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É gratificante ser simples, tolerante,
compreensivo e conservar

procedimentos nobres

Ser flexível é conservar a mansidão
e controlar a emoção

Na existência da vida, seja humano,
para cristalizar esperança na fonte

do respeito

Os projetos Horta Educativa
e Alimentação Saudável desen-
volvidos pelas escolas munici-
pais de Jaboticabal, foram des-
taque durante o Cine Debate
“Obesidade, a maior epidemia
infantil da história”, um encon-
tro realizado em São Paulo para
discutir assuntos relacionados
ao tema.

O município foi representado
pela gestora dos projetos e con-
selheira estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentá-
vel, Izilda Aparecida Costa, dire-
tora da EMEB Paulo Freire, Janine
Zechetto Pitto e educadora da
EMEB Coronel Vaz, Cláudia Silvia
Grotta.

Após a exibição do documen-
tário “Muito Além do Peso” os
participantes iniciaram um debate
sobre os desafios para enfrenta-
mento da obesidade infantil, vi-
sando potencializar as ações de
educação, defesa dos direitos da
criança e adolescentes e defesa do

Jaboticabal se destaca em evento sobre cuidados com alimentação infantil
consumidor.

Jaboticabal apresentou os tra-
balhos de conscientização na rede
municipal de ensino, realizado por
meio de atividades lúdicas e cul-
turais. Além da Horta Educativa,
pomar, irrigação sustentável e sis-
tema de compostagem, a EMEB
Paulo Freire, por exemplo, imple-
mentou a Cantina Saudável, que
comercializa apenas alimentos
adequados ao consumo dos alu-
nos.

“Durante os debates, nos des-
tacamos por já apresentar avan-
ços efetivos na sensibilização dos
alunos sobre importância de uma
alimentação saudável e a mudan-
ça de cultura das cantinas”, expli-
cou a gestora dos projetos, Izilda
Aparecida Costa.

Os projetos Horta Educativa e
Alimentação Saudável, são desen-
volvidos nas EMEBs Afonso Tó-
daro, Coronel Vaz, Paulo Freire,
Tereza Noronha de Carvalho e
Walter Barioni.

Na última semana, a Prefeitura,
através da Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e Meio Am-
biente, concluiu as obras de cons-
trução de uma nova ponte rual
sobre o córrego Tijuco na JBT 145.

Também foi iniciada a constru-
ção de uma nova ponte no limite
de Jaboticabal com Taiúva. Nos
dois casos, foram utilizados mo-
delos de ponte aterro com passa-
gem de água, com vida útil maior e
pouca manutenção.

“O novo projeto garante mais
segurança no tráfego de cami-
nhões pelo local. Um investimen-
to que vai beneficiar o escoamen-
to da safra e os moradores das pro-
priedades rurais por muitos anos”,
afirma o prefeito Raul Girio.

A SAAMA também continua tra-

Prefeitura entrega nova ponte rural
Após conclusão da obra, nova ponte foi iniciada entre Jaboticabal e Taiúva

Cerca de 40 pessoas, entre se-
cretários municipais, representan-
tes de entidades, clubes de servi-
ços e instituições de ensino parti-
ciparam,  dia 22, da primeira reu-
nião de organização da 3ª Cami-
nhada “Passos que Salvam”, pro-
movida pelo Hospital do Câncer
de Barretos em parceria com a Pre-
feitura de Jaboticabal.

O principal objetivo da cami-
nhada é sensibilizar e despertar a
atenção de toda sociedade para o
diagnóstico precoce e prevenção
do câncer em crianças e jovens.

“No Brasil, por exemplo, ape-
nas 50% dos casos de câncer in-
fantil tem possibilidade de cura por
causa do diagnóstico tardio. En-
quanto nos Estados Unidos, qua-
se 100% dos casos têm sucesso,
porque o diagnóstico é precoce”,

Organizada 3ª Caminhada Passos que Salvam
Hospital do Câncer apresentou dados sobre importância do diagnóstico precoce de câncer infantil

pontuou o secretário de Governo,
José Paulo Lacativa.

Durante o encontro, também foi
apresentado detalhes da campanha
e do trabalho desenvolvido gratui-
tamente pelo Hospital do Câncer.

Uma nova reunião foi agenda-
do para a segunda-feira (29), às
18h, no auditório da Prefeitura. Na
pauta: trajeto da caminhada, dis-
tribuição dos kits e divulgação da
campanha.

balhando na revitalização do córre-
go Cerradinho. A expectativa é que
as obras sejam concluídas em 60 dias.

A manutenção melhorará a pai-
sagem do local e é uma ação im-
portante no combate às enchen-

tes. As margens do rio estão fi-
cando mais largas, aumentando o
escoamento das águas pluviais. A
Prefeitura também retirou o lixo
depositado no local, garantindo
um descarte adequado.

O Fundo Social de Solidarieda-
de realizou, dia 23, a “Tarde da
Saúde” voltada aos idosos inte-
grantes do Centro de Convivên-
cia do Idoso, popular Clube da
Terceira Idade.

Cerca de 300 idosos foram be-
neficiados com orientações de
saúde, exames de glicemia e aferi-
ção de pressão arterial.

“Além de lazer, o Fundo Social
se preocupa em cuidar da saúde
dos nossos idosos. Queremos
que, de fato, essa seja a melhor
idade”, pontua a presidente e pri-
meira-dama, Cidinha Girio.

A ação contou com a parceria
do Senac. Para obter mais infor-
mações o telefone de contato é (16)
3202-8994.

Idosos são beneficiados com “Tarde da Saúde”
Ação desenvolvida pelo Fundo Social atendeu cerca de 300 idosos

Jaboticabal recebeu, na última
semana (dias 16 e 17), na Praça 9 de
Julho, a unidade do SEBRAE Mó-
vel. Ao todo foram realizados cerca
de 140 atendimentos, incluindo con-
sultorias a empreendedores e con-
sultas ao Banco do Povo. A Prefei-
tura Municipal apoiou a ação.

“Microempreendedores indivi-
duais, microempresários e candi-
datos a empreendedores tiveram

SEBRAE Móvel orienta Empreendedores
Ação contou com parceria do Banco do Povo

a oportunidade de conhecer mais
sobre abertura de negócios ou,
ainda, receber consultorias indivi-
duais com dicas para melhor con-
duzir o negócio já existente”, pon-
tuou o prefeito Raul Girio.

Para a agente de atendimento,
Vanessa Gonçalves, a ação foi um
sucesso. “Estivemos na Praça 9 de
Julho, por dois dias, oferecendo
consultorias financeiras e orienta-

ção específicas sobre o programa
“Receitas de Sucesso”, voltado ao
setor alimentício. Os interessados
em abrir empresa também tiveram
sua oportunidade”, ressaltou.

Agentes do Banco do Povo
também participaram da ação com
intuito de tirar dúvidas dos clien-
tes. Dos 19 atendimentos, dois efe-
tivaram cadastro para financia-
mento.

CINE DEBATE: Encontro realizado em São Paulo, com debates para se enfrentar desafios visando potencializar ações

Primeira reunião “PASSOS QUE SALVAM” A meta principal é sensibilizar  e despertar a atenção de toda a sociedade jaboticabalense

Neste novo projeto, aumenta a vida útil da ponte

Cidinha Gírio - Presidente do Fundo Social de Solidarie-
dade, otimista com os avanços empreendidos em benefício
da saúde dos idosos, orientações, além de parcerias.

“RECEITAS DE SUCESSO” com consultorias individuais para se conduzir negócios
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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!

Os estados enfermos provindos das
alterações do sistema glandular é que
são mais particularmente sensíveis ao
tratamento homeopático, pois eles têm
sua principal base de perturbação nas
condições mentais do espirito.

As doses infinitesimais e potenciali-
zadas pelo processo homeopático desa-

Antes da Copa do Mundo de Fute-
bol, e também durante, temia-se pelo
recrudescimento (aumento) das campa-
nhas políticas contra o atual Governo
brasileiro. Sentia-se no ar a arma-
ção de uma revolta, os Meios de
Comunicação (MÍDIA) estavam or-
questrados no sentido de criar uma
barreira informativa, onde só pas-
savam as notícias contra. Para se
saber de algo de diferente, era pre-
ciso recorrer às  Redes Sociais ou
aos Blogs de conhecidos articulis-
tas políticos, avessos a esse jogo.

O mecanismo de se criar essas bar-
reiras não é novo. O Estado alemão
criou, nos anos 1930, uma coisa cha-
mada Gleichschaltung, quer dizer,
sintonia igual, posicionamento úni-
co de todos os Meios de Comunicação,

Sabia que diante de você Deus colo-
cou uma porta aberta? Pois pode se ale-

A  MANIPULAÇÃO  DA  GRANDE  MÍDIA
pois não tolerava divergências.

No momento brasileiro da Copa, algo
parecido insinuou-se no ar. Era preciso
fechar o cenário informativo de todas
as notícias que vazassem. Não se pode
dizer que, terminada a Copa, a cena
mudou. As coisas ficaram um pouco
amainadas, inclusive por causa do fenô-
meno do inesperado na política.

