ou erradas, no cum-
primento de nossos deveres, para ad-
quirirmos nossos direitos. SOMOS
DEUSES DA VERDADE.

REFLEXÃO  —  O  SUICÍDIO  NO  BRASIL
tísticas da violência no Brasil de 2002
a 2012  —  mortalidade violenta por
acidentes de transporte, homicídios e
suicídios.

Concentrando-nos nos números do
suicídio, constatamos, com pesar e pre-
ocupação, que o crescimento das taxas
se mantém constante. Em 2002, 7.726
brasileiros tiraram a própria Vida, o que
representa uma taxa de 4,4 suicídios por
cem mil habitantes. Em 2012, o núme-
ro de suicídios cresceu para 10.321, o
que equivale a uma taxa de 5,3  suicídios
por cem mil habitantes. Isso significa
um aumento real de mais de 20%,
acima do crescimento da popula-
ção.

A Região Norte apresentou a menor
taxa (4,2 ), enquanto a Região Sul, a
maior (8,5).

O Estado com menor taxa é o Rio
de Janeiro (2,9), enquanto o Rio Gran-
de do Sul apresentou a maior (10,9).

Isso não significa, é claro, que, os
cariocas possam relaxar com suas ativi-
dades de treinamento e divulgação e ir

para a praia, mas certamente os gaú-
chos precisam intensificar suas ações
para fazer frente a essa necessidade evi-
dentemente maior.

Tentando obter mais informações a
respeito, baixamos a base de dados dis-
ponibilizados pelo SIM e os programas
necessários para interagir com ela. Des-
cobrimos que, dos 10.321 suicídios em
2012, 8.061 (78,1%) foram cometidos
por homens, o que confirma, o que já se
sabe: os homens cometem mais suicí-
dio, ao passo que as mulheres tentam
mais, mas utilizando meios menos vio-
lentos que os homens, à exceção da Ín-
dia e da China, onde o número de suicí-
dios de mulheres é maior que o de ho-
mens. Com relação à idade, as in-
formações são as seguintes:

IDADE E NÚMERO DE SUICÍDI-
O S

Entre 8 e 9 anos: 3 suicídios
Entre 10 e 19 anos (adolescência,

segundo a OMS) 792 suicídios
Entre 20 e 25 anos 1.260 suicídios

Entre 26 e 35 anos 2.351 suicídios

Entre 36 e 45 anos 2.031 suicídios
Entre 46 e 55 anos 1.673 suicídios
Entre 56 e 65 anos 1.101 suicídios
Entre 66 e 75 anos 668 suicídios
Entre 75 e 100 anos 410 suicídios
112 anos 1 suicídio
Sem registro de idade, 31 suicídios.
Total de suicídios no Brasil no

ano de 2012: 10.321 suicídios.
Como podemos observar na ta-

bela acima, a faixa etária em que
ocorreu o maior número de suicí-
dio no Brasil em 2012 é dos 26 aos
35 anos.
    Já temos, então, os alvos que podem
ser objetivados em nossos esforços de
divulgação, e em abrangência nacional,
regional e local: pessoas entre 26 e 35
anos (independentemente do sexo).

Esta amostragem nos revela dados
preocupantes que nos colocam a res-
ponsabilidade de nos aprimorarmos
como voluntários e divulgadores do
CVV, tendo como objetivo a mudança
desta triste realidade.

Reflexão sobre texto do Boletim
CVV/ Sergio Paulo –

P/ José Fernando Stigliano

NUNCA É TARDE
pessoas que não estão infelizes ou até
mesmo destruídas fisicamente ou emo-
cionalmente, porque usou palavras er-
radas a vida toda. Sempre que surge uma
grande oportunidade de começar tudo
de novo, elas dizem: agora não tem mais
jeito, é muito difícil.  Não vou conse-
guir. Eu sou muito fraco. Só porque as
coisas não acontecem do jeito que você
gostaria, isto não quer dizer que não vai
dar certo. Vamos ver na bíblia pessoas
que não souberam usar bem as palavras
e tiveram uma grande derrota. Quando
o Senhor disse para Moisés escolher doze
homens de cada tribo de Israel, para es-
piar a terra de Canaã, que o Senhor já
havia preparado para eles tomarem
posse e viverem nesta terra, que maná
leite e mel, terra de abundancia. Os doze
homens foram e viram que realmente a
terra era boa e muito farta. Depois de
quarenta dias de espiar a terra, eles vol-
taram, dez deles disseram: apavorados a

