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O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, recebeu um apoio de peso
na luta pela permanência e cons-
trução de um novo prédio para o
Instituto Médico Legal na cidade.
Raul e o Deputado Federal Arnal-
do Jardim (PPS) discutiram as al-
ternativas. Na pauta também este-
ve o aumento no efetivo da Polí-
cia Científica local.

No gabinete, as autoridades re-
ceberam representantes da Polícia
Científica e confirmaram o apoio

Raul recebe o apoio de Arnaldo
Jardim para manter IML

Autoridades se unem em prol a Jaboticabal
político. “Faremos o que estiver
ao nosso alcance para manter um
órgão tão importante para nossa
cidade. Vamos lutar, ainda, pela
vinda de novo efetivo para a cida-
de”, informa o prefeito.

Em nova passagem por Jaboti-
cabal, Arnaldo Jardim reafirmou
suas emendas parlamentares – R$
500 mil para infraestrutura do Dis-
trito Industrial e R$ 50 mil para a
APAS. “Meu apoio será integral.
Sou cidadão jaboticabalense e es-

tarei sempre próximo para ajudar
nossa população, seja na luta pelo
IML, no aumento do efetivo da
Polícia Científica ou de verbas para
obras e projetos importantes”.

Após a reunião, as autoridades
visitaram a APAS - Associação de
Pais e Amigos de Surdos de Jabo-
ticabal. Com a emenda parlamen-
tar (R$ 50 mil), foi possível trocar
vários equipamentos e móveis,
como computadores, impressoras
e mesas.

A Prefeitura de Jaboticabal,
parceira da Rede Social de
Proteção dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, reali-
zou, na quarta-feira (23), a
palestra “Adoção: um olhar
sobre a entrega espontânea de
filhos para adoção”. Autorida-
des de várias esferas partici-
param da cerimônia, na Câ-
mara Municipal.

O Juiz de Direito, Dr. Ale-
xandre Gonzaga Baptista dos
Santos, falou da importância
de capacitar os funcionários
que trabalham na saúde. “São
as pessoas mais próximas das
mães que, por algum motivo,
não querem manter vínculo
com o filho. Toda a equipe ori-

Autoridades discutem adoção e entrega voluntária de crianças
Medida visa, entre outros aspectos, combater o tráfico de pessoas

entará na manutenção do vín-
culo, mas caso a mãe realmen-
te opte pela adoção, o melhor
caminho é entregá-los à justi-
ça”, alerta o juíz. “Abordamos
esse novo olhar da adoção: a
entrega voluntária das crian-
ças, que não é crime. Essa é a
melhor saída para evitar o trá-
fico de pessoas e de crian-
ças”, completou.

Já o prefeito Raul Gírio re-
lembrou a nobre missão de
adotar. “É um bonito ato de
carinho, amor e entrega. Ja-
boticabal tem o privilégio de
ter duas pessoas que levanta-
ram essa bandeira [o juíz e o

promotor]. Foi uma palestra
grandiosa, para os estudantes

de direito e para os profissio-
nais da saúde que participa-
ram”, diz o prefeito. “Essa
mobilização de toda a rede é
vital para discutir o preconcei-
to em relação à adoção”, fi-
naliza o Promotor de Justiça
Dr. Paulo Henrique de Olivei-
ra Arantes.

O evento foi realizado pela
Rede Social, que uniu esfor-
ços entre Prefeitura Municipal,
Câmara Municipal, Fórum
(Vara da Infância, Promotoria
da Infância e Setor Técnico),
Conselho Tutelar, Comcriaja,
Secretaria de Assistência So-
cial, Escola de Arte, Delega-
cia da Mulher, SENAC e Fa-
culdade São Luís.

Elogios insensatos são como palavras

ditas aos ventos

Quem te critica hoje e elogia no

amanhã, não tem escrúpulos e vive

às imbecilidades

Há os que roubam projetos para se

vanglorizarem, mas vivem aos

excrementos, porque são serpentes

com roupagem de ovelhas

A Prefeitura vem incentivando
a formação de seus funcionários.
Uma parceria com o SEBRAE, nos
últimos meses, dois treinamentos
foram realizados em Jaboticabal:
um curso voltado para a capacita-
ção sobre a Lei Geral e o Programa
Jovens Empreendedores Primeiros
Passos, que pretende incluir nas
escolas municipais, matérias espe-
cíficas sobre empreendedorismo.

Após a conclusão das aulas,
representantes do escrito do SE-
BRAE de Ribeirão Preto estiveram
em Jaboticabal certificando os alu-
nos participantes.

Presente no evento, o Prefeito,
Raul Gírio, ressaltou a importân-

SEBRAE entrega  certificados para participantes de cursos
Funcionários participaram de capacitações sobre a implementação da

Lei Geral e do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos

cia da parceria com o SEBRAE. “O
SEBRAE promove um trabalho di-
ferenciado junto aos empresários
de nossa cidade, oferecendo di-
versas oficinas, cursos e projetos.
Agora foi a vez da Prefeitura  utili-
zar esse conhecimento, qualifican-
do seus funcionários sobre a Lei
Geral e o Programa Jovens Empre-
endedores Primeiros Passos”.

O Secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Valdemir Lutti,
pontuou os benefícios que os trei-
namentos trouxeram para a atual
administração. “Preparamos nos-
sa equipe, principalmente para ofe-
recer condições de participação
dos pequenos empresários nos

processos licitatórios disponibili-
zados pela Prefeitura. Nosso ob-
jetivo é oferecer o conhecimento
necessários aos interessados em
fornecer produtos e serviços ao
município, garantindo que esses
recursos permaneçam dentro do
município”.

O Gerente do Escritório Regi-
onal do SEBRAE de Ribeirão Pre-
to, elogiou a postura do municí-
pio em oferecer os treinamentos
aos seus funcionários. “Essas
atividades mostram o empenho
da atual administração na imple-
mentação de políticas públicas
voltadas ao micro e pequeno em-
presário”.