Nesses meses que se passaram, duas
coisas ficaram perigosamente claras no
palco da política brasileira. Primeiro,
o fato de a Imprensa e seus financiado-
res  — a classe política conservadora, o
grande capital, os movimentos religio-
sos retrógrados  —  constituírem essa
espécie de voz única, nos perseguindo
em toda parte, querendo o tempo todo
sussurrar suas verdades em nossos ouvi-
dos. Algo como um vulto, uma nuvem
negra, uma figura mística acima de nos-
sas cabeças.

E, de repente, sentiu-se que essa som-
bra estava atônita, sem saber como agir
e o que falar. Pois a Copa deu certo, a
campanha não vingou. O momento era
de recomposição e de mudança de táti-
cas. Algo semelhante aconteceu tam-
bém quando Eduardo Campos morreu.
Apanhou essa “entidade” de surpresa e
fez o quadro político ser tomado de as-
salto mais uma vez pelo imprevisto.

Pois este é o Segundo ponto: quan-
do o inesperado surge, o espectro que

nos ronda emudece, paralisa-se, perde
as palavras. Vê, diante de si, a existên-
cia que os supera, um poder maior que o
seu. Assim foi com Luiza Erundina, em
1988, ascensão meteórica de uma can-
didata que estava na rabeira das sonda-
gens eleitorais e que, no final, surpreen-
deu pelo choque de realidade: existe o
OUTRO.

O olho do Mesmo, dos poderes tra-
dicionais que estão fincados em solo
paulista, inesperadamente se vê diante
do olho do OUTRO, até então tido como
domesticável. Mas  não é bem assim...

O campo Midiático, bem o sabe-
mos, é uma arena em que impe-
ram, tradicional e comodamente,
os velhos Jornais, bombardeando
sobre todos, diuturnamente, a voz
da reação.  O que não foi a “entre-
vista”  de William Bonner com a
atual Presidenta senão isso? Gran-
de esforço de derrubar uma gover-
nante pela voz dessa divindade es-
pectral que nos rodeia.

Mas a Opinião Pública não é a voz
dos donos, destes que possuem todos os
Meios de Comunicação à sua disposi-
ção, os megafones que atingem o País
inteiro, mas não têm nada a dizer. Há
algo maior que nos  envolve , algo como
uma atmosfera, um clima do momento,
um “espírito do tempo”, que suplanta a
voz dessa divindade que volta e meia

trepida e fica sem ação.
As nuvens, assim, não são apenas

acidentes meteorológicos. São conden-
sações de opiniões, interferências, ma-
nipulações da Opinião Pública; mas tam-
bém são visitadas por fenômenos raros
e incompreensíveis do dever político
de um País. Vivemos todos sob esses
espaços atmosféricos estranhos sobre
nossas cabeças.

Nesse quadro, o inesperado, a força
da alteridade não se deixa sufocar pelo
travesseiro da asfixia informativa. Ele
mostrou sua face soberba no episódio da
Copa, na desarticulação da chapa do PSB,
nas mil formas em que pode quebrar com
um show anunciado e projetado como o
melhor dos Mundos possíveis.

A Vida das pessoas não é diferente.
Somos, em diversos momentos, apanha-
dos de surpresa por um acontecimento
que nos faz rever nossa Vida, nossas po-
sições, nossas ideias. É o impacto diante
do real. Muitas vezes isso se traduz num
salto, numa virada, numa transforma-
ção. É o poder que possui o OUTRO de
nos comunicar. Quando ACEITAMOS
ser comunicados. Quando conseguimos
ter o discernimento de perceber que exis-
te um Mundo além dos grandes Jornais e
das TVs, das revistas e das celebridades,
do Inferno do MESMO...

Reflexão sobre texto do Jornalista e
Professor Titular da ECA/USP – Ciro
Marcondes Filho -

- José Fernando Stigliano -

UMA  PORTA  ABERTA
grar, porque esta porta ninguém pode
fechar. Glória a Deus! Celebrai com jú-
bilo ao Senhor, todos os moradores da
terra. Servi ao Senhor com alegria e
apresentai-vos a Ele com canto. Sabei
que o Senhor é Deus; foi Ele, e não a
nós, que nos fez povo Seu e ovelhas do
Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com
louvor e em Seus átrios (Templo), com
hinos; louvai-o e bendizei o Seu nome.
Porque o Senhor é bom, e Eterna a sua
misericórdia; e a Sua verdade estende-
se de geração a geração. (Salmos 100.1
aos 5). As portas aqui representam as
revelações da Palavra do Senhor, para
a nossa vida. O Senhor já abriu todas as
portas para nos abençoar. Mas nós po-
demos fechar a porta, por falta de
conhecimento.É muito importante a
gente prestar atenção, quando o Se-
nhor estiver falando conosco, seja atra-

vés de um louvor, da pregação da pala-
vra, ou de um servo Dele. O Salmista
descobriu que ele deveria celebrar, ou
seja, festejar muito e servir ao Senhor
com muita alegria no coração. Ele re-
conheceu o Senhor em todos os seus
caminhos, quando ele entrou pelas por-
tas do Senhor, ele não deixou a triste-
za, o medo, nem dúvida, acompanhá-
lo. Feliz a pessoa que confia no Senhor
e faz do Senhor a sua fortaleza. Seja
qual for a situação que você esteja
passando, não desista, nem desanime.
Porque assim diz o Senhor: Eu sei as
tuas obras; eis que diante de ti pus uma
porta aberta. E ninguém a pode fechar.
(Apocalipse 3.8a). Então o que você
está esperando, Deus já abriu todas as
portas da sua vida, para você ser feliz,
no seu casamento, na sua vida finan-
ceira, na sua vida sentimental, etc. Você
não precisa mais ficar chorando ou se
lamentando, apenas esforça-te e tenha

bom ânimo. Esta porta nunca mais será
fechada, porque o que Deus faz, nin-
guém pode desfazer. Agradeça a Deus
com muitos hinos de louvor, dizendo o
quanto Ele é bom na sua vida e como a
sua bondade é infinita, o seu Amor dura
para sempre. Não tenha mais medo,
Deus fechou todas as portas, por onde
o inimigo estava entrando e destruin-
do a sua felicidade, a sua alegria e a sua
esperança. E agora, o que você vai fa-
zer? Ficar parado na porta só olhando,
ou tomar a decisão de entrar por ela e
pegar todas as benções, que o Senhor já
preparou para você? Que Deus te aben-
çoe, em nome de Jesus. Esta é a minha
oração. Ouço nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM das 05h30mim às
06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook
 catedral_dopovodedeus@hotmail.com

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

A ORIGEM DAS ENFERMIDADES E A HISTÓRIA DA ALOPATIA ANTE O PODER CURADOR HOMEOPÁTICO - I

fogam do psiquismo o potencial peri-
goso, gerado pela mente desgovernada,
e que sobrecarrega o períspirito com a
carga mórbida de resíduos tóxicos pro-
vindos das suas contradições. Por exem-
plo, no caso de um fígado exausto e
combalido pela excessiva carga mórbi-
da, que aflora “de dentro para fora”, ou
seja “do espírito para a matéria”, esse
órgão precioso, filtro heróico e respon-
sável pela produção de hormônios da
nutrição, necessita de alívio imediato e
socorro energético, em vez de ser chi-
coteado violentamente pela medicação
tóxica que, vindo de fora, ainda o obri-
ga a um trabalho excepcional.

Nesse caso, é a Homeopatia que
melhor pode atuar através do cientifi-
cismo ordeiro e exato, sem obrigar os
órgãos combalidos a uma drenação in-
tempestiva, mas reativando-lhes as
energias para uma função terapêutica
endógena e sensata.

Desde sua origem, o homem tem
estado exposto, individual ou coletiva-
mente, às influências de causas morbífi-
cas físicas ou morais. Nos primórdios
da humanidade, um pequeno número de
remédios era suficiente para destruir ou
modificar a ação daquelas causas e seus
efeitos no homem, já que a simplicida-
de de seu modo de vida dava lugar ao
desenvolvimento de pouquíssimas en-
fermidades.

Os progressos da civilização foram
logo aumentando as causas morbíficas e
fazendo também sentir a necessidade de
buscar auxílios contra elas. Desde en-
tão, isto é, desde a época de Hipócrates,
há dois mil e quinhentos anos, muitos
homens têm se dedicado a tratar as en-
fermidades, cada dia mais numerosas,
buscando em sua imaginação meios para

aliviá-las. Tantas cabeças diferentes pro-
duziram uma infinidade de doutrinas
acerca da natureza das enfermidades e
seus remédios, criando sistemas em cla-
ra contradição uns com os outros e con-
sigo mesmos. Cada uma dessas sutís te-
orias surpreendia, a princípio, a todo o
mundo, por sua profundidade ininteligí-
vel e atraia a seu autor uma multidão de
prosélitos entusiastas.

Ao lado destas teorias, formou-se
independentemente um método de cura
que consistia em empregar certas mis-
turas de medicamentos desconhecidos
contra diferentes classes de enfermida-
des arbitrariamente estabelecidas, sem-
pre em contradição com a natureza e
por conseguinte, sem resultado vanta-
joso. A esta antiga terapêutica se
lhe dá o nome de Alopatia.

Esta antiga medicina lisonjeia-se de
que só ela merece o título de racional
porque, segundo ela, é a única que trata
de buscar e eliminar a causa da enfermi-
dade e segue as pegadas da natureza em
seu tratamento.