Moisés que a terra era rica e fértil, mas
cheia de gigantes. Esses dez homens ten-
taram desencorajar os israelitas a irem
até Canaã, com suas palavras negati-
vas. Eles estavam assustados. Porém,
Calebe disse: Vamos atacar agora e con-
quistar a terra deles; nós somos fortes e
vamos conseguir. Os dez homens inven-
taram uma porção de razões pelas quais
eles não poderiam entrar na terra dos
gigantes, e todos os israelitas ficaram
aborrecidos com isso e começaram a
murmurar e reclamar. Josué então se uniu
a Calebe e disse ao povo: A terra que
fomos espiar é muito boa. Se o Deus
Eterno nos ajudar, Ele fará com que
entremos nela e nos dará aquela terra,
que é rica e boa para plantar. Porém
não sejam rebeldes contra o Senhor e
não tenham medo do povo daquela ter-
ra. Nós os venceremos com facilidade.
O Senhor está com a gente e derrotou
os deuses que os protegiam. Portanto
não tenham medo. Josué e Calebe sabi-
am, sem dúvida nenhuma, que Deus ti-
nha prometido Canaã aos israelitas. Eles

sabiam que quando Deus faz uma pro-
messa, Ele a cumpre. Eles sabiam que,
Deus era muito maior do que todos os
gigantes em Canaã e que Deus abriria
um caminho para eles - mesmo que a
situação fosse a mais amedrontadora. É
preciso ter confiança em Deus para ven-
cer na vida. É necessário conhecer as
suas promessas e acreditar nelas, mes-
mo quando parece que você está diante
de gigantes. Josué e Calebe confiavam
tanto que tiveram coragem para falar
enquanto os outros dez homens duvida-
ram da liderança de Deus. (Números 13).
Confiar em Deus também dará coragem
a você, para enfrentar qualquer luta e
sair como um grande vencedor em to-
das as batalhas. Faça como Josué e Ca-
lebe, seja  forte e corajoso. Está é a
minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 05h30mim às
0 6 h 3 0 m i m
catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

    catedral_dopovodedeus@hotmail.com

TRANSTORNO BIPOLAR,  DOENÇA MENTAL GRAVE, OCORRE MAIS NO ADULTO JOVEM
CONHECIDO DESDE A GRÉCIA ANTIGA, O TRANSTORNO BIPOLAR SE CARACTERIZA POR

INSTABILIDADE DO HUMOR EM DOIS POLOS, ORA AGITAÇÃO E EUFORIA, ORA TRISTEZA E
DEPRESSÃO.  É MAIS COMUM DOS 20 AOS 25 ANOS E DOS 30 AOS 35

A doença ocorre em pessoas de to-
das as condições sociais. Não se sabe o
que a causa. Pensasse que possa ser ge-
nética. Mas se sabe que apresenta tra-
ços familiares, ou seja, pessoas com his-
tórico do transtorno na família estão
mais suscetíveis.

Existem dois tipos da doença, o 1 e
o 2, além de variações pouco definidas.
O tipo 1 manifesta-se em cerca de 1%
da população, enquanto o tipo 2 ocorre
em 3% a 8%. Diz-se que uma pessoa é
portadora do tipo 1 quando tem um
período de euforia mais longo com sin-
tomas mais fortes e períodos claros de
depressão; de outro lado, diz-se que al-
guém é portador do tipo 2 quando seu
período de depressão é mais longo com
sintomas intensos e seu período de eu-
foria mais curto com sintomas leves.
Portadores às vezes vivem períodos de
normalidade, ou de aparente normali-
dade, mas, aos poucos, vão se tornando
mais próximas as alternâncias de eufo-
ria e depressão.

Sintomas da fase eufórica ou manía-

ca são: agitação e irritação; agressivida-
de e hostilidade; pensamento e fala rápi-
dos; eficiência demais; falar e/ou fazer as
coisas sem medir as consequências; faci-
lidade para se distrair; desejo ou envolvi-
mento de fato em vários projetos ao
mesmo tempo; insônia ou pouca neces-
sidade de sono; comportamentos impul-
sivos e de risco, como praticar sexo sem
preservativo e até enfrentar a polícia.

Alguns sintomas da fase depressiva
são: desânimo; falta de eficiência; tris-
teza profunda; sensação de vazio; falta
de interesse pela alimentação; perda de
interesse por atividades ou assuntos de
que gostava; sensação de cansaço; e pen-
samentos suicidas e de morte. Cerca de
15% dos portadores que não se tratam
tentam o suicídio, índice que cai para
menos de 2% entre os que fazem trata-
mento.

As consequências da doença são ter-
ríveis. Os portadores, na fase da eufo-
ria, compram de tudo e acabam endivi-
dados ou criando dívidas para a família.
Perdem bens. Enfrentam as pessoas e

até policiais. Ficam malvistos e têm di-
ficuldade para viver em sociedade, en-
contrar e/ou manter trabalho e parcei-
ros amorosos. Na fase de depressão,
enfrentam muitos dos mesmos proble-
mas. E ficam mais suscetíveis a doenças
e/ou ao agravamento das que têm. Aca-
bam sozinhos e o quadro se agrava. É aí
que muitos tentam o suicídio.

Pessoas com sintomas devem ser
levadas a um psiquiatra. O diagnóstico é
clínico. É fundamental a participação
de familiares e/ou de amigos, porque os
doentes, em especial na fase de euforia,
não se reconhecem como tal. O psiqui-
atra precisa ser cuidadoso, claro, por-
que o transtorno pode ser confundido
com depressão clínica unipolar. O tra-
tamento é feito com remédios, que ob-
jetivam, de início, retirar o paciente da
crise e, depois, equilibrar o quadro, evi-
tando tanto a euforia como a depres-
são. O tratamento, em boa parte dos
casos, dá melhor qualidade de vida aos
portadores.