O evento será realizado

pela Agência de Modelos

Paulo Pupin, no dia 25 de

maio, a partir das 21:30 ho-

ras no Clube Pietro Mascag-

ni. Essas belas garotinhas

disputam o título de Mini

Rainha e Mini Princesa do

Evento que será realizado

pela Agência Paulo Pupin.

Acontece hoje, dia 25 de maio,

a partir das 21:30 horas, no clu-

be Pietro Mascagni. São 15 be-

las garotas que disputam o tí-

tulo de Rainha e Princesa do

RSJ 2013. Elas estão sendo ava-

liadas pelos internautas, na Fan

Page do Rodeio Show Jabotica-

bal. A candidata que conquistar

a maior quantidade de “curtir”,

garante vaga para a grande fi-

nal.

As Angels do RSJ 2013
RSJ 2013, elas que já estão

sendo avaliadas pelo públi-

co internautas, com vota-

ções “curtir” na Fan Page

do RODEIO SHOW JA-

BOTICABAL, onde a can-

didata que conquistar a mai-

or quantidade de curtidas, já

garantirá  sua vaga na final.

Convites à venda nas lo-

jas Side Wind.

O Rodeio Show Jaboticabal que com-
pleta neste ano de 2013, sua 11ª edição
com fortes emoções, tanto na arena
como no palco, conta com uma infra-
estrutura completa e moderna para re-
ceber visitantes de todo o Brasil.

O RSJ já é conhecido em todo o país
como o evento que conta com as me-
lhores comitivas, peões premiados in-
ternacionalmente, grandes produções de
shows, um palco onde os Astros se En-
contram realmente. Tudo isso é espe-
rado com ansiedade pelos visitantes do
RSJ, que faz a cada ano sua história de
sucesso.

Durante os seis dias de festa, a orga-
nização do rodeio espera receber mi-
lhares de visitantes, numa estrutura que
conta com 70.000 m² e 5.000 m² de
área coberta. O Pioneiros, em sua tota-
lidade comporta um grande público con-
fortavelmente.

O visitante e amante de rodeio en-
contrará, além das atrações na arena,
Camarotes  Especiais, uma ampla área
de alimentação, espaço do Rádio Ro-
deio, além de diversas atrações e sur-
presas. O RSJ também recebe todos os
anos, personalidades que visitam e apro-
vam a estrutura e as atrações do even-
to, que promete neste ano ser inesque-
cível.

Aproveite os pontos de venda de
Permanentes do RSJ em Jaboticabal e
região:

Jaboticabal: Trailer Praça Nove de
Julho, Cascata Pizzaria, Restaurante
Mamma Mia, Bar da Loira, Papelaria
Pégaso, Rei Modas, Posto do Fú, Con-
veniência Posto Modelo, Loja Cravo e
Canela, Chicken in Frango Frito, Bari
Bar e Pastelaria do Facco.

Monte Alto: JC Celulares.  Matão:
Carol Modas. Taquaritinga: Original
Country e Auto Posto Eldorado. Gua-
riba: Beto Estevan Fotos. Barrinha:
Sorveteria do Merli. Pitangueiras: Cal-
cevest. Sertãozinho: Lojas Amareli-
nhas. Bebedouro: Armazém da Cerve-
ja. Ribeirão Preto: Chapelaria Garcia.
Taiaçu: Conveniência Posto Troca-
Ki.

Rodeio Show Jaboticabal garante aos visitantes
ampla infraestrutura e atrações inesquecíveis

Candidatas a
Mini Rainha
do RSJ 2013
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Campeonato Paulista, Série A3, de 1998.

Jaboticabal Atlético 1 CAT de Taquaritinga 2. Massagista Carlos, Carlos, Marcinho, Robert, Rodri-

go, Zé Humberto e o preparador fisíco Ronaldo. Agachados: Rivelino, Baiano, Dedei, Fábio Pernambu-

co, Marcos Dias, João Carlos e o roupeiro Leandro.

Campeonato Paulista, Série A3, de 1.998.

Jaboticabal Atlético 0 X Nacional da Capital 0.

Equipe do Jaboticabal Atlético de 1.998 - Preparador Físico Ronaldo, Rogérinho, Rogério, Nei,

Marquinhos e Naldo. Agachados: Dedei, Nenê Miranda, Fábio Pernambuco, Rivelino e Izaías.

Campeonato Paulista de Juniores de 1.997.

Jaboticabal Atlético 4  X Internacional de Bebedouro 0. 4 gols do atacante Pedrão.

Equipe do Jaboticabal Atlético de 1998 - Preparador Fisíco Ronaldo, Fabinho goleiro, Ronaldo,

Alex, Felipe, Breno, Thiago Moraes e o treinador Zé Carlos. Agachados: Dedei, Crizinho, Fábio Per-

nambuco, Coquinho e Pedrão.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Veteranos do Jaboticabal Atlético, quando homenageados em 1.993, no jogo Seleção Brasileira de

Master 1 X Jaboticabal Atlético 1.

Santos 2 x 1 Corinthians - 1968 - Foto tirada em 06 de outubro de 1968, antes do jogo entre  Santos

e o Corinthians Paulista, pelo Robertão. O Morumbi estava tomado por 46 mil pessoas, que viram o

Peixe vencer por 2 a 1. Em pé vemos: Carlos Alberto, Ramos Delgado, Marçal, Cláudio, Clodoaldo e

Rildo. Agachados: Douglas, Negreiros, Toninho, Pelé e Abel. Crédito: Revista Manchete.

Associação Atlética Osvaldo Cruz, em 1960 - Da esquerda para a direita, em pé: massagista Onofre,

Valter Savari, Dito Preto, Dito Gamba, jogador não identificado, Moisés Cocito e Cajú. Agachados:

Vasconcelos, Souzinha, Vitor, Brauna e Edson. Foto reprodução do Jornal Osvaldo Cruz, enviada por

Luiz Carlos Ferreira.

Corinthians, 1968 - Em pé: Oswaldo Cunha, Dirceu Alves, Ditão, Luis Carlos Galter, Edson Cegonha,

Lula e o massagista Davidson. Agachados: Paulo Borges, Tales, Parada, Rivelino e Eduardo.