Imagina-se poder encontrar a causa
ainda que, em realidade, não encontre,
pois é irreconhecível e por conseguinte
não pode ser encontrada. De fato, como
a maior parte das enfermidades é de ori-
gem e natureza dinâmica, sua causa não
é reconhecível pelos sentidos, impon-
do-se portanto, imaginar uma.

A escola antiga supunha que a maté-
ria alterada pela enfermidade, já esti-
vesse no interior do organismo ou fosse
exteriorizada, como a causa produtora
daquela enfermidade, ou ao menos, que,
em virtude de sua pretensa reação, a
conservava.

Fundada nesta crença, operavam
todos os esforços possíveis para expul-

sar do corpo enfermo, o que supunham
ser as causas materiais.

Porém, quão fatais consequências foi
ter em seguido essa crença, como até
hoje aliás.

Mais cedo ou mais tarde aparecem
infalivelmente outras enfermidades, que
se consideram como novas, não sendo
em realidade, senão aquelas mesmas pri-
mitivas, ainda que modificadas e com
um caráter mais grave que as primeiras,
refutando francamente as teorias da es-
cola antiga.

Isto deveria abrir-lhes os olhos e
convencê-la que a enfermidade é de na-
tureza imaterial, que sua origem é dinâ-
mica e que somente pode-se destruí-la
por um outro poder dinâmico.

Supor um princípio morbífico ma-
terial é algo mais cômodo, não só por-
que o entendimento humano o concebe
bem, mas também porque os enfermos,
exigindo sempre a razão da causa e da
natureza de seu mal, se dão por satisfei-
tos com a explicação do médico, funda-
da nesta hipótese.

Vamos seguir com nossas disserta-
ções na próxima edição para irmos es-
clarecendo a origem das enfermidades
mas, historiando o conceito da alopatia
que prevalece desde os primórdios dos
tempos, ante o poder curador HOME-
OPÁTICO.

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

Há uma frase que diz: “Não são to-
dos os que estão, nem estão todos os
que são”. Quer dizer que, nem todos os
que estão em um hospital psiquiátrico
são loucos e nem todos os loucos estão
em um hospital psiquiátrico. Há psico-
patas em todas as partes: dirigindo um
transporte público, administrando uma
empresa ou governando um país. Onde
menos se espera pode haver alguém com
uma psicopatia: um transtorno de per-
sonalidade anti-social. Claro que isso
não significa necessariamente que essas
pessoas sejam más, apenas não sentem
empatia pelos outros, nem remorso pe-
los seus atos. Eles vivem pelas suas pró-
prias regras e só sentem culpa quando
rompem com o seu código de conduta.

Para os psicopatas as pessoas são
coisas, objetos que servem para satisfa-
zer seus interesses. Se na sua programa-
ção não estiver machucar o outro, não
o farão. E poderão viver em comunida-
de porque entendem os códigos sociais.
Eles se adaptam. O terrível acontece
quando eles não conseguem evitar  fa-
zer o mal. Mas a maioria não comete
crimes, ainda que não tenham vergo-

Vinte maneiras de se reconhecer um psicopata

nha de mentir, manipular ou machucar
para conseguir o que têm em mente.

Quando cometem crimes, de um pon-
to de vista penal, como estão conscien-
tes dos seus atos, são responsáveis. Mas,
ao contrário de um réu normal, não existe
a possibilidade de correção de sua condu-
ta, assim a reabilitação é baseada em uma
forma de vida que possa lhes trazer be-
nefícios e evitar outros danos.

20 MANEIRAS DE DETECTAR
UM PSICOPATA

Faceta interpessoal:
1. Eles têm uma boa oratória e char-

me. São simpáticos e conquistadores
num primeiro momento.

2. Têm uma auto-estima exagerada.
Se sentem melhores que os outros.

3. São mentirosos patológicos. Men-
tem principalmente para conseguir be-
nefícios ou justificar suas condutas.

4. Têm comportamento manipula-
dor. E, se forem inteligentes o bastante,
os outros não perceberão esse compor-
tamento psicopata.

Faceta afetiva:
5. Não sentem remorso ou culpa.

Nunca ficam em dúvida.
6. Quanto à afetividade, são frios e

calculistas. Não aceitam as emoções,
mas conseguem simular sentimentos se
for necessário.

7. Não sentem empatia. São indife-
rentes. E até podem manifestar cruel-
dade.

8. Têm uma incapacidade patológi-
ca para assumir responsabilidade pelos
seus atos. Não aceitam os seus erros.
Eles raramente procuram ajuda psico-
lógica, porque acham que o problema é
sempre dos outros.

Faceta estilo de vida:
9. Necessitam de estímulo constan-

te. Ficam aborrecidos facilmente.
10. Gostam de um estilo de vida pa-

rasitário.

11. Agem descontroladamente.
12. Não têm metas por longo pra-

zo. Vivem como nômades, sem direção.
13. Eles se comportam impulsiva-

mente. Com ações recorrentes que não
são premeditadas. Junto com a falta de
compreensão das conseqüências de suas
ações.

14. São irresponsáveis.
Faceta anti-social:
15. Tendem a ser delinqüentes na

juventude.
16. Demonstram problemas de con-

duta desde a infância.
17. Tiveram a revogação de sua li-

berdade condicional.
18. Eles têm versatilidade para a

ação criminal. Eles preferem golpes e
delitos que requerem a manipulação de
outros.

Outros não incluídos em nenhuma
das facetas:

19. Têm tendência a uma vida sexu-
al promíscua, com vários relacionamen-
tos breves e ao mesmo tempo. Gostam
de falar sobre suas conquistas e proezas
sexuais.

20. Acumulam muitos casamentos
de curta duração. Não se comprome-
tem por muito tempo por ter que man-
ter um vínculo.

Estes itens formam o método popu-
lar chamado de PCL (Psychopathy
Checklist) desenvolvido por Robert
Hare, PhD em Psicologia e professor
da Universidade de British Columbia no
Canadá. Cada atributo recebe uma pon-
tuação de zero a dois, e para o diagnós-
tico correto se adiciona uma entrevista
semi estruturada e a análise do histórico
do paciente. Segundo Hare, um por cen-
to da população é psicopata.

Pode acontecer mesmo em uma ida-
de precoce. Segundo o psiquiatra foren-
se John MacDonald há uma tríade que
poderia indicar uma futura personalida-
de psicopata: crueldade com animais,
piromania e a incontinência urinária
persistente, depois dos quatro ou cinco
anos de idade.

Na sociedade já ficou instituído, gra-
ças a Hollywood, a idéia de que todos os
psicopatas são como Hannibal Lecter
ou Dexter, encantadores com certeza.
Mas é claro que não é preciso esquarte-
jar alguém para ser louco. Assim, é me-
lhor estar ciente das pessoas ao seu re-
dor. Que não esteja sendo vítima de uma
manipulação enlouquecida e ainda não
ter se dado conta. Todo psicopata sem-
pre procura por vitimas: mulheres ri-
cas, carentes de afeto e amor.

O anjo disse a Maria que, para Deus,
nada é impossível e ela deu o seu “sim”
ao Senhor. Nossa Senhora ainda era uma
menina, imaculada, pura, por isso pôde
dizer: “Eis aqui a escrava do Senhor”.
Ela esperava pelo Salvador, como to-
dos O esperavam, mas nunca imaginara
que Ele viesse dela. Essa graça era gran-

Deus faz grandes coisas por intermédio dos pequenos

de demais para o entendimentos dela,
mas Deus a escolheu.

Como isso aconteceu já que ela era
tão pequena? Porque para Deus nada é
impossível. O Senhor faz grandes coi-
sas por intermédio dos pequenos. É para
o pequeno e para o humilde que Ele
manifesta a Sua glória.

“O que agrada a Deus, em minha
pequena alma, é que eu ame a minha
pequenez e minha pobreza. É a espe-
rança cega que tenho em Sua misericór-
dia”.

É difícil, para o orgulhoso, acolher
sua pequenez e assumir que é pequeno.
Por isso assuma-se e ame-se, pois o que
agrada a Deus e o que dá liberdade para
Ele agir em nós é quando somos peque-
nos, pobres e humildes e assumimos
nossa pequenez.

Sou uma “poeirinha”, mas Deus olha
para mim, põe os olhos em mim, como
disse Maria. E isso acontece porque sou
pequeno. Aceito, assumo e amo a mi-
nha pequenez. Maria nunca quis ser gran-
de, por isso o Senhor olhou para ela e
fez nela maravilhas.

Seu irmão,
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Educação Sexual e sexualidade: um
olhar diferente

Adriana Zocca Simões Barrozo
Karina Nonato Fernandes
Natália Souza Nogueira
Falar de educação sexual, hoje em

dia, ainda é difícil e pode gerar um con-
tratempo, pois as pessoas ainda não es-
tão acostumadas com o tema e possu-
em várias definições que muitas vezes
não condizem com o verdadeiro signi-
ficado. Albuquerque foi o precursor da
orientação sexual na década de 1920,
onde predominava a ideia higienista.