Autor: Dr. Teng Chei Tung

A ORIGEM DAS ENFERMIDADES E O TRATAMENTO HOMEOPÁTICO
ou acumular. É que o espírito, através de
vigoroso esforço, termina focalizando
os resíduos num local orgânico vulnerá-
vel, na tentativa de sua eliminação tóxi-
ca. Por isso, não é no momento exato
que o indivíduo acusa os sintomas mate-
riais da doença que ele fica doente; de há
muito tempo ele já vivia mental e psi-
quicamente enfermo, embora o seu mun-
do exterior ainda não houvesse tomado
conhecimento do fato.

As inflamações, úlceras, tumores,
fibromas, tuberculoses, sarcomas, quis-
tos, hipertrofias, cirrose, adenomas,
amebíases, etc., são apenas os sinais vi-
síveis identificando a manifestação que
“desceu” do psiquismo enfermiço para
a exterioridade da matéria.

Isto significa, portanto, que quando
dizemos que podemos ter perfeita saúde
não há nenhuma absurdidade nisso, pois
nosso organismo, cujos órgãos e siste-
mas são compostos por elementais cria-
dores da vida que formam a estrutura
celular, cujos átomos em cada qual, con-
tém o princípio vital, ou seja, DEUS
(oportunamente falaremos sobre isto,
para haver um entendimento explicito
do que vem a ser o Eu e Deus Somos
Um),  se vêm deflagrados e totalmente
perturbados ante a incúria de nossos atos
e atitudes no cotidiano, razão pela qual,
o aforismo de que a saúde vem “de cima
para baixo” e “de dentro para fora”.

Samuel Hahnemann considerou que
tanto a enfermidade quanto a saúde têm
a sua origem primacial na mente, nas
emoções, nos sentimentos e em todas
as sensações da criatura, como um todo
vivo, corpo e alma. A seu ver, as mani-
festações físicas são a parte mais gros-
seira ou mais densa do corpo humano.
Daí, pois, haver consagrado a lei de que
tanto a saúde como a doença vem de
dentro para fora e de cima para baixo,
ou seja, da alma para o corpo, ou com a
sua germinação no alto que é a mente, e
no centro que é o sentimento da criatu-
ra humana.

Essa conceituação, demasiadamen-
te corajosa para o século XVIII desper-
tou muito sorriso irônico e sarcasmo
tolo contra o gênio da Homeopatia. No
entanto, a nova escola psicológica mo-
derna, que já pesquisa a causa dos dese-
quilíbrios orgânicos na própria viven-
cia psíquica, cada vez mais se familiari-
za com ela e comprova a justeza dos
conceitos hahnemannianos.

Atualmente, a Medicina já não opõe
dúvida ao fato de que as perturbações
mentais, emotivas e sentimentais, tam-
bém alteram profundamente o cosmo
orgânico. O espirito encarnado PENSA
pelo MENTAL, SENTE pelo ASTRAL
e AGE pelo FÍSICO e, assim, carreia até

à periferia do seu corpo toda a carga
mental e emotiva que se origina na sua
profundidade espiritual, produzindo as
várias modificações de fundo nesse tra-
jeto do mundo oculto para o objetivo.

Através da mente, circulam “de cima
para baixo” os pensamentos de ódio, de
inveja, sarcasmo, ciúme, vaidade, orgu-
lho ou crueldade, incorporando-se, em
sua passagem, com as emoções de cho-
ro, medo, alegria ou tristeza, que tanto
podem modificar a ética dos sentimen-
tos como agir sobre o temperamento,
perturbando a solidariedade celular do
organismo físico.

Como vemos, os órgãos do nosso
corpo, são compostos por colônias mi-
crobianas, cuja atividade é desenvolvi-
da harmoniosamente enquanto que nós,
seres humanos em nossas atividades di-
árias também precisamos entender esse
trabalho em conjunto, quando ignoran-
do isso, agimos desequilibradamente, do
que advém fatalmente as enfermidades.

Lembrem-se que o cérebro é o prin-
cipal campo de operações do espirito.
É o produtor de ondas de forças, que
descem pelo corpo e graduam-se con-
forme o seu campo energético. A onda
de raiva, cólera ou irascibilidade é força
que faz crispar até as extremidades dos
dedos enquanto que a onda emitida pela
doçura, bondade ou perdão afrouxa os
dedos num gesto de paz.

A oração coletiva e sincera, da fa-
mília, ante a mesa de refeições, é bas-

tante para acalmar muitos espasmos
duodenais e contrações opressivas da
vesícula hepática, assim como predis-
põe a criatura para a harmonia química
dos sucos gástricos.

A inveja, por exemplo, comprime o
fígado, e o extravasamento da bílis che-
ga a causar surtos de icterícia, confir-
mando o velho rifão de que “a criatura
quando fica amarela é de inveja”.

As toxinas e resíduos mentais são pro-
vindas do medo, da timidez, da cólera, da
injúria, da repugnância, das tensões ner-
vosas e das preocupações mentais.