Participantes: Batatais FC (Bata-
tais), Jaboticabal A (Jaboticabal), EC
Lemense (Leme), AA Orlândia (Orlân-
dia), Radium FC (Mococa)

União São João EC (Araras), Tur-
no/Returno

Rodada 01
Batatais 3-2 Radium
Orlândia 5-1 Lemense
Jaboticabal 1-0 União São João

Rodada 02
Orlândia 3-1 Batatais
União São João 1-0 Lemense
Radium 2-0 Jaboticabal

[a primeira partida foi paralisada por
mau tempo com 2x1]

Rodada 03
Lemense 2-1 Jaboticabal

Batatais 0-2 União São João
Orlândia 2-0 Radium
Rodada 04
Jaboticabal 3-1 Orlândia

Torneio Matheus Marinelli 1982
Lemense 1-0 Batatais
União São João 4-3 Radium
Rodada 05
Radium 2-3 Lemense
União São João 0-1 Orlândia
Batatais 2-2 Jaboticabal

Rodada 06
Radium 3-1 Batatais
Lemense 0-1 Orlândia
União SãoJoão 2-3 Jaboticabal

Rodada 07
Jaboticabal 0-1 Radium

Batatais 1-0 Orlândia

1.Orlândia 12 10 6 0 4 15- 9 6
2.Jaboticabal 12 10 5 2 3 15-12 3
3.União São João 10 10 4 2 4 14-11 3
4.Lemense 10 10 4 2 4 12-16 -4
5.Radium 9 10 4 1 5 17-17 0
6.Batatais 7 10 3 1 6 10-18 -8
Obs.: Com esses resultados, a AA Orlândia sagrou-se Campeã do Torneio

Matheus Marinelli/1982.

Lemense 1-1 União São João
Rodada 08
Jaboticabal 1-1 Lemense

União São João 3-0 Batatais
Radium 1-0 Orlândia
Rodada 09
Orlândia 1-2 Jaboticabal

Batatais 2-0 Lemense
Radium 1-1 União São João
Rodada 10
Lemense 3-2 Radium
Orlândia 1-0 União São João
Jaboticabal 2-0 Batatais

Jaboticabal

Atlético 1982-

Mauricinho,

Luiz Carlos (ex-

Noroeste), Nel-

sinho, Zé

Eduardo, Mari-

no e Paulinho.

A g a c h a d o s :

Neno, Carlos

Roberto (ex-

Noroeste), Jorge

Maravilha (ex-

N o r o e s t e ) ,

Amaurí e Rena-

tinho Caroni de

Pitangueiras.
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PEDACINHOS DE LUZ

P/ Prof. João Pito

Nos Atos dos Apóstolos (At 2,4) está
claro que todos os que estavam no ce-
náculo em Jerusalém “ficaram cheios

do Espírito Santo”. Também hoje, Deus
está investindo o próprio Espírito San-
to para trazer de volta os seus filhos.

Trata-se de um grande apelo à con-
versão, apresentada na profecia de Joel:
“Convocai para um jejum, reuni a as-

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO
Um convite de Deus

sembleia, ajuntai na casa do Senhor,

vosso Deus, as autoridades com todos

os cidadãos do país, a fim de clama-

rem ao Senhor: Ah! Que dia! De fato,

o dia do Senhor está próximo” (Jl 1,
14-15a). Lembre-se que o Senhor sabe
exatamente como somos. Ouvimos, nos
emocionamos e até nos abalamos, mas
depois tudo passa. O apelo que Ele nos
faz hoje é urgente! Jesus quer salvar os
seus filhos e trazê-los de volta, pois “o
dia do Senhor está próximo”. Por isso,
o Senhor derrama suas graças, para que
os dons do Espírito Santo se manifes-
tem de forma concreta. Ele quer nos
levar à coragem apostólica, à ousadia
na evangelização.

Deus precisa de pessoas cheias do
Espírito Santo, em todos os lugares,
porque esta é a única maneira do nosso
coração ser transformado. O Senhor
quer renovar essa nação, quer realizar
curas, milagres e prodígios. Por isso, o
convite de hoje é: “Esforcemo-nos por

conhecer o Senhor: Sua chegada é certa

como a aurora” (Os 6, 1-3). Sua vinda
é certa como o sol da manhã; então,
esforcemo-nos por conhecê-lo. Você
aceita este convite?

Seu irmão,

Você já se sentiu alguma vez como
um zero à esquerda, ou seja, sem valor
algum?

Você pode responder que não, mas
outras tantas pessoas já tiveram o seu
dia de baixa autoestima. São aqueles dias
em que a gente olha ao redor e não con-
segue ver nada em que possamos ser
úteis.

No entanto, e por essas mesmas ra-
zões, há sempre alguém que precisa de
você.

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher
ALGUÉM PRECISA DE VOCÊ...
Há pessoas caladas que precisam de

alguém para conversar.
Há pessoas tristes que precisam de

alguém que as conforte.
Há pessoas tímidas que precisam de

alguém que as ajude a vencer a timidez.
Há pessoas sozinhas  que precisam

de alguém para conversar.
Há pessoas com medo e que preci-

sam de alguém para lhes dar a mão.
Há pessoas fortes, mas que precisam

de alguém que as faça pensar na melhor
maneira de usar a sua força.

Há pessoas habilidosas que precisam
que alguém as ajude a descobrir a me-
lhor maneira de usar sua habilidade.

Há pessoas que julgam não saber fa-
zer nada e que precisam de alguém que as
ajude a descobrir o quanto podem fazer.

Há pessoas apressadas que precisam
de alguém que lhes mostre tudo o que
não têm tempo para ver.

Há pessoas impulsivas que precisam
de alguém que as ajude a não magoar os
outros.

Há pessoas que se sentem perdidas e
precisam de alguém que lhes mostre o
caminho.

Há pessoas que se julgam sem im-
portância alguma e precisam de alguém
que as ajude a descobrir como são valio-
sas.

E você, que muitas vezes pensa não
ter nenhuma utilidade, pode ser justa-
mente a pessoa que alguém está preci-
sando agora...