Mas, por que a educação sexual
é importante? Desde que nascemos so-
mos educados sexualmente, em primei-
ra instância pela família e depois em
outras agências de socialização como a
escola, a religião, o grupo de amigos,
entre outros. Ou seja, a educação sexual
que recebemos ao longo da vida seja ela
informal ou formal constrói os nossos
valores e conceitos sobre o que é sexu-
alidade, ser mulher, ser homem, padrão
de beleza, relações amorosas, etc.
         Para a Organização Mundial de
Saúde (OMS) “a sexualidade humana
forma parte integral da personalidade
de cada um. É uma necessidade básica e
um aspecto do ser humano que não pode
ser separado de outros aspectos da vida”.
Para tanto, já é o momento de desmis-
tificarmos o trabalho com a sexualida-
de, que é inerente ao ser humano desde
o nascimento até a morte. Não temos
como fechar os olhos para a nossa se-
xualidade, porque ocultaríamos as nos-
sas necessidades e desejos, afetividades
e sentimentos, sendo, então de suma
importância a sistematização desse tra-
balho nas escolas, para uma educação
para a vida. Entretanto, por que a edu-

Mestrandas em Educação Sexual Unesp/Araraquara

cação sexual na escola? Porque é no
ambiente escolar que o indivíduo per-
manece a maior parte do seu dia e con-
sequentemente do seu crescimento. É
nos corredores da escola, salas e pátios
que as demonstrações de sexualidade
estão mais evidentes. De acordo com
os Parâmetros Curriculares Nacionais a
Educação Sexual na escola, se faz ne-
cessária de uma forma clarificadora, re-
flexiva, sem imposições de valores quer
seja religiosos, sociais, familiares, mas
uma educação para vida, emancipató-
ria, que traga responsabilidade sobre si,
sobre o outro, mas vivenciando plena-
mente suas emoções, desejos, prazeres
nas suas mais variadas formas, que nos-
sa sexualidade permite. Vamos, então,
cada vez mais, aderir a essa Educação
Formal dentro das escolas, mas sendo
aplicada por profissionais capacitados,
que possam efetivamente contribuir
para o desenvolvimento das crianças,
adolescente, jovens e até mesmo dos
idosos que voltam para a escola, em busca
do conhecimento, mas com uma vivên-
cia mais ampliada, no entanto, muitas
vezes, sem nenhum contato com o tema
em questão.

Entre em contato:
sedusa.sedusa@yahoo.com.br ou  https:/
/www.facebook.com/gruposedusa

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

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



João Filardi ex-atacante de Jaboticabal, Santos e Vasco
João Filardi nasceu em 31 de mar-

ço de 1911, na cidade de Jaboticabal,
no interior de São Paulo. De boa esta-
tura e por ter qualidade no cabeceio,
fez carreira no futebol paulista e cari-
oca atuando como centroavante.  Em
25 de março de 1968, aos 57 anos de
idade, acabou falecendo.

Filardi aparece agachado. Ele é o terceiro, da esquerda para a direita. Foto enviada por João
Ricardo.

Em sua extensa carreira defendeu
as cores de Jaboticabal, Linense, San-
tos e Vasco. Sua chegada ao Peixe foi
em 1938, graças às ótimas atuações
pelo interior do estado. Porém, sua
estadia na Vila Belmiro foi breve e logo
retornaria ao Atlético Jaboticabal para
fazer história.

Naquela mesma temporada de
1938, Filardi fez parte do grupo que
ficou conhecido como "Esquadrão de
aço e marcou época na cidade de Jabo-
ticabal. Tanto que seu nome está imor-
talizado na Casa do Atleta, dentro do
estádio Robert Todd Locke, situado
na cidade do interior paulista.

Filardi aparece agachado novamente. Ele é o quarto, da esquerda para a direita. Foto enviada por
João Ricardo.

Santos comemora 51 anos do
bicampeonato da Libertadores
O dia que é conhecido mundialmen-

te pelo triste episódio dos atentados
ao World Trade Center pode ter um
alento para os torcedores do Santos e
também para a história do futebol bra-
sileiro.

Foi justamente em um 11 de se-
tembro, no ano de 1963, que o fantás-
tico time de Pelé, Coutinho, Pepe e
companhia derrotou, em plena La
Bombonera, o todo poderoso Boca
Juniors. A vitória por 2 a 1 deu o bi-
campeonato da Libertadores à equipe
da Vila Belmiro, que havia conquista-
do o torneio um ano antes, contra o
Peñarol-URU.

O jogo foi apenas a quarta partida
do Peixe na competição, já que, na
época, o campeão da edição anterior
estava automaticamente classificado
para as semifinais.

Nas partidas antes da decisão con-
tra o Boca, o Alvinegro Praiano empa-
tou com o Botafogo por 1 x 1 no Paca-
embu e, no jogo da volta, deu um cho-
colate por 4 x 0 na equipe que tinha
Garrincha, Manga, Nilton Santos,
Zagallo e outros craques.

FICHA TÉCNICA – Boca Juni-
ors-ARG 1 x 2 Santos

Gols: Sanfillippo a 1min, Couti-
nho aos 5min e Pelé aos 37min do se-

gundo tempo.
Local: Estádio La Bombonera, Bu-

enos Aires, Argentina.
Público: 85.000 aproximadamente
Renda: Cr$ 135.000.000,00 ou

16.917.300 pesos
Árbitro: Marcel Albert Bois (Fran-

ça)
Boca Juniors: Errea; Magdalena,

Orlando Peçanha e Simeone; Rattin e
Silveira; Grilo, Menéndez, Rojas, San-
filippo e Gonzaléz. Técnico: Aristó-
bulo Deambrosi.

Santos: Gilmar; Dalmo, Mauro e
Geraldino; Calvet e Zito; Dorval, Lima,
Coutinho, Pelé e Pepe. Técnico: Lula

Como surgiu a rivalidade no futebol entre Brasil e Argentina
Brasil  e Argentina são duas das me-

lhores seleções de futebol do mundo,
mas quando esses dois times jogam exis-
te um fator a mais em campo: a enorme
rivalidade entre os dois países. No de-
correr da história, brasileiros e argenti-
nos foram protagonistas de jogos his-
tóricos, que muitas vezes chamavam a
atenção não só pelo belo futebol joga-
do, mas por brigas entre os jogadores
que tomavam proporções gigantescas.
Pelé e Maradona, Messi e Neymar, Boca
Juniors X Corinthians: quando se trata
de futebol, qualquer confronto entre
Argentina e Brasil é mais do que um
jogo: é uma guerra!

História
Antes mesmo da invenção do fute-

bol, já existia uma rivalidade entre Bra-
sil e Argentina. Espanhóis e portugue-
ses iniciaram essa rixa logo após o des-
cobrimento da América, quando dividi-
ram suas terras no Tratado de Tordesi-
lhas. Depois, com os países já indepen-
dentes, a tensão entre as nações aumen-
tou com a Guerra Cisplatina, quando
Argentina e Uruguai se uniram para
combater o avanço do Brasil na região
do Rio da Prata. Um dos últimos mo-
mentos de tensão na história entre bra-
sileiros e argentinos foi nos anos 70,
durante a construção da Usina de Itai-
pu. Argentinos acreditavam que Buenos
Aires poderia ser inundada completa-
mente caso a usina fosse destruída. A
partir dos anos 90, com a implementa-
ção do Mercosul, as relações políticas
entre os dois países melhoraram consi-
deravelmente.

Os primeiros jogos
As seleções de futebol de Brasil e

Argentina tiveram seus primeiros jogos
no início do século 20, com uma enor-
me vantagem dos argentinos. O primei-
ro jogo foi no dia 20 de setembro 1914,
quando as duas seleções disputaram uma
partida amistosa em Buenos Aires. O
resultado foi uma vitória de 3 a 0 para
os argentinos. Porém, uma semana de-
pois, na disputa da final da Copa Roca,
o Brasil ganhou de 1 a 0 da Argentina,
dando o troco nos seus vizinhos e co-
memorando o título na frente da torci-
da argentina.

Decisões e eliminações mais famo-
sas

Brasil e Argentina já disputaram vá-
rios jogos importantes de torneios sula-
mericanos, mundiais, olímpicos e tam-
bém de categorias inferiores. Entre os
jogos finais mais emblemáticos, estão
as decisões da Copa América de 2004,
quando Adriano empatou a partida nos
minutos finais com um golaço, levando
a decisão para os pênaltis e tirando um
título que estava nas mãos da Argenti-
na. A Copa das Confederações de 2005,
na Alemanha, foi outra oportunidade
em que o Brasil humilhou seus adversá-
rios, com uma goleada de 4 a 1. Entre as
derrotas mais doloridas do Brasil, está o
jogo disputado pelas oitavas de final da
Copa de 90 na Itália. Naquela ocasião, a
Argentina de Maradona ganhou de 1 a 0
com gol de Caniggia, eliminando o Bra-
sil da competição.