Todas as partes do ser humano são
afetadas pela influência da mente, a qual
atua fortemente através dos vários sis-
temas orgânicos, como o nervoso, o lin-
fático, o endocrínico ou circulatório.

Em consequência, devido à sua pene-
tração infinitesimal, é a HOMEOPATIA
a terapêutica mais acertada e capaz de
operar e influir na raiz das emoções e dos
pensamentos perturbadores, modifican-
do os efeitos enfermos que depois se
manifestam na organização carnal.

Nesta matéria, dentre as inserções
próprias, também há em corroboração
por adaptação, importantes, sábias, ex-
perimentadas e sólidas informações
oriundas das seguintes fontes:

-ORGANON DA ARTE DE CURAR
– SAMUEL HAHNEMANN.

-FISIOLOGIA DA ALMA – RAMA-
TIS.

LUZ & PAZ

CONSÓRCIO CONTEMPLADO IMÓVEL
Crédito 270 mil, entrada 31 mil + parcelas de R$1.610,00
Compra, construção e capital de giro
Imóvel residencial, comercial e rural.

(16) 99301-3749
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para

todo Brasil

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

ALUGA-SE
Apartamento em Praia

Grande, de frente para o mar.
Diárias e Feriados. Tratar

com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

 Aconteceu no dia 11 de setembro
de 2104, a segunda Assembléia Geral
do Lar Acolhedor São Vicente de Pau-
lo, tendo início às 19:00 horas, e ten-
do sua segunda chamada às 19:30 ho-
ras, estando presentes na reunião o Sr.
Presidente José Francisco Baratela e
sua diretoria, bem como os membros
do conselho fiscal e membros da As-
sembléia Geral, sendo deliberado nesta
assembléia a venda do veículo VW/VW

Assembléia Geral Lar Acolhedor
São Vicente de Paulo

Fusca 1.600, a venda do veículo Che-
vrolet/Classic LS, bem como a venda
do imóvel localizado na cidade de Ri-
beirão Preto, situado na Av. Nove de
Julho n.º 1.339, assim tendo  o presi-
dente, colocado em votação os itens
da Ordem do Dia, foram todos aprova-
dos  por unânimidade por esta assem-
bléia presente, logo agradeceu o apoio
e a compreensão de todos os presentes
e encerrou a reunião.

COM REFERÊNCIA
-  JOANA D’ARC -
Precisando de diarista,
cuidadora de idosos,

passadeira.
Ligue para (16) 98165-2424

falar com Simone

ABANDONO  DE  EMPREGO
RODRIGUES  E  CIA  LTDA  EPP, inscrita no CNPJ Nº 04695368/

0001-72, SITO à  Av. Benjamin Constant Nº 88, Bairro Centro – Jabo-
ticabal/SP, solicita o comparecimento do Sr. Ivan Denis Coelho da
Silva, portador da CTPS Nº 061057 série 00336, no primeiro dia útil
após  esta publicação, no intuito de justificar suas faltas que vem
acontecendo desde 7 de agosto de 2014, sob pena de caracterização
de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato
de trabalho conforme dispõe o artigo 482 M  LETRA  I  da CLT.

RODRIGUES   E  CIA  LTDA   EPP

ABANDONO DE EMPREGO
HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E  REPRESENTAÇÕES  LTDA.,

CNPJ Nº . 62.533.278/0001-81 e  Inscrição Estadual  Nº 401.001.33.112,
sito  à  ALAMEDA  SANTOS, 455 - CERQUEIRA CESAR -  SÃO
PAULO-SP.

Comunica que o funcionário, Welson Felipe dos Santos Pedro
de Paula - CTPS 72320 - série 355 – SP., não comparece ao serviço
desde 20 de março de 2014. Vimos pelo presente informá-lo que
nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA  I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias, a contar com a data da publicação,
para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
HE  ENGENHARIA  COMÉRCIO  E REPRESENTAÇÕES LTDA