É claro que você não precisa, nem
pode ser a solução para todos os proble-
mas, mas faça o melhor ao seu alcance.

Se não puder ser uma árvore frondo-
sa no topo da colina, seja um arbusto no
vale - mas seja o melhor arbusto do vale.

Se não puder ser um arbusto, seja um
ramo - mas seja o ramo mais exuberan-
te a enfeitar a paisagem.

E se não puder ser um ramo, seja um
pequeno tapete de relva para dar alegria
a algum caminhante...

Se deseja ser um lindo ramalhete de
flores perfumadas, e não consegue, seja

uma singela flor silvestre - mas seja a
mais bela.

E nesse esforço de ser útil para al-
guém que precisa de você, irá cada vez
se tornando mais forte e mais confian-
te.

E todos as alegrias que espalhar pelo
caminho serão as mesmas alegrias que
encontrará na própria estrada.

Por mais difícil que esteja a situa-
ção, nunca deixe de lembrar que alguém
precisa de você. E o mais importante:
você pode ajudar alguém.

Meus queridos amigos, nosso plane-
ta Terra é uma grande escola, onde o
Criador nos matriculou para que apren-
damos a ser felizes. A maioria das pes-
soas que habitam este planeta, não são
completamente felizes...

Somos todos caminheiros da estrada
chamada evolução, e, num momento
ou noutro, pode ser que precisemos de
alguém...

Assim sendo, como sempre estamos
rodeados de pessoas, é importante que
você fique alerta, pois ao seu lado pode
estar alguém que precise de você, neste
exato momento...

Uma boa reflexão sobre tudo isso
que falei para cada um de vocês... Beijo
na alma!

Maria educava Jesus para servir à So-
ciedade, para transformá-la. Como po-
demos ter certeza de que Maria educou
Jesus para ser Luz?

O sábio judeu Simeão, antes de co-
mentar que o menino revelaria a con-
tradição de muitos corações, disse que o
menino seria Luz para os Gentios e Gló-
ria  para Israel.

Reflexão  -  Maria e a Solidariedade
Refletindo sobre esses fenômenos,

Maria compreendia cada vez mais algo
deslumbrante:

O projeto de Deus não era um Proje-
to Judeu. Mas para toda a Humanidade.

Lembrando que os Gentios são pes-
soas de fora da Nação Judaica.

Se as crianças Israelenses e Palesti-
nas fossem educadas para ser apaixona-
das pela Humanidade, elas se enxergari-
am como Irmãs e não como Inimigas.
Um dia, o Oriente Médio se transfor-
maria num jardim.

Jesus, por ser  uma pessoa de convicções
sólidas, sempre demonstrou um respeito
incondicional pelos outros. Excetuando sua
crítica à hipocrisia religiosa que valorizava
o exterior e negava o conteúdo.

Certa vez, os Discípulos ficaram cho-
cados com suas ideias. Vendo-os pertur-
bados, ele não teve dúvida, deu liberdade
para eles partirem, o abandonarem.

Só quem tem um compromisso soci-
al altaneiro e maduro, tem tal coragem.
Só quem pensa primeiro nos outros,
pode não constrangê-los a seguí-lo.

Reflexão inspirada no livro  - Ma-
ria, a Maior Educadora da História  -

Na próxima quinta-feira, dia 30, as
sete Paróquias de Jaboticabal se reuni-
rão numa grande concelebração para a
Festa do Corpo e Sangue do Senhor.
Como acontece todos os anos, na quin-
ta-feira após a solenidade da Santíssima
Trindade, a Igreja Católica convida o
mundo a reconhecer e adorar a presen-
ça real de Jesus Cristo no Santíssimo
Sacramento do altar, realizando uma
procissão festiva, na qual o Santíssimo
Sacramento percorre algumas ruas da
cidade para lembrar as palavras de Je-
sus: “Eu sou o pão vivo descido do céu.
Quem comer deste pão viverá para sem-
pre. O pão que eu darei é a minha carne
para a vida do mundo” (Jo 6,51).

A partir das 5h30 da manhã, vários
fiéis das Paróquias estarão trabalhando
nos quarteirões da Rua Rui Barbosa, ini-
ciando no Ginásio de Esportes e per-

FESTA DE CORPUS CHRISTI: “EIS O MISTÉRIO DA FÉ!”
correndo esta rua até chegar à escadaria
da Catedral Nossa Senhora do Carmo.
Por estarmos no Ano da Fé e na prepa-
ração próxima à Jornada Mundial da
Juventude, os enfeites dos quarteirões
terão como motivos a Fé, a Juventude e
a Eucaristia.

A concelebração eucarística se dará
no Ginásio de Esportes às 15h00. Ao
término dela, nosso Bispo Diocesano,
Dom Fernando, os padres das sete pa-
róquias e os fiéis seguirão em procissão
até à Catedral Nossa Senhora do Car-
mo, quando então Dom Fernando dará
a bênção do Santíssimo Sacramento aos
fiéis e, por extensão, à cidade de Jaboti-
cabal.

A Igreja Católica agradece este es-
paço de divulgação e convida a todos,
especialmente aos jovens, para este gran-
de evento que traz consigo a oportuni-

dade para um encontro mais profundo
com Jesus Cristo, aquele que nos cha-
mou à fé e que deve nos conduzir à ple-
nitude da mesma (cf. Hb 12,2). Aproxi-
memo-nos com toda confiança deste

Devemos tomar muito cuidado com
as nossas palavras, porque elas têm o
poder de nos fazer vencer ou perder.
Todas as pessoas deveriam pensar mui-
to antes de falar qualquer coisa, só as-
sim evitariam um grande desconforto e
muitas confusões. Tem pessoas que fa-
lam o tempo todo de tudo e de todos,
sem saber que vão dar conta de cada
palavra que tem saído de sua boca. Jesus