Rivalidade entre os clubes
O Brasil leva vantagem na quantida-

de de títulos mundiais conquistados. A
seleção verde amarela foi cinco vezes
campeã da Copa do Mundo, contra so-
mente dois títulos dos argentinos. Po-
rém, quando o assunto é Copa Liberta-
dores, os clubes argentinos estão na
frente. São 22 campeonatos para os
portenhos contra 16 dos brasileiros. O
clube mais temido pelos brasileiros é o
Boca Juniors, que já ganhou seis vezes o
campeonato continental de clubes, eli-
minando Santos e Palmeiras na final
em algumas situações. Outro grande
campeão é o Independiente, que possui
sete títulos. Os brasileiros ainda preci-
sam ganhar muito para poder equiparar
o nível. Santos e São Paulo contam com
três títulos cada.

Pelé x Maradona
A Argentina deu os primeiros passos

como seleção antes do Brasil, no início
do século XX. Nos anos seguintes, viu
os vizinhos surgirem com muito mais
força na América do Sul. Depois, o fu-
tebol argentino passou pelo momento
mais baixo da história enquanto o Bra-
sil começou a dominar o mundo. O
momento histórico é importante para
entender o quanto a figura de Pelé –
tratado como o melhor da história do
esporte – é inversa ao período pelo qual
passava o futebol argentino. De 1958 a
1970, o Brasil – de Pelé – venceu três
das quatro Copas do Mundo que dispu-
tou enquanto a Argentina não conse-
guiu nada. Depois, houve a situação in-
versa: Diego Maradona apareceu como
outro jogador histórico e levou a Ar-
gentina ao sucesso em um período em
que o futebol brasileiro não conquistou
o mundo, apesar de ter formado exce-
lente time em 1982.

A primeira escalação de uma Seleção Brasileira da história foi
essa. Em pé: Píndaro (Flamengo), Marcos (Fluminense) e Nery (Fla-
mengo); Agachados: Lagreca (São Bento), Rubens Salles (Paulista-
no) e Rolando (Botafogo); Sentados: Oswaldo Gomes (Fluminense),
Abelardo (Botafogo), Friedenreich (Ypiranga), Osman (América) e
Formiga (Ypiranga) .

Copa Roca de 1914
A Copa Roca foi um torneio de fu-

tebol amistoso disputado entre a Se-
leção Brasileira e a Seleção Argentina,
no dia 27 de setembro de 1914

Foi realizado apenas um jogo e em

Seleção Argentina 1914: Rithner Capitão (CA Porteño), Bernas-
coni (Estudiantes), Lanús (Estudiantes), Naón (Estudiantes), Leo-
nardi (Estudiantes), Crespo (Tigre), Izaguirre (CA Porteño), Lamas
(Estudiantes), Sayanes (GEBA) e Antonio Piaggio (CA Porteño).

O raio X dos craques
Compare as principais característi-

cas das duas feras
PELÉ
Edson Arantes do Nascimento
Nasceu em 23/10/1940, em Três

Corações (MG)
Altura: 1,74 metro
Peso: 70 kg (1970)
Olhar: Com sua visão periférica, é

capaz de enxergar o que acontece ao
seu redor ou mesmo a longa distância
sem tirar o olho da bola

Liderança: Era um dos líderes do San-
tos e da Seleção Brasileira, embora não

solo argentino, no Estádio do Club Gi-
mnasia y Esgrima na cidade de Bue-
nos Aires, no dia 27 de setembro de
1914. O vencedor do confronto seria
declarado o campeão da primeira Copa
Roca.

Olhar: Visão centrada na bola e no
lance próximo de si

Liderança: Foi capitão e líder da se-
leção argentina, do Boca Juniors e do
Napoli (Itália)

Perna: Canhoto, fazia tudo com a
perna esquerda – só com a esquerda. Era
um ótimo cobrador de faltas

Chuteira: Número 39
Clubes em que atuou
Argentinos Jrs. (1976 a 1980)
Boca Juniors (1980 a 1982 e 1994 a

1997)
Barcelona (1982 a 1984)
Napoli (1984 a 1991)
Sevilla (1992 a 1993)
Newell’s Old Boys (1993 e 1994)
Títulos na carreira
11
Maiores conquistas
Campeão mundial sub-20 com a se-

leção argentina (1979)
Campeão mundial com a seleção ar-

gentina (1986)
Bicampeão italiano com o Napoli

(1987 e 1990)
Campeão da Copa da Uefa com o

Napoli (1988)
365 gols em 695 jogos
(Média de 0,52 gol por jogo)
Copas do Mundo
4 participações (1982, 1986, 1990 e

1994), 1 título (1986), 21 jogos e 8 gols
Por que MARADONA foi melhor
1) Ele conduziu, a conquistas inédi-

tas, times medianos que nunca haviam
ganhado nada, como o Argentinos Jrs. e
o Napoli

2) Ele carregava o time nas costas.
Jogava ao lado de companheiros me-
díocres, enquanto Pelé sempre teve bons
jogadores ao seu lado

3) Mesmo atuando em uma equipe
mal organizada como a Argentina de
1990, foi vice-campeão do mundo

4) Depois que parou de jogar, a Ar-
gentina não ganhou mais título. Já o
Brasil foi duas vezes campeão do mun-
do sem Pelé

5) Foi um dos melhores jogadores da
história do Campeonato Italiano, um
dos mais difíceis do mundo

PELÉ X MARADONA

tenha sido o capitão
Perna: Destro, mas chutava bem tan-

to com a direita, quanto com a esquerda
Chuteira: Número 39
Clubes em que atuou
Santos (1956 a 1974)
New York Cosmos (1974 a 1977)
Títulos na carreira: 59
Maiores conquistas
Tricampeão mundial com a seleção

brasileira (1958, 1962 e 1970)
Bicampeão mundial com o Santos

(1962 e 1963)
Bicampeão sul-americano com o

Santos (1962 e 1963)
Pentacampeão da Taça Brasil com

o Santos (1961 a 1965)
10 vezes campeão paulista com o

Santos (1958, 60, 61, 62, 64, 65, 67,
68, 69 e 73)

1.282 gols em 1.375 jogos
(Média de 0,93 gol por jogo)
Copas do Mundo
4 participações (1958, 1962, 1966

e 1970), 3 títulos (1958, 1962 e 1970),
14 jogos e 12 gols

Por que Pelé foi melhor
1) Ganhou muito mais títulos na car-

reira e foi tricampeão mundial, enquan-
to Maradona ganhou apenas um título
mundial

2) Foi duas vezes campeão mundial
de clubes, coisa que Maradona nunca
chegou perto de conseguir

3) Fez 3,5 vezes mais gols que o ar-
gentino

4) Foi perfeito em todos os funda-
mentos: chute com o pé direito, chute
com o pé esquerdo, dribles, lançamen-
tos, cabeceio

5) Pelo seu talento e porte físico,
Pelé teria sido bom em qualquer posi-
ção do futebol: lateral, zagueiro, ponta
e centroavante. Até como goleiro ele
jogou, e bem. Maradona só podia ser o
que foi: ponta-de-lança. Entende?

MARADONA
Diego Armando Maradona
Nasceu em 30/10/1960, em Lanús

(Argentina)
Altura: 1,66 metro
Peso: 70 kg (1986)
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Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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Quando falamos de associações e
projetos sociais, logo imaginamos ins-
tituições que somam diversos recursos
financeiros, promovendo doações de
alimentos, roupas, dinheiro ou ensinam
uma profissão para pessoas sem qualifi-
cação profissional.

Nesta edição, vamos conhecer a As-
sociação Semeando Vida, através do seu
presidente Alessandro Rômbola, que
promove um trabalho social usando
meios um tanto diferentes para benefi-
ciar as pessoas.

Alessandro, o que é a Associação
Semeando Vida?

A Associação é uma instituição soci-
al que não visa lucro, como qualquer
outra associação. Nosso foco são todas
as pessoas, ou seja, aquelas que se sen-
tem atraídas pelo desejo de uma mudan-
ça de vida, por isso não trabalhamos
apenas com pessoas carentes de dinhei-
ro, mas todas aquelas que desejam uma
direção para mudança de suas vidas, seja
pessoal, profissional, financeira, fami-
liar, e principalmente na vida conjugal
ou amorosa.

E como é desenvolvido este traba-
lho?

A principio, a associação mantém
um programa de rádio, chamado Pro-
grama Palavra Viva, de segunda a sexta,
às oito da manhã, pela rádio GAZETA
FM 107,9 e às 11 da manhã pela rádio
NOVA FM, 107,9 e aos sábados das 18
às 20 horas. A programação tem como
ouvintes as pessoas que são acompa-
nhadas pelo trabalho da associação, as-
sim como outras que se identificam com
o trabalho e encontram no programa
palavras que as direcionam para solu-
ção de diversos males.

Um projeto mantido pela moeda de maior valor do mundo

No programa disponibilizamos uma
linha telefônica onde posteriormente
podemos atender as pessoas e focar na
necessidade individual de cada um. A as-
sociação não promove nenhuma insti-
tuição religiosa, mas trabalha em par-
ceria com qualquer instituição, seja reli-
giosa ou não, que necessite de uma par-
ceria para atender os seus beneficiados.
Também promovemos outros trabalhos
como em Dezembro de 2013 o NATAL
MELHOR, que em parceria com uma
instituição religiosa, reunimos dezenas
de crianças, no bairro Planalto Itália e
tivemos um dia de brincadeiras, distri-
buição de presentes, e o principal, o te-
atro de fantoches onde o tema foi de
esperança e motivação para um futuro
melhor. É gratificante ver esperança
nos olhos das crianças. Neste ano pro-
movemos em maio, um jantar somado
a palestras, direcionado exclusivamen-
te para casais chamado ETERNO
AMOR. Mas nosso trabalho é feito dia
a dia, corpo a corpo, mostrando a dire-
ção para todas as pessoas que precisam
e querem uma mudança em suas vidas, e
mantendo-as no caminho direcionan-
do-as diariamente pelo programa de rá-
dio. Casamentos restaurados, abandono
dos vícios, cura das doenças psicosso-
máticas, direcionamento para jovens.