BAZAR
BENEFICENTE

ABC DOWN
Das 10h às 22 h
Dias 25 e 26 de setembro no

jaboticabal Shopping
Com a  colaboração das vo-

luntárias do ABC DOWN e
apoio Ótica Peixinho

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

É o que eu já me perguntei há muito
tempo, depois que meus pais se divorci-
aram. É o que eu me perguntei quando
anos atrás queria divorciar da Regiane.
Graças a Deus, eu tive uma oportunida-
de. Não aceitei o presente do destino e
resolvi escrever minha história. Tanto
na minha adolescência, quanto agora eu
não decido fazer aquilo que eu sinto ou
quero, mas procuro fazer o que a pala-
vra de Deus diz, e eu sei que enquanto
conseguir fazer isso me manterei equili-
brado. Milhares de pessoas hoje se per-
guntam: e se eu não tivesse divorciado?
Se meus pais não tivessem se divorcia-
do? Na nossa sociedade moderna, o di-
vórcio parece tentador para muitos. Mas
depois, de consumado, o problema pode
se tornar ainda maior. É o que mostra
uma pesquisa recente realizada no Rei-
no Unido. Pesquisadores descobriram
que, depois que o calor do momento
passa e a “poeira baixa”, existe o arre-
pendimento no casal. 54% das pessoas
entrevistadas disseram que se arrepen-
deram do divórcio. Destas, 42% afir-
maram que dariam uma nova chance ao
ex-parceiro e 21% já haviam reatado.
Especialistas afirmam que o divórcio
aumentou de maneira significativa no
Brasil, em virtude da alteração da legis-
lação sobre divórcios. Muitos se casam
hoje já conscientes que não será para
sempre. Desta forma, a intolerância dos
casais apenas aumenta. O divórcio cus-
ta caro, tanto na vida financeira, quan-
to no “tempo” de vida da pessoa, por
que para os divorciados, o tempo que
aquele casamento durou, foi perdido,
tanto em relacionamento, quanto finan-
ceiramente e ainda mais, trás prejuízos
no caráter dos filhos em fase de desen-

E SE EU NÃO TIVESSE DIVORCIADO?
volvimento. Quantas crianças impac-
tadas pelo divórcio, decidem pelas dro-
gas ou por uma vida desregrada. Nin-
guém pode negar que o divórcio derruba
o pilar de sustentação chamado família.
O divórcio infelizmente tem sido a al-
ternativa usada no calor das emoções e
nem sempre é a alternativa correta.
Longe de mim, qualquer julgamento.
Haja visto que existem pessoas que con-
seguem superar seus erros, dar a volta
por cima e se estabilizar depois de al-
guns anos com outra pessoa. O que gos-
taria de passar é que: o Divórcio não é a
garantia de solução do problema, pode-
se ter o mesmo problema em outra re-
lação, sendo assim, ele deve ser a última
alternativa e não a primeira. Por isso
segue abaixo algumas dicas para evitar
o divórcio. 1. Comunicação: Se é difí-
cil com ela (e) pior sem Ela (e). Dito
popular, mas verdadeiro em muitos ca-
sos. A maior causa de divórcios é a au-
sência de comunicação. Que tal, uma
caminhada? Um sorvete? Um passeio
na praça? Um almoço inesperado no
meio da semana, em um lugar inespera-
do? Uma viagem? Um cinema? Exis-
tem muitas opções, porém, tudo sozi-
nhos, com certeza o diálogo desprendi-
do dos problemas vai funcionar como
um óleo que facilitará as engrenagens
da comunicação funcionarem e fazer seu
casamento andar. 2. Orgulho: o cora-
ção endurecido é a raiz dos problemas
no casamento. Frases como esta: Eu não
vou pedir perdão. Não darei o perdão
por que ele não merece. Se quiser, ela
que tente, eu não tentarei mais. Ela quem
está errada, eu sempre faço o certo. Dei-
xa que ele perca, para dar valor. Frase
como esta demonstra um coração duro
e é claro que o problema do divórcio
não resolverá, por que logo após, que
passa o calor da paixão, tudo isso vem
com força novamente, por que quem
tem o coração duro, deve decidir per-
mitir a Deus que amoleça o seu coração
pela humildade e pelo perdão, porém o
coração duro é orgulhoso, não dá o bra-
ço a torcer e pede o divórcio. 3. Ali-
mente o amor: como tudo que existe
de bom ou mal, precisa ser alimentando
para viver, assim é o amor. Alimente o
amor no seu parceiro. Cuidado com o
amor “mandão”. Este tipo de relacio-
namento sufoca o amor verdadeiro e a
relação é levada pelo medo de perda e

não pela satisfação em amar. Alimente
o amor com diálogo, respeito, princi-
palmente na frente dos filhos, e em não
fazer aquilo que seu cônjuge detesta,
alimente com o perdão, nunca fiquem
períodos sem conversar, faça mimos, um
chocolate quente na cama, um presente
fora de época, faça um carinho no cabe-
lo, passe a mão pelo corpo do seu parcei-
ro como um gesto não sensual, isso re-
força a amizade, procure pelo sexo, quan-
do você procura pelo sexo seu cônjuge
se sente amado, use a prioridade, mostre
em escolhas que você priorize seu cônju-
ge, seja em um simples pedaço de bolo e
até em meio a discussões, mesmo se ele
está errado, o poupe de se desgastar mais
com as pessoas. 4. Proteja seu casa-
mento: entenda que há um fator espiri-
tual nisso tudo. Traição, separação, di-
vórcio, famílias destruídas, mágoas, pro-
messas quebradas, tudo isso está por trás
de muitos males em nossa vida e socie-
dade. Se você quer estar mais perto das
coisas boas e de Deus, você tem que fa-
zer o certo e não o errado. Assistir nove-
las, pornografia, ficar muito tempo no
face book, manter amizades virtuais do
sexo opostos, agressão física e de pala-
vras, tudo isso fará o espirito da separa-
ção entrar na vida do casal e na família.
Os maus pensamentos deixaram vocês
desprotegidos. Por isso o melhor méto-
do de manter-se casado é evitar o divór-
cio. Evitar até de pensar no divórcio. É