CUIDADO!
disse: Mas eu vos digo que de toda pala-
vra ociosa (inútil), que os homens dis-
serem, hão de dar conta no Dia Do Juí-
zo. (Mateus 12.36). Não fale tudo o que
vier à sua boca, pense um pouco se real-
mente isso vai edificá-lo ou se tem al-
gum proveito. Muitos estão passando
por grandes dificuldades, porque só fa-
lavam coisas negativas, pensando: não
tem nada a ver. Hoje, quando olham
para trás, dizem: como eu fui infeliz ao
dizer aquilo. Aí já é tarde demais. Esaú,
filho de Jacó, infelizmente experimen-
tou na pele a dor de não guardar sua
boca. A bíblia conta, que mesmo com
amargura de alma, ele buscou o arre-
pendimento e não encontrou.Vamos
ver: E, cumprindo-se os seus dias para
dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E
saiu o primeiro ruivo e todo como uma
veste cabeluda. Por isso, chamaram o
seu nome Esaú. E, depois, saiu o seu
irmão, agarrada à sua mão, ao calca-
nhar de Esaú. Por isso, se chamou o seu
nome Jacó. E cresceram os meninos. E
Esaú foi varão perito na caça, varão do
campo. Mas Jacó era varão simples, ha-
bitando em tendas. E amava Isaque a

Esaú, porque a caça era de seu gosto.
Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó coze-
ra um guisado, e veio Esaú do Campo e
estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó:
Deixe-me, peço-te, comer desse guisa-
do vermelho, porque estou cansado. Jacó
disse: Vende-me, hoje, a tua primogêni-
tura. Disse Esaú: Eis que estou a ponto
de morrer, e para que me servirá logo a
primogenitura? Jacó disse: Jura-me hoje.
E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitu-
ra a Jacó. E Jacó deu pão à ele e o guisa-
do das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e
levantou-se, e foi-se. Assim, desprezou
Esaú a sua primogenitura. Quando Isa-
que já estava muito velho e os seus olhos
se escureceram, de maneira que não
podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais
velho, e disse-lhe: Meu filho! E ele lhe
disse: Eis-me aqui! Agora eu estou mui-
to velho e não sei o dia da minha mor-
te. Pega as tuas armas, a tua aljava e o
teu arco, e sai ao campo, e apanha para
mim alguma caça, e faze-me um guisa-
do saboroso, como eu gosto, e traze-
mo, para que eu coma, e para que minha
alma te abençoe, antes que morra. Re-
beca escutou. Enquanto Esaú foi ao cam-
po, para apanhar a caça. Rebeca falou
para Jacó dizendo: Eis que tenho ouvi-
do o teu pai pedindo para Esaú trazer

uma caça e fazer um guisado saboroso
para ele dar a benção diante do Senhor.
Jacó ouve minha voz, vai ao rebanho e
traze-me de lá dois cabritos e eu farei o
guisado saboroso e você levará ao teu
pai, para ele te abençoar. Jacó disse: não
posso, porque eu sou liso e Esaú é pelu-
do. O pai me apalpará e serei a seus
olhos, enganador. Não, meu filho: que
esta maldição cai sobre mim. (Leia Gê-
nesis 25. 24-34) ( 27. 6- 46). Mas tudo
isso era plano de Deus, porque Esaú ha-
via desprezado o direito da primogeni-
tura. E naquela época, o filho que nas-
cesse primeiro tinha o direito maior na
herança e ele não dava a mínima im-
portância a isso. Porém, Jacó vivia em
tendas buscando a Deus. Ele sabia a im-
portância de servir ao Senhor. Quando
Esaú se arrependeu, já era tarde demais.
Cuidado com as suas palavras, pense an-
tes de assumir um compromisso, seja
ele qual for, não dê a sua palavra, sem
antes consultar o Senhor, porque Ele
sabe todas as coisas. Confia Nele e tudo
vai dar certo. Esta é a minha oração.
Pr. Anastácio Martins. Ouça o nosso
programa, diáriamente na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30min
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Voltando ao assunto, foi no século
XX, no seu início que a conclusão ante-
rior de Finlay,  a de eliminar o agente de
transmissão, serviria de base à profila-
xia da febre amarela, embora tivesse na
época sido mal recebida pelos cientis-
tas, até mesmo com total indiferença.

Finlay  redobrou as suas pesquisas
em Havana, estudando duas espécies de
mosquitos que poderiam ser incrimina-
dos: eram o Culex Quinquefasciatus e o
Culex Fasciatus, este último mais co-
nhecido pelos nomes de Stegomyia

Fasciata ou também Aedes Aegypti.

Finlay também verificou que este mos-
quito existia em todas as casas onde

A PANDEMIA DA FEBRE AMARELA...Cont. Prof. João Pito

“Quem de fato foi amigo, nunca deixará de sê-lo”
havia febre amarela, e, inversamente,
não era encontrado em áreas isentas do
mal, embora nelas houvesse focos de
Culex Quinquefasciatus.

Frente à isso, foi concluído que:
1°- O único e específico agente trans-

missor da febre amarela era o Culex

Fasciatus;

2°- A destruição desse mosquito era
o único meio lógico e eficaz para a ex-
tinção das epidemias amarílicas;

A viabilização de medidas de comba-
te à febre amarela exigia, como sabia
Finlay, um grande respaldo financeiro e
em busca de recursos, Finlay, em 1897,

(quando em Jaboticabal ela ceifava vi-
das às centenas), propôs ao governo dos
Estados Unidos, que já tinham grandes
interesses imperialistas e econômicos
sobre Cuba, um plano detalhado de com-
bate à febre amarela, visando erradicá-
la de Havana. Não foi atendido. O go-
verno americano só se interessaria em
dar apoio à erradicação da doença quan-
do acabou a guerra Hispano-America-

na em 1898, pois os “Marines” ameri-

canos que ocupavam Cuba dando sus-
tentação à influência norte-americana
sobre o país recém independente, con-
tinuavam tombando vitimados pela fe-
bre amarela. Essa doença também invi-
abilizava a construção do Canal do Pa-
namá, de crucial interesse econômico
para os EUA.. [Eu “inventei o Pana-

má! Theodore Roosevelt – 1906; Pre-

sidente Ianque]. Grifo do autor JP.