Quem faz tudo isso?
Ainda somos poucos. O programa

eu e a Regiane, minha esposa, mas quan-
do existem eventos ou mais atendimen-
tos eu conto com o Jerre Caetano, An-
derson Luiz e suas esposas e é claro que
na oportunidade aparecem muitos vo-
luntários para nos ajudar.

Como o projeto é sustentado?
Diferente como muitos pensam, não

focamos a necessidade física das pesso-
as, mas direcionamos as pessoas para
que as necessidades físicas delas sejam
supridas pela sua própria capacidade, seja
para ela mesma ou para seus dependen-
tes.  Não mantemos cestas básicas e nem
sopas e nem distribuição de roupas ou
coisas parecidas. Direcionamos as pes-
soas crescerem interiormente e desen-
volverem ferramentas para se auto sus-
tentar. Acreditamos que o que está den-
tro da pessoa, faz a diferença, por exem-
plo, você pode tirar a miséria da pessoa
dando-lhe dinheiro, mas se tirar a misé-
ria de dentro da pessoa, então não pre-
cisa dar-lhe dinheiro, ela mesmo vai
consegui-lo. Sendo assim, o projeto pre-
cisa de pouco dinheiro, apenas para

manter a rádio e quando promovemos
eventos. Normalmente as pessoas dire-
cionadas ajudam manter o projeto. Ou
seja, o projeto é mantido pela moeda de
maior valor do mundo, pessoas.

Qual a ideologia deste trabalho, em
que base está sustentado?

Usamos a bíblia para direcionar as
pessoas. Acreditamos que o poder da fé
pode fazer qualquer situação mudar. Acre-
ditamos que a Palavra de Deus, pura,
sem religiosidade, pode mudar a vida de
qualquer pessoa, restaurando, curando e
dando a direção que sempre seguida nun-
ca mais trará retorno aos problemas do
passado. Por que a cesta básica todo mês
tem que ser reposta, o dinheiro sempre
tem que ser doado para os pobres, mes-
mo a religião precisa sempre de mais
emoção para ser mantida, para as doen-
ças da alma a dependência do remédio é
constante. Acreditamos que a mudança
na vida das pessoas tem que ser de den-
tro para fora, desta forma cada pessoa
na direção certa, que vem de Deus, tem
condições de se manter equilibradas nas
finanças e na família.

E qual o futuro deste projeto?
O futuro a Deus pertence, mas se

Ele nos direcionar, continuaremos a
atender quantas pessoas conseguirmos,
e é claro que todos aqueles desejosos de
nos ajudar, são bem vindos. Assim como
qualquer um que esteja lendo e precisa
de uma direção para sua vida, seu casa-
mento, sua família ou sua vida financei-
ra. É só enviar um e-mail para:
Alesidewind@hotmail.com que estare-
mos prontos a servir.

Os que desejarem conhecer de perto
nosso projeto podem acessar,

www.programapalavraviva.com.br, ou nos-
so canal no youtube.com, programa pala-
vra viva ou ainda nossa fan page,
www.fecebook.com/programapalavraviva.

Quando soube que ia ser mãe, assim
como toda mulher, fiquei muito feliz.
Foi uma gravidez tranqüila, e muito es-
perada. O nascimento da Keila foi par-
to normal e correu tudo muito bem.
Aparentemente, uma criança normal.
Nasceu com 51cm e pesando 3,240kg.
Tudo corria muito bem, até aos 11 me-
ses, de idade.

“A Descoberta da Surdes”.
Estávamos reunidos em família na

casa da minha sogra, Keila brincava com
sua prima, que era da mesma idade dela.
Quando que na hora de irmos almoçar
eu chamei minha sobrinha, e ela veio.
Chamei pela Keila e ela não respondeu,
achei no momento, que ela estava ape-
nas querendo brincar ou chamar aten-
ção de todos. Mas aquele gesto, me pre-
ocupou bastante, minha sogra logo per-
cebeu a gravidade, e me disse: - Jaqueli-
ne parece que a Keila é surda. Eu não
acreditei, logo tomei a decisão de levá-
la ao médico. Ao levar a Keila ao médi-

co, o seu primeiro diagnóstico foi que a
Keila estava apenas com muita cera nos
tímpanos, que era para ela fazer uso de
uns medicamentos. Nada deu resultado.
Foi então que o médico nos encami-
nhou para o HC de Ribeirão-Preto. Lá
foram feitos vários exames, e aí sim o
resultado, minha filha, tão pequena, tão
inocente, era uma criança Surda. Quan-
do o médico me deu essa notícia, pare-
cia que o chão abriu, e eu não sabia mais
o que pensar, nem o que fazer. O senti-
mento naquela hora era de dor, mistu-
rado com desespero, angústia e muita
aflição. E perguntava prá Deus, o por-
quê de tudo isso?! Pois eu sabia que não
ia ser fácil. Começava aí uma nova fase
de vida da minha filha. Foi feito um
encaminhamento para ela no início es-
tudar e fazer acompanhamento na
APAE. Assim foi feito, Keila fez o pré-
escola, e tinha o acompanhamento da
Fonoaudióloga. Terminado essa etapa,
os profissionais, da APAE, conversa-

ram comigo e disse, que a minha filha,
teria que ir pra uma escola normal de
ouvintes, que ela era capaz, e não podia
mais ficar na APAE. Nossa... Aí come-
çava de novo minha preocupação com
ela, como seria a adaptação da Keila em
uma escola de ouvintes. Keila começou
a estudar, no início parecia que tudo ia
bem, Keila foi muito bem recebida por
todos, a professora dela se empenhou
bastante, quis ajudar Keila, mas não ob-
teve nenhum resultado. Keila sofreu
muito, pois não entendia nada do que
era dito na sala de aula, acompanhava
os alunos em tudo mas não sabia, e nem
entendia o que escrevia, Keila era ape-
nas copista, só copiava as tarefas.

“A Descoberta da Estrelinha Azul”.
Num Certo dia, eu levei a Keila para

fazer uma seção de fono, ainda na APAE,
enquanto eu aguardava a Keila na sala
de espera. Havia uma moça conversan-
do com uma mãe alí presente. Essa
moça, que naquele momento para mim,
era um anjo enviado por Deus, que fala-
va da escola só para surdos. Aquele dia
foi um momento muito especial, pois
alí as minhas esperanças eram renova-
das. Alí havia todas as chances para mi-
nha filha. Comecei a conversar com ela,
e ela me falou sobre a escola. Fui em
busca dessa preciosa informação. Meu
esposo, Keila suas irmãs e eu, fomos até
Jaboticabal conhecer a Estrelinha Azul,
jamais vou me esquecer da emoção da
minha filha naquele dia, tudo para ela,
era uma grande descoberta, a surpresa,
o medo, a alegria de estar conhecendo
crianças surdas igual a ela, e mais ainda,
conhecendo os Sinais, a tão importante
LIBRAS. Alí começava uma nova his-
tória para ela. Keila começava a se co-
municar aprendendo LIBRAS, por que
até então, só sabia fazer sinais caseiros,
que eu mesma tinha inventado, e o mais
importante também, minha filha era

alfabetizada. Keila não sofria mais, por-
que começou a aprender, a aprender ler,
aprender a se comunicar muito bem. Foi
muito bem recebida na Estrelinha Azul
por todos os profissionais. Hoje Keila
agradece muito a escola Estrelinha Azul,
por ter ensinado à ela tudo o que antes
não sabia, e o que seria de mim, se não
houvesse a APÁS, essa Associação ma-
ravilhosa, onde tem uma grande parti-
cipação em minha vida e da minha fi-
lha. Quando fiquei sabendo que termi-
nava essa etapa de escola na Estrelinha
Azul, fique muito triste e preocupada,
pois Keila teria que ir para uma escola
de ouvintes. Tudo no início parecia que
ia dar certo e ser muito bom, pois a
escola que minha filha iria estudar, teria
uma intérprete na sala. Keila ficou mui-
to contente, quando começaram as au-
las, tudo parecia que ia tudo bem, mas
logo começaram a dificuldades e o so-
frimento, a professora não sabia de LI-
BRAS, minha filha começou a perder o
interesse pelas aulas e a vontade de es-
tudar. Acreditávamos que a inclusão, era
certa em todas as escolas. Mas não foi
bem assim. Pois nessa escola, minha fi-
lha e seus amigos não tiveram uma boa
aceitação. Foram discriminados e de uma
certa forma recebidos com preconcei-
tos, não tiveram a oportunidade de
mostrarem que são capazes. Nesse perí-
odo que passaram nessa escola, minha
filha sofreu muito, não só ela, seus ami-
gos também. Meu sentimento como
mãe, era de revolta e indignação, mas
como eu acredito que existe um Deus
justo e fiel, o sofrimento deles logo che-
garia ao fim. Quando tive uma ótima
notícia que eles iriam para uma nova
escola, mas mesmo assim, eu ainda me
preocupava, pois foram tantas humi-
lhações com minha filha e seus amigos.
Mas mesmo assim, minha filha teve a
chance de conhecer uma nova escola,