verdade que além de muitos divórcios,
muitos casais de meia idade vivem de
aparência. A esposa sabe que o marido a
trai, mas mesmo assim mantém o casa-
mento por que é dependente dele. São
vários exemplos. O pleno equilíbrio do
casamento está em fazer aquilo que o
Senhor Jesus nos ensinou, sempre colo-
car a outra parte em primeiro lugar, ser
fiel e amar o cônjuge como se fôssemos
nós mesmos. É claro que os problemas
do dia a dia sufocam toda nossa força de
vontade de manter um relacionamento
saudável. Talvez você seja uma destas
pessoas que possuem vários problemas,
inclusive no casamento. Pois bem, é por
você, que vive uma vida difícil e quer
uma mudança, que escrevo esta coluna
semanalmente, e diáriamente tenho um
programa de rádio. Para ajudar você a
mudar a sua vida e permanecer com esta
mudança permanente. Ouça-me diária-
mente pela rádio 107,9 FM às 8 ou as 11
da manhã ou pelo site:
www.programapalavraviva.com.br e ago-
ra mesmo você pode acessar a página no
you tube, se inscrever no nosso canal, e
poderá gratuitamente ouvir nossos pro-
gramas. Você pode ainda curtir nossa fan
page. www.facebook.com/programapala-
vraviva e ser abençoado. Cada progra-
ma, cada coluna como esta, são doses
lentas de um remédio que se chama: CA-
SAMENTO EQUILIBRADO. Equilibra-
do, significa, com lutas e dificuldades,
mas com vitória. Obrigado pela leitura.
Até mais!

A. DE ARAUJO ME, torna público que recebeu da CETESB de
forma concomitante a Licença Prévia e de Instalação Nº 52000450 e
requereu a Licença de Operação para FABRICAÇÃO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS, sito à Avenida Jaime Ribeiro,
319 - Box 9 - Bloco B - Vila Serra, CEP: 14883-125, Jaboticabal/SP.

PLASMITEX COMÉRCIO LTDA - ME, torna público que rece-
beu  da CETESB a   Licença de Operação  nº 52001527, válida até 10/
09/2016  para fundição de metais não ferrosos,  sito à Rua Antonio
Guerreiro nº 101, Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal -
SP.

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 localização dos beneficiários, por motivos
de mudança e por serem desconhecidos no endereço, em cumprimento 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.

JOSE RIBEIRO MALTA B/88/520.403.240-8
JOÃO ALBERTO RODRIGUES B/88/134.164.316-3
ANTONIO MARQUES SIQUEIRA B/88/518.184.010-4
SALIM JORGE B/88/118.521.976-2
WALDOMIRO GARCIA B/88/514.515.182-5

Jaboticabal/SP., 17 de setembro de 2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Verso de Rodeio
Locutor de Rodeio Bala de Prata

Apoio: Ruwal

P/ ROSELI PEREIRA

Autora: Isadora Giacometti
Locução: Bala de Prata.

Sou um peão muito amado
E também apaixonado
Quando vejo uma donzela
Fico todo arrepiado
Mas é só você minha amada
Que eu quero ao meu

lado!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Do Lado esquerdo Rafael Oliveira que faz Niver dia 23/09 e do
lado direito Israel Ache, que fêz aniversário dia 19/09. Recebam
cumprimentos de amigos e familiares. Que a felicidade irradie mui-
ta luz nesta nova fase existencial. Parabéns!

“Cultive com diligência a docilidade
interior.” (Santo Padre Pio de Pietrelci-
na)

......................................................................
Ontem fui como uma lagarta, em-

preendi esforços com a ânsia de alcan-
çar o topo de uma árvore, pelo cumpri-
mento de  minha missão existencial, e
agora  meu empreendimento começa
valer a pena, pois estou deixando de ser
um ser rastejante e me tornando uma
borboleta, que fará o mesmo percurso
ao topo da árvore, num tempo menor,
pois  meu corpo antes pesado e lento,
hoje substituído por um corpo esguio de
roupagem leve e colorida. Hoje sei que
a capacidade é a semente inerente a to-
dos os seres humanos, e a competência
é a germinação da semente, o desvela-

mento da capacidade alcançada apenas
por alguns indivíduos.

Vivenciei e me transformei, sem me
lastimar!

.......................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkk!
Conversa entre duas mortas
- Morri congelada.
- Ai que horror! Deve ter sido horrí-

vel! Como é morrer congelada?
- Bom, no começo é muito ruim:

primeiro são os arrepios, depois as do-
res nos dedos das mãos e dos pés, tudo
congelando. Mas depois veio um sono
muito forte e eu perdi a consciência.

- E você, como morreu?
- Eu?
- Morri de ataque cardíaco.
- Eu estava desconfiada que meu

marido estava me traindo. Então, um
dia cheguei em casa mais cedo, corri até
ao quarto e ele estava na cama, calma-
mente assistindo televisão.

- Ainda desconfiada, corri até o po-
rão para ver se encontrava alguma mu-
lher escondida, mas não encontrei nin-
guém.