Diante dessas ocorrências, o chefe
do Serviço de Saúde do Exército Ame-

ricano, o General Stenberg, organizou
uma Comissão chefiada pelo major-
médico Walter Reed que, em junho de
1900 daria início a pesquisas muito sé-
rias sobre a propagação da febre amare-
la, sem, entretanto, determinar a causa
específica da enfermidade, que ainda fi-
cou por ser descoberta.

De fato, a grande tarefa científica
de identificação do sistema de transmis-
são da moléstia ficaria reservada a Fin-

lay., embora ele não conseguisse obser-
var o agente causador da doença, a des-
coberta do processo de transmissão da

moléstia ficaria reservada a Finlay,

embora ele não conseguisse observar o
agente causador da doença, um vírus que
nem ele próprio, nem ninguém poderia
ter observado com as técnicas que havi-
am na época, apesar de não chegar a
revelar o agente causal da doença, des-
coberta do processo de transmissão, foi
suficiente para o controle da febre ama-
rela: desde que não houvesse mosqui-

to, a doença não se espalharia.

A destruição dos mosquitos foi feita
por meio de drenagem de águas estagna-
das e por substâncias [como petróleo],
que destruíam as larvas dos insetos. Com
o combate ao mosquito, a partir de 1901,
a febre amarela desapareceu de Cuba e do
Panamá [Martins-1997].

No túmulo de Finley, ficaria escrito

o epitáfio: “Ele deu ao homem o con-

trole sobre aquele flagelo terrível, a fe-

bre amarela”.

Pesquisa de João Pito e mais...
“Se me perguntarem quem é DEUS,

eu não sei, mas se não me perguntarem
eu sei” JP.

Os caminhos começam  com o ódio
e terminam com o amor. A vida nasceu
ontem, vive hoje e nunca morre, por-
que é eterna. Vamos reparar os erros,
para poder realizar os acertos. Vivemos
caminhando pelos tempos, trazendo
encontros já conhecidos, de eras passa-
das, em vidas anteriores, num passado
que já se foi, dos afins ligados à família,
com novas relações, dentro de uma hu-
manidade sofredora, repleta de proble-
mas, doenças, imperando a ignorância,
contribuindo para o atraso espiritual.

Caminhamos para evoluirmos. Mui-
tos estudos e conhecimentos, se  fazem
necessários para um aprendizado. Mui-
to entendimento, para que se abram no-
vos caminhos. Os meios e as oportuni-
dade são lançadas no mundo social,
material e espiritual. Quem procura
acha. Quem descobre aprende. Quem vê

O TEMPO PASSOU  E  SÓ RESTOU SAUDADES
a luz, enxerga. Quem nasce, continua.
Quem acredita em DEUS, vive feliz. A
FÉ, É UMA LUZ QUE NOS LEVA A
DEUS. Ontem e vividas hoje, num pre-
sente de recordações, como reminiscên-
cias boas ou mas, alegres ou tristes, liga-
das às vidas anteriores, num passado que
se foi há muito tempo. Muitas lembran-
ças ficaram gravadas dentro de nós. RE-
CORDAR É VIVER. AMAR É SONHAR
COM  A ESPERANÇA, LIGADA EM
NOSSOS CORAÇOES, COMO ELOS
DE LUZES. Guardamos na memória o
fruto das vidas contidas  no mundo  eter-
no, onde sobrevive para nascer e viver,
atado nas luzes que iluminam os cora-
ções. A felicidade nasce como alimento
da vontade, da fé e da caridade. Os ca-
minhos que percorremos nos mundos, a
nós necessários, trazem as diretrizes, os
conceitos, os ensinamentos, as teorias,
as definições  retratadas na REENCAR-
NAÇÃO, que é a volta do espírito ao
corpo. Tudo pode mudar, é só querer-
mos, fortalecendo a vontade de melho-
rarmos e crescermos espiritualmente a
nossa mediunidade, trabalhando na ca-
ridade, como força de ação e efeito.

NA VIDA TUDO PASSA.
MUITOS SÃO OS CHAMADOS,

PÓUCOS SÃO OS ESCOLHIDOS.
A VERDADE SÓ APARECE QUAN-

DO ACREDITARMOS EM DEUS.
O PRESENTE PRECISA SER LAPI-

DADO, NO ENCONTRO COM O PODER
DA FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE.

Sara Montiel morre aos 85 anos, no
dia 9 de abril de 2013, em sua casa na
capital espanhola. Nasceu em Campo
de Criptana Ciudad Real, em 1929. Foi
a maior estrela da Espanha nos anos 50
e 60. Fez carreira em Hollywood, fil-
mando com grandes nomes do cinema
como Cary Cooper e Burt Lancaster.
Dois deliciosos e divertidos filmes com
a sempre bela e fogosa atriz, O Último
Tango, no filme Sara Montiel brilha em
uma de suas melhores performances.
Um drama musical que caracteriza uma
história trágica do amor. Relaciona a
ascensão de uma cantora a fama e sua
decadência subsequente à morte de seu
amante. Na obra La Violetera, Soledad

MORRE A DIVA ESPANHOLA – SARA MONTIEL (SARITA)
(Sara Montiel), é uma  vendedora de
violetas na rua, e na véspera do Ano
Novo conhece o aristocrata Fernando
(Ralf Vallone). O casal apaixona-se, mas
a sua diferença social ameaça o roman-
ce. Fernando está constantemente sob
pressão de seu irmão, que o lembra de seu
noivado com Magdalena, uma condessa.
Abandonando todas as convenções soci-
ais e escandalizando a alta sociedade,
Fernando instala Soledad num aparta-
mento e anuncia seu noivado com a
moça, mas quando seu irmão morre, em
uma tentativa de salvar a honra da famí-
lia, ele decide terminar o romance. Mas
uma tragédia do destino ainda fará com
que o caminho dos amantes se cruze. Não
poderia deixar de falar do filme Serenata
Musical com John Fontaíne e Mário
Lanza, em que Sarita faz o papel de Jua-
na Montes, amante do cantor. Sempre
reclamou dos americanos. Só me davam
papéis exóticos, de Mestiça. Mas foram
filmes como Renegando Meu Sangue,
considerado um dos maiores western do
cinema que lhe deu fama. Nasceu Maria
Antonia Abad Fernandez, em  1944, ado-
tou o nome de Maria Alexandra, que de-
pois trocou para Sara Montiel. Sarita ti-
nha 29 anos quando deu por encerrada