Keila iria estudar no Simielli. Minha fi-
lha estava muito ansiosa para saber
como seria a recepção das pessoas com
os surdos alunos e professores. Keila fica
muito feliz ao saber que na escola teria
uma intérprete de verdade, uma pessoa
muito especial e que realmente sabe
LIBRAS, a Professora Virginia Antoni-
no. Keila hoje tem o que precisa, infor-
mação, um grande desenvolvimento
escolar e LIBRAS corretamente, tem o
carinho e a atenção dos professores e
dos demais profissionais da escola. O
desenvolvimento dela hoje é de 100%.
Ela tem orgulho da escola em que está

estudando, ama estudar, ama seus ami-
gos em modo geral, os professores e
todos que estão em sua volta. E ela dis-
se, que a luta foi muito difícil, mas aca-
bou. Ela agora está muito feliz, e hoje
só temos a agradecer. Obrigada escola
Simielli, Obrigada escola Estrelinha Azul
e Muito Obrigada à APÁS, que até hoje
apoia os surdos e sua família. E uma
frase muito bonita que minha mãe diz é
assim... “Os Surdos são como um Dia-
mante Bruto, só precisa ser lapidado,
ou seja, tem seu imenso valor, precisa
ter suas oportunidades de mostrar que
são capazes”.

Descobri a perda auditiva do meu
filho quando ele já estava com um ano
e meio. Levei ele para fazer exames e
logo em seguida o médico me chamou
para dar o resultado. Ele disse que Wi-
lliam tinha perda severa profunda nos
dois ouvidos. Fiquei sem chão, não con-
seguia entender, porque estava acon-
tecendo isso com meu filho, mas ten-
tei manter a calma, pois não queria
que ele percebesse o meu desespero.
Perguntei ao médico, o que eu teria
que fazer para ajudar o William? Ele
me disse que teria que usar aparelho
auditivo. Então fui procurar ajuda, co-
nheci a Estrelinha Azul e a APÁS, que
me receberam de braços abertos. A
fonoaudióloga que me atendeu, enca-
minhou William para Baurú, lá conse-
guimos o aparelho gratuito. E William
já começou a freqüentar a escola espe-

Jaqueline Reis dos Reis e Keila

Maria dos Anjos da Silva e William
cial, e eu comecei a participar do Cur-
so de LIBRAS oferecido na APAS.

Hoje William já está com 12 anos,
e continua estudando na escola espe-
cial Estrelinha Azul, conseguiu um bom
desenvolvimento com a língua de si-
nais “LIBRAS”. Hoje eu vejo que a
perda auditiva do William, não foi um
problema para nós, e sim uma forma
de nos ensinar a dar mais valor à vida.
A nossa comunicação é ótima na mi-
nha casa, todos nós falamos em Lín-
gua de Sinais com o William. Agrade-
ço a Deus e a todos que me ajudam até
hoje, pois sozinha não teria consegui-
do. Gostaria de falar aos pais que tem
um filho especial, que nunca desistam
dele, pois ter um filho especial, não é
um problema, e sim, uma Benção que
Deus te enviou.

a.) - Maria dos Anjos da Silva.

CONVERSA COM JESUS
Todos os dias - Durante nove dias

ORAR: Oh, meu Jesus, em vós de-
posito toda minha confiança. Vós sa-
beis de tudo, meu Pai. Sois o Senhor do
Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que
fizestes o paralítico andar, o morto a
voltar a viver, o leproso sarar, fazei
com que (pedir a graça). Vós que vistes
minha angústia e lágrimas, bem sabeis.
Divino amigo, como preciso alcançar
(Pedir a graça). Convosco, Mestre, te-
nho ânimo e alegria para viver.

Só de vós espero com fé e confian-
ça (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus,
que ao terminar esta conversa que te-
rei contigo durante nove dias, eu al-
cance (pedir a graça), que peço com
muita fé. Como gratidão, mandarei
publicar mil orações para que outras
pessoas, que precisem de Vós, apren-
dam a ter fé e confiança na Vossa mi-
sericórdia. Ilumine os meus passos, as-
sim como o sol ilumina o amanhecer
de todos os dias. Jesus, tenho confian-
ça em Vós. Cada vez aumenta mais a
minha fé. “Obrigado por tudo Se-
nhor”.

Agradeço por uma grande graça al-
cançada. Amém. (F.A.S.)
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A loira é um avião, a mo-
rena é uma pantera.

A loira é minha paixão,
a morena é minha paque-
ra.

A loira pegou meu cora-
ção e jogou pela janela

A morena pulou o portão
e foi correndo pegar prá
ela!

Ooo, vichiii, vichiii, vi-
chee!!!MARCOS SALLES E SERTANEJO - 10 anos de carreira, durou a dupla

Marco Salles e Irapuan. Agora com três meses de carreira, nova roupagem, a
dupla se transformou em Marcos Salles e Sertanejo. A dupla se apresentou no
último dia 20 de setembro ao lado de Matão & Mathias. Muito sucesso!

MODELO COMERCIAL
O nome dele é Igor Mussacredi (22), um talento que deu início à carreira de

modelo bem cedinho. Com apenas 12 anos de idade, fez seu primeiro trabalho.
Um comercial para uma marca de refrigerantes. Desde então, não parou mais.
Hoje o geminiano é formado em Técnico Agricola, e tem muitas experiências
na vida de modelo. Gravou comerciais, clips, estampou revistas, posou para
catálogos de moda, atuou como príncipe e de quebra ainda tem em seu currícu-
lo concursos como: Mister São Paulo, onde ficou entre os 10 mais belos do
estado, e o 2º lugar no Mister Rodeio Brasil. Igor Mussacredi é natural de
Ribeirão Preto, onde vive e trabalha. E para quem não sabe, ele tem descen-
dência árabe, olhos verdes e uma beleza construída em 1,78 de profissionalis-
mo, carisma e  atitude, três qualidades importantíssimas no caminho de um
grande modelo. Se depender da vontade de Igor, o futuro lhe reserva muitas
novidades e realizações.

Vamos esperar para ver. Sucesso!
Agradecimento: Bauhaus Brasil e César Augusto. Fotos: Monique Borges

Cláudia Duar-
te, completará
idade nova dia
29, com uma
mega festa para
familiares e ami-
gos no dia 4 de ou-
tubro. Com certe-
za, estaremos lá.
MUITAS FE-
LICIDADES!

Completou, no último dia 26 de setembro, o 2º aninho de
vida, Enzo Henrique de Almeida, filho de Adilson e  Naia-
ra, que o felicitaram com muitos vivas!

Luciano Pereira
comemorou idade
nova dia 26. Com o
amor da família e
o carinho dos ami-
gos, ele renova as
baterias para mais
uma etapa, que
será repleta de tra-
balho, conquistas e
comunhão. Amor,
saúde e paz,  são os
votos carinhosos
da esposa Denise e
do filho sapeca,
Túlio.

NAIARA PATRÍCIA PENEDO aniversariou no último dia 25 de
setembro. Recebeu os carinhos do esposo Adilson, do filhinho Enzo,
amigos e familiares. FELICIDADES!

CIDINHA GÍRIO. Nesta ocasião calorosa, dia 28/09, que sejam
celebrados seus sonhos, fantasias, felicidade, saúde, realizações, sur-
presas agradáveis, abraços, novas e valorizadas amizades, para en-
cantar ainda mais o seu dia e suas virtudes. Que haja muita paz e
harmonia neste instante todo especial, que é só seu, com muita sere-
nidade, brilho de  renovação, regadas a simpatia, bondade e muitas
rosas para florir seus passos empreendidos como bem precioso na
jornada aos pequeninos. PARABÉNS!

Anderson
Montedor,
desejamos,
no seu dia,
30 de setem-
bro, otimis-
mo, cora-
gem e deter-
m i n a ç ã o
nesta data
festiva. PA-
RABÉNS!

Professor de Biologia e apaixonado pela cozinha italiana. OLA-
VO GANGA FRIZZAS, parabéns pelo seu aniversário a transcorrer
no dia 28. Que você possa desfrutar com muitas alegrias esta come-
moração cheia de encanto e repleta de emoções!

Caio Mar-
tucci,  que a
data do seu
aniversário,
dia 28, seja
repleto de oti-
mismo, espe-
rança, com-
preensão, co-
ragem e vitó-
rias. FELI-
CIDADES!

JACQUELINE RABELLO. Dia 03/10 você completará mais um
ano de vida. Que as alegrias e conquistas possam marcar este bom
momento da sua vida. FELIZ ANIVERSÁRIO!

Parabéns SERGIO LAFFRANCHI. Nesta comemoração, que
acontece dia 02/10, possa refletir sublimidade, alegrias, felicidades
e muito sucesso, com grandes esperanças no futuro.