- Depois, corri até o segundo andar,
mas também não vi ninguém.

- Então, subi até o sótão e, ao subir
as escadas, esbaforida, tive um ataque
cardíaco e caí morta.

- Puxa, que pena. Se você tivesse
procurado no freezer, nós duas estaría-
mos vivas!

Make up
verão 2015

Já passou o tempo
em que as mulheres
deixavam os rostos
superficiais, por cau-
sa de tanta maquia-
gem.

No verão 2015, a
mulher atualizada ja-
mais abrirá mão de
uma pele natural, sem
exagero de blush, ex-
cesso de base ou som-
bra super carregada. A
maquiagem verão
2015 é aquela com
aspecto de “acabei de
tomar um banho de
sol “. A ideia é deixar
a pele o mais natural
possível. Incluam na
lista o queridinho da
estação, o pó bronze-
ador e aplique com
moderação, funciona
até como blush. E a
boca? colorida com
certeza. Elas circula-
rão em nudes, passa-
rão pelo rosa e laran-
ja até chegar no ver-
melho impactante.
Mas se seu desejo é
brilhar nas noites de
puro verão, o doura-
do é uma aposta per-
feita, os iluminadores
faciais também bom-
barão  na temporada,
use-os de forma que
sejam percebidos com
a movimentação do
rosto,muito rímel e
até cílios postiços.

Meninas, no verão
o menos é mais!

  Beijos e até a
próxima!

Agradecimentos
às modelos: Ana As-
selli, Evelyn Cristina
e Josiane Barboza.

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

Professor de Educação Física e Mestre de Jiu-Jitsu,
MARCELO SOARES, mais conhecido como “FOGO”,
completará mais um ano de vida, dia 23 de setembro. De-
sejamos muita paz, saúde, sucesso e muitos anos de vida!

Completará mais um NIVER no dia 21 de se-
tembro, o Designer de Moda, Maquiador By Cici-
nho. Receba os carinhos dos amigos, familiares e
em especial da tia Zezé. Parabéns!

Dia 23 de setembro, Rubens Sotelo completará mais um
aniversário. Com  festividade, reunirá amigos e família!
No seu Aniversário terá presentes, alegrias, felicidades,
amizades e muitas realizações. Parabéns!

No próximo dia 25
de setembro, Silvia Ta-
vares completará mais
uma primavera, com a
tradicional comemora-
ção, ao lado de seus fa-
miliares e amigos.
“Você merece o que
existe de melhor no
mundo, muita saúde,
felicidade plena, e prin-
cipalmente neste dia,
que é o seu aniversário,
que você possa se sentir
completamente feliz e
realizada. Que os seus
desejos se concretizem e
a bondade que abran-
ge o seu coração se
multiplique a cada
ano. Você é um presen-
te grandioso para todos
nós, e agradecemos
muito a Deus por ter
você! Parabéns Mãe,
Muitas Felicidades! É
o que desejam suas fi-
lhas: Juliana, Gisele e
Michele.

Thomas Ferreira completará mais um ano de vida no dia 23 de
setembro. Receberá de seus pais e amigos  parabéns, votos de muita
paz, saúde, sucesso e realizações na sua vida.

Professores da Faculdade São Luís estiveram conhecendo a redação do
jornal e os estúdios da rádio do sistema de comunicação GAZETA.

Estamos à disposição de professores e alunos da rede pública e privada.
Logo estaremos com nosso museu pronto para que possam conhecer um

pouquinho sobre como era uma gráfica de impressão jornalística na época
do Linotipo e fotos de  papel de todos os tamanhos... Aguardem!

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

FILMES DUBLADOS -
A INVASÃO

Sou fã de cinema desde que me co-
nheço por gente. Influenciado pelo
meu pai, comecei minha admiração
pela sétima arte assistindo a produ-
ções dos saudosos Trapalhões, mais
ou menos no final da década de 80.
Me divertia muito vendo o quarteto
humorístico mais famoso da televi-
são se ‘estabacando’ nas telas do cine-
ma. O extinto Cine Rivoli (que ficava
localizado ao lado de nossa ‘casa’),
foi o primeiro em que eu tive o prazer
de frequentar. Nos anos 90, meu co-
nhecimento cinematográfico se esten-
deu a novos tipos de produções e eu
aprendi a gostar de praticamente to-
dos os gêneros. Desde uma comédia
romântica, passando por um bom sus-
pense e chegando a aventuras e filmes
policiais. Mais à frente descobri clás-
sicos que foram produzidos, obvia-
mente, antes da minha chegada a esse
mundo, tais como “Cantando Na Chu-
va’’, “Casablanca’’, “O Poderoso
Chefão’’ entre outros. E o que todas
essa produções tem em comum? Sim-

ples, eu sempre preferi assisti-las em
seu idioma original, ou seja, eu sem-
pre preferi assistir as cópias LEGEN-
DADAS. E nessa época os cinemas
exibiam as obras quase que 100% em
cópias legendadas. Claro, com exce-
ção (e com razão) dos desenhos ani-
mados ou comédias infantís. Mas o
que aconteceu de alguns anos para cá,
foi que essa regra se inverteu total-
mente e os que eram quase 100%, agora
despencou para, vá lá, uns 5%. Ou
seja, a maioria das sessões são DU-
BLADAS. Qual o motivo? Entre ou-
tros, a preguiça do brasileiro em ler as
legendas, já que, segundo a maioria,
não conseguem acompanhar o filme
e decifrar as mesmas. Infelizmente essa
regra parece ser um caminho sem vol-
ta e nós, que preferimos a emoção do
som original, seremos obrigados a
‘abandonar’ o cinema e aguardar pelo
lançamento em home video. Pelo me-
nos prá mim, um final terrível e me-
lancólico!