sua carreira em Hollywood e voltou à
Espanha. O ano era de 1958 e ela estre-
lou o filme A última Canção (El último
Cuple). Na sequência, La Violetera, e
ambos fizeram história. A atriz, cantora,
Sarita virou estrela na Espanha e no
mundo. Em 1975, aos 46 anos, Sarita
abandonou o cinema pela música. Fez
shows em todo mundo e no Brasil (em
São Paulo). Em 2004, Sarita fez com
Pedro Almodóvar Má Educação. O fil-
me com elementos auto biográficos (de
Pedro Almodóvar). Seus filmes: La Vio-
letera, O Último Tango, Vera Cruz, Se-
renata, Noites de Casa Blanca, A Rainha
do Chantecler, Samba Filmado no Rio de
Janeiro, ela canta Aquarela do Brasil e
Carmen de Ronda... e outros.

OS FOGOS DO CÉU, NA IDADE
MÉDIA

 Aurora Boreal no Alasca. Luzes no
céu e fogos saindo da terra, eram inter-
pretados de forma mística na idade mé-
dia. O fenômeno que atingia o horizon-
te dos países nórdicos, era visto como
signo da cólera dos deuses. Manifesta-
ções Divinas, Os Cometas. O apareci-
mento desses pequenos corpos do siste-
ma solar era interpretado como um mau
presságio, sinal antecipador de catás-

trofe naturais e epidemias devastado-
ras, como a fome e a peste, quando não
pura e simplesmente o fim do mundo.
Eles eram acompanhados por reações
coletivas de pânico e temor, mas tam-
bém por conversões em massa. O fogo
de Santelmo, e chamando também de
fogo de Santo Erasmo, em referência a
Erasmo de Fórmia, patrono dos mari-
nheiros, que teria continuado a pescar
depois que o relâmpago atingiu o solo
perto dele. Esse fenômeno luminoso,
caracterizado por hastes elétricas ver-
des ou violeta, é observado pelos mari-
nheiros no topo dos mastros dos navios
(caravelas). Eles o consideravam um
signo de proteção. O relâmpago, para
lutar contra seus perigos, nos quais viam
o fogo do diabo, os homens da Idade
Média, invocavam Santa Bárbara. Se-
gundo relatos, no momento do martí-
rio da jovem, um raio teria abatido seu
carrasco, levando-o diretamente para o
inferno. A oração à ela era a seguinte:
Santa Bárbara, Santa flor, viva a cruz
do meu salvador. Enquanto o mundo
orar a ti, do Trovão o protegerás. Es-
ses, era o pensamento dos povos, na
antiguidade... aos temporais, relâmpa-
gos, trovoadas e fenômenos naturais.

RUA SÃO JOÃO Nº 268

trono da graça, que é a Sagrada Eucaris-
tia, para conseguirmos auxílio no mo-
mento oportuno (cf. Hb 4,16) e reno-
varmos a nossa fé!

Pe. Paulo Cezar Mazzi
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ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três dias,

terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.  Oh! Divino
Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo. Que iluminais todos os meus caminhos, para que
eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as
ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha
vida, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar mais
uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação
material, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua Glória e Paz. Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

COMUNICADO
A  FIRMA  ROSANGELA  APARECIDA  STARKE  DOS  SAN-

TOS – ME, com sede à Rua Djalma Aleixo de Souza Nº 840 –
COHAB II, CNPJ Nº 06.333.787/0001-90, comunica que foram ex-
traviados os talões de Nota Fiscal Consumidor D1 do número 001
a 200 e Série 1 de Nº 001 a 050.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.
Jaboticabal, 06 de maio de 2.0l3

A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia. Orçamento

grátis com engenheiros.
Telefone: (16) 9728-7993 ou 0800118023

O Professor Valcir Albieri, trouxe
para Jaboticabal mais um exame de
faixas neste último domingo, 19 de
maio, que foi realizado nas dependên-
cias do Projeto Ong Amor Solidário,
situada na Av. Rosinha Pacífico Vieira.

Entre alunos, pais e visitantes,
contaram com a presença de mais de
50 pessoas, dentre os quais, 16 alunos
se graduando.

Todos presentes tiveram a opor-
tunidade de presenciar a apresenta-
ção de Tai Chi Chuan,

Lian Kun, Chi Kung e Armas do
Tai Chi, feita por alunos da Associa-
ção dos Servidores da Unesp.

O Professor Valcir Albieri agrade-
ce a presença do Mestre Homeronti-
no Eduardo da Cruz, em especial,
apoio de Refrigerantes Jaboti, alunos
e pais presentes.

A todos interessados em participar
da família Li Tchuó Pa Kung Fu, entrar
em contato com Prof. Valcir, fones:
9271-3632, 8121-2575 e 9732-8806.

Associação De Li Tchuó Pá Kung Fu

No último dia 17 de maio, foi reali-
zada no Ginásio Municipal de Esportes,
em Jaboticabal, a tradicional Gincana
do Agasalho, onde os alunos da escoli-
nha de Natação da F.A.E./Jaboticabal
se mobilizaram para arrecadar agasalhos,
roupas e calçados, aprendendo desta
forma a serem solidários com os que
mais necessitam.

Foi uma noite muito animada, onde,
além de uma significativa arrecadação,
as crianças participaram de várias brin-
cadeiras e se divertiram muito.

O evento contou com a participa-
ção efetiva dos pais e familiares, que
também se integraram na gincana.

Os agasalhos, roupas e calçados
arrecadados, serão doados ao Fundo
Social de Solidariedade, para que pos-
sam atender à população carente de
nossa cidade. Após o evento, a F.A.E./
Jaboticabal, ofereceu lanches e refri-
gerantes a todas as crianças partici-
pantes. E para premiar a excelente

RELATÓRIO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA GINCANA DO AGASALHO,
REALIZADA PELOS ALUNOS DA NATAÇÃO DA F.A.E./JABOTICABAL

arrecadação e iniciativa de todas as
crianças, na próxima semana irão jan-
tar em uma Pizzaria.