Eduardo Sil-
va, que dia 01/
10 seja de
muitos sonhos
e experiências,
e que tudo isso
seja funda-
mental para
suas realiza-
ções. FELIZ
ANIVERSÁ-
RIO!

Os pais JOÃO, VALÉRIA E A IRMÃ MARIANA, felicitaram BRUNA
PETEROSSI MARTINS (KARATECA), e JULIANA PETEROSSI MAR-
TINS (JOGADORA DE BASQUETE), pelo NIVER transcorrido no último
dia 12 de setembro.  PARABÉNS, FELICIDADES, PAZ E SAÚDE!



A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2.014
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ABANDONO  DE  EMPREGO
E. 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

CONSÓRCIO COMTEMPLADO 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

A ABRAPEC - Associação Brasilei-
ra de Assistência às Pessoas com Cân-
cer é uma organização sem fins lucrati-
vos) engajada em dar apoio social e te-
rapêutico às pessoas acometidas de cân-
cer em situação de vulnerabilidade soci-
al) incluindo atendimento aos familia-
res. Os usuários nos são encaminhados)
através dos hospitais públicos) postos
de saúde) entre outros. Possui uma equi-
pe interdisciplinar de voluntários que
inclui terapeutas) psicólogos, advoga-
dos, fisioterapeutas, profissionais da área
previdenciária, professores de artesanato
e uma assistente social, que elabora pro-
gramas voltados a proporcionar melhor
qualidade de vida aos usuários e familia-
res.

O objetivo principal da Associação
é suprir as necessidades básicas dos usu-
ários com medicamentos (mediante re-
ceita médica), materiais para curativos,
cadeira de roda/banho, alimentação, su-
plementos nutricionais (mediante a
prescrição nutricional), fraldas geriátri-

A ABRAPEC
Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer

cas, exames laboratoriais quando neces-
sários etc. Informar quais são seus direi-
tos como pessoas, com neoplasia ma-
ligna, encaminhar para os recursos exis-
tentes na comunidade e trabalhar seu
estado emocional e auto-estima, atra-
vés da psicoterapia e terapias comple-
mentares.

Paía ser atendido pela ABRAPEc, é
preciso realizar um cadastro com a as-
sistente social da unidade. Esse cadastro
é feito com horário agendado, median-
te apresentação dos seguintes documen-
tos: laudo médico que comprove o cân-
cer, cópia do RG, CPF e do comprovan-
te de endereço.

A ABRAPEC depende de doações
para assegurar a manutenção desse tra-
balho voltado aos cidadãos de baixa ren-
da.

Faça-nos uma visita. Basta compa-
recer à Rua Maestro Grossi, 459 - Nova
Jaboticabal - Site: www.abrapec.org e-
mail:jaboticabal@abrapec.org - Telefo-
ne: 3203-2428

TELEFONE: (16) 3209-4900

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

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

A  G  R  A  D  E  C  I  M  E  N  T  O
A Família de PEDRO STIGLIANO agradece pela forma carinhosa, digna e

fraterna que ele foi cuidado por ocasião de seu Atendimento, e posterior Inter-
nação, no Pronto Atendimento, no Quarto e Centro de Terapia Intensivo(CTI)
do Hospital e Maternidade Santa Isabel, no período de 05 a 23 de Setembro de
2014.

Nossa Eterna Gratidão aos Funcionários da Recepção e Administração; bem
como aos Enfermeiros, Enfermeiras, Médicos e Médicas do referido Hospital.
Em todos os momentos foram extremamente atenciosos e fraternos com meu
pai e conosco.

Estendemos nossa gratidão aos Diretores do Sistema UNIMED/SUS, à Pre-
feitura de nossa cidade e à Loja Maçônica “Fé  e Perseverança”, e, finalmente,
aos Funcionários e Diretores do PREVER/Jaboticabal e Funerária Santa Isabel.

Quem trata os outros com genuína gentileza, Consideração e Respeito  –
para dizer Amor e Compaixão –  convive bem consigo mesmo.

QUE DEUS, NA SUA INFINTA BONDADE, NOS DÊ SAÚDE E LUZ...
SEMPRE!

JOSÉ FERNANDO STIGLIANO – FILHO  -

Um avião rumo ao planeta e a águia.
Por: Noel, o Mensageiro da Paz.

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

THE IMITATION GAME / Filme
com Benedict Cumberbatch ganha
cartaz

“The Imitation Game’’, eleito o
melhor filme do Festival de Toronto
2014, ganhou um novo cartaz. “Por
trás de cada código existe um enig-
ma”, diz a arte:

“The Imitation Game’’ é a cinebi-
ografia do gênio matemático Alan Tu-
ring estrelada por Benedict Cumber-
batch e dirigida por Morten Tyldum.
Durante a Segunda Guerra Mundial,
cientistas e inventores trabalharam
com os Aliados na decodificação das
máquinas Enigma, ajudando a quebrar
códigos de mensagens secretas nazis-
tas e auxiliando na vitória aliada.
“The Imitation Game’’ foca na his-
tória de um desses homens, o britâni-
co Turing, gênio matemático e nome
fundamental às ciências da computa-
ção. O filme deve se estender aos anos
posteriores à guerra, quando Turing
foi criminalmente processado por ser
homossexual no início da década de
1950. Ele poderia escolher a castra-
ção química ou a prisão - e ficou com
a primeira opção. Desmoralizado, o
matemático acabaria cometendo sui-
cídio, comendo uma maçã contami-
nada com cianureto. Reza a lenda que

a Apple (“maçã”) de Steve Jobs teria
sido batizada em homenagem a Tu-
ring. A produção ainda não tem data
para chegar ao Brasil, mas os críticos
especializados apostam que “The
Imitation Game’’ estará presente no
Oscar 2015.

Lançamentos
SIN CITY - A DAMA FATAL
A BELA E A FERA
O PROTETOR

P/ HELDER F. SIMURRO
Somos espíritos e vivemos  no plano mate-

rial quando estamos num corpo reencarnado e,
no plano espiritual quando desencarnamos.
Existe vida  quando partimos no além túmulo,
chegamos, o espírito não morre, é eterno. O pla-
neta terra é habitado por nós, de dores e sofri-
mentos, predominando a ignorância na luta pela
sobrevivência, da cultura de conhecimentos que
abrirão novos caminhos para o progresso. A
felicidade é uma conquista, exigindo de nós
muita transformação. Quem não vem pelo amor,
vira pela dor. Fora da caridade não há salvação.
Temos que nascer de novo, novas vidas estão
programadas para que, encarnados, possamos
evoluir

A cegueira espiritual atrasa a evolução. O
tempo passa e leva os acontecimentos que se pro-
cessam com altos e baixos, com dores e alegrias,
com luzes e trevas. A renúncia diante dos pro-
blemas é o remédio para que estejamos em paz.

Somente seremos os semeadores da semen-
te do amor quando o remédio restabelece o equi-
líbrio, que necessitamos para sermos felizes,
onde os afins se atraem na conquista do direito
de poder realizar, dentro de nós, a reforma ínti-
ma, de sonhar com os olhos do coração. O mun-
do criado por DEUS abre seus braços e nos
recebe para nos agasalhar, nos renovar, dentro
dos princípios da paz, do perdão, da humildade
como lenitivo do amor, ligado no tempo da es-
perança.

 A PORTA LARGA E A ESTREITA
  Os caminhos se cruzam no tempo da frater-

na sabedoria, na desigualdade de ações e rea-
ções, onde, em vez de enveredarmos pela porta
estreita da renúncia, do trabalho e da humilda-
de, preferimos a porta larga, das facilidades, da
indolência e da vaidade, que comprime os en-
ganos e desenganos, ligados ao orgulho, ego-
ísmo, somados ao desprezo às leis de DEUS,
trazendo conseqüências graves em futuras re-
encarnações.

As eternas lembranças que se acumulam nas
vidas eternas do espíritos, se multiplicam, para
se ligarem às realidades do hoje, como uma fon-
te de verdades, que precisam ser lapidadas e co-
locadas no rol dos acontecimentos, que se de-
senrolam no dia a dia na família, que trazem afi-
nidades, poderes que nos levam à evolução.
Seremos felizes, nada nos faltará, gozaremos de
boa saúde.   Havemos de realizar tudo que dese-
jamos, para honrar e glorificar o nome de DEUS.

As saudades  nos tocam o coração, nas lá-
grimas do desprezo, da humilhação, onde re-
voltamos e criamos dentro de nós o perdão.
Somamos o amor, para vencermos o orgulho e
transformarmos em glórias, realizações que nos
fortalecem dentro da felicidade, que nos levam
a DEUS e a JESUS.

A VIDA CONTINUA NO
ALÉM TÚMULO

MAZE RUNNER: CORRER OU
MORRER

Sessão: Qui – 20:30 / Sex – 19:30
e 21:45 / Sáb e Dom – 17:00 -19:30 e
21:45 / Seg a Qua - 20:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: Em um mundo pós-

apocalíptico, o jovem Thomas
(Dylan O'Brien) é abandonado em
uma comunidade isolada formada
por garotos após toda sua memó-
ria ter sido apagada. Logo ele se
vê preso em um labirinto, onde será
preciso unir forças com outros jo-
vens para que consiga escapar.



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

CASA DO CRIADOR

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO, 27 DE SETEMBRO DE 2.014