Lançamentos
MAZE RUNNER - CORRER OU

MORRER
LIVRAI-NOS DO MAL
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

O cantor e compositor araraquaren-
se Rodrigo Zanc vai se apresentar na
quinta-feira, 25 de setembro, a partir
das 20 horas, na sede da Associação dos
Engenheiros de Jaboticabal (AREA). O
repertório do show mesclará músicas dos
dois discos da carreira de Zanc, “Fruto
da Lida” (2013), e “Pendenga” (2006),
além de releituras de clássicos do canci-
oneiro regional por meio das quais tran-

Rodrigo Zanc canta em Jaboticabal
após brilhar no palco do Sr.Brasil

sita entre o rural e o urbano e reafirma
sua identidade musical, sua paixão, e
comprometimento com a cultura brasi-
leira.

Zanc costuma cantar como quem
declama ou transmite em orações as
raízes cultivadas em ambientes como o
sítio do avô Juca, que inspira a canção
“Sítio Paraíso”, do “Fruto na Lida”.
Quem ouve Zanc pela primeira vez, ra-

ramente deixa de se filiar ao fã clube
dele, grupo que já é numeroso e tende a
crescer após sua concorrida participa-
ção no programa de Rolando Boldrin, o
Sr. Brasil, levado ao ar pela TV Cultura
nos dias 7 e 10 de setembro. Em Jaboti-
cabal, ele estará acompanhado por Ri-
cieri Nascimento (contrabaixo) e pelo
filho Rodrigo Zanin (violão). Foto:
Marcelino Lima

No último dia 8 de se-
tembro, o consultor Nil-
son César Donadon, pa-

X SEATA – FAJAB
lestrou na X SEATA, na
Fajab, e nos dias 10 e
11 de setembro foi a

apresentação  de traba-
lhos sobre empreende-
dorismo e grandes ne-

gócios, responsabilida-
de sócioambiental, além
de apresentação de pai-
néis.

5ª etapa da Copa Interior de Triathlon
No domingo, 14 de se-

tembro, aconteceu a 5ª
etapa da Copa Interior de
T r i a t h l o n ,
(www.copainterior.com.br)
cuja a distância da prova foi
de 750m de natação, 20km
de ciclismo e 5km de cor-
rida. A largada foi às 9:30h
da manhã e teve a partici-
pação de aproximadamen-
te 150 atletas.

O atleta Rodrigo Dantas
de Lucas terminou a prova
com 1h0743" na primeira
colocação geral, conse-
quentemente da sua cate-
goria (40-44 anos). O se-
gundo colocado no geral
foi o atleta da cidade de
São Paulo Hadi Akkouh
1h09’16" (30-34 anos) se-
guido do atleta de Ribeirão
Preto Tiago Belloube
1h09’44" (30-34 anos).

A natação foi realizada

no lago da cidade e o per-
curso do ciclismo e corri-
da tiveram muitas subidas,
que dificultou bastante a
prova, com clima quente e
seco.

Agradecimentos à Aca-
demia Cardiofísico, Fábio
Travaini, Bimba e ao técni-
co Ricardo Dantas, pelos
treinos.

OS CAVALEIROS DO ZODÍA-
CO A LENDA DO SANTUÁ-

RIO
Sessão: 19:00 // Sábado e Do-

mingo também às 15:00
Censura: 10 anos
Sinopse: Na luta para defender

Atena e colocá-la em seu lugar de
direito, os Cavaleiros de Bronze lu-
tam para superar o Mestre do San-
tuário e os poderosos Cavaleiros de
Ouro, guardiões das 12 casas. Inici-
almente chamado de "Saint Seiya -
Knights of the Zodiac", o filme é
uma adaptação para os cinemas da
saga "Cavaleiros do Zodíaco".

SE EU FICAR
Sessão: 21:00 // Sábado e Do-

mingo também ás 17:00
Censura: 12 anos
Sinopse: Mia Hall (Chlöe Grace

Moretz) é uma prodigiosa musicis-
ta que vive a dúvida de ter que deci-
dir entre a dedicação integral à car-
reira na famosa escola Julliard e

aquele que tem tudo para ser o gran-
de amor de sua vida, Adam (Jamie
Blackley). Após sofrer um grave aci-
dente de carro, a jovem perde a fa-
mília e fica à beira da morte. Em
coma, ela reflete sobre o passado e
sobre o futuro que pode ter, caso
sobreviva.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

CASA DO CRIADOR
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