A organização da Gincana do Aga-
salho ficou por conta das Profissio-

nais de Educação Fisica da F.A.E., a
coordenadora da natação Professo-
ra Érika Pifer e Professora Fernan-
da Tonini, que agradecem todo o
apoio da F.A.E.,através do Vice-Pre-

sidente Carlos César Ignácio, aos
funcionários do Ginásio Municipal
de Esportes, Jordelina, Fernando, to-
das as crianças e pais envolvidos na
gincana.

No último sábado, na cidade de Ja-
boticabal, no Ginásio Municipal, ocor-
reu o Festival Regional de Handebol,
onde a cidade de Jaboticabal esteve re-
presentada pela equipe de Handebol FAE/
Jaboticabal, e obteve bom resultado,

LIGA  REGIONAL  PAULISTA  DE  HANDEBOL

com o Prof. Dirceu Miranda.
Participaram do evento 7 cidades da

região, com mais de 100 crianças. Jabo-
ticabal participou com as categorias Sub
12 masculino e feminino, obtendo óti-
ma classificação no geral.

No último domingo, dia 19/05/2013
na cidade de Ribeirão Preto, no Ginásio
Liceu Albert Sabin, pela Rodada da Liga
Regional Paulista Categoria Adulto, Ja-

LIGA  REGIONAL  PAULISTA /HANDFEBOL
boticabal esteve representada por sua
equipe FAE/Jaboticabal de Handebol e
obteve o resultado: FAE/Jaboticabal 15
x 24 Taquaritinga.

No próximo

dia 27, completa-

rá 21 anos, Luan

Frezarin do Nas-

cimento. Para-

béns! “Que Deus

ilumine seus

passos e que você

seja muito feliz!

São os votos de

sua mãe Lourdes

e seus familia-

res”. FELICI-

DADES.

Uma pessoa forte, deci-

dida, uma âncora famili-

ar, que todos admiram.

Dia 30 de maio, comple-

tará mais um aniversário,

Maria José Pereira da Sil-

va. “Quero que neste dia,

seus sonhos se realizem, e

que continue sendo essa

pessoa humana, amiga,

especial, que não é só co-

migo, mas com todos à

sua volta. Parabéns mi-

nha manicure querida. Te

amamos”! (Roselí)

Parabéns

para a ado-

rável jorna-

lista Cátia

F e r r e i r a ,

que comple-

tará idade

nova no

próximo  dia

28 de maio.

Felicidades!

No dia 25 de maio, é o

aniversário do nosso ami-

go, jornalista e radialista

Francisco de Faria,  popu-

lar Farias Brasil. Natural de

Penápolis, que em tempos

idos atuou em diversas emis-

soras de rádio. Apesar de já

estar aposentado, ainda tra-

balha incansavelmente

como colaborador de vári-

os  meios de comunicação,

na imprensa escrita e fala-

da, sempre com muito amor

à  profissão. Parabéns e

muitas felicidades ao nosso

AMIGO FARIAS,  por essa

data comemorativa e signi-

ficativa.

ARCA  INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que requereu  da
CETESB a   Renovação da Licença de Operação    para fabricação
de artefatos de borracha,  sito à  Avenida Caetano Boarini Nº 71,
Distrito Industrial Bruno Verardino/Jaboticabal - SP.

SANTOS & GUADANHIM INDUSTRIAL DE PRODUTOS CE-
RÂMICOS LTDA, torna público que requereu na CETESB de forma
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Fabri-
cação de Produtos Cerâmicos não refratários para uso diversos à
Av. Doutor José Miziara Nº 671 D.I. José Ap. Tomé – Jaboticabal/SP.

DUOTEC VEDAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, torna público que requereu  da CE-
TESB a   Licença Prévia e de Instalação  para fabricação de artefa-
tos de borracha,  sito à  Rua Pércio da Rocha Neves Filho Nº 40,
Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

Antônio Farias, mais conhecido como homem da

bengala e terno, recebeu os cumprimentos do ami-

go Noel, pelo aniversário transcorrido no último

dia 22 de maio. Parabéns!
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 ATO  DA  PRESIDÊNCIA  Nº  02/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, em con-
formidade com o Artigo 77, §4º do Regimento Interno deste Po-
der Legislativo, compõe a Comissão de Assuntos Relevantes.

A Comissão de Assuntos Relevantes criada pela Resolução
nº 325/2013, de 20 de maio de 2013, constituída para estudar e
propor soluções para os problemas referentes ao atendimento e
tratamento de dependentes químicos no Município de Jabotica-
bal ficará assim composta:

Vereador Cláudio de Almeida - Presidente
Vereador Andréia Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
Vereador Vitório de Simoni

Jaboticabal, 22 de maio de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIA Nº 06/2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe
confere a legislação vigente,

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal
de Jaboticabal no dia 31 de maio, em virtude do feriado de 30 de
maio (Corpus Christi).

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 20 de maio de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

Prece Milagrosa
“Oh, Criador do mundo, Tu que dissestes: peça e receberás, embora esteja

nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde
criatura para satisfazer-me o desejo. Ouve minha prece. Oh Pai Amado, fazei
que por Vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo (fazer o pedido).
Deus, supre agora todas minhas necessidades, segundo as suas riquezas em
glória, e serei sempre grato por suas riquezas sempre ativas, presentes, imutá-
veis e abundantes em minha vida e que, por isso, seja feita pelo poder em
nome do Vosso Adorado Filho Jesus”

Rezar esta prece 7 vezes pela manhã, juntamente com o salmo 23 e 1 Pai
Nosso. Divulgue a prece no terceiro dia e agradeça quando seu pedido for
atendido. (Eliana Ap. N. Pedrine)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPIRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.

Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me
concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me
tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu
quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores
que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz.
Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (Eliana Ap. N. Pedrine)

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

VENDE-SE
Quatro rodas da Volks, aro 15, semi-novas, com pneus.

Valor: R$ 800,00.
Tratar com Paulo de Tarso

Tel: (16) 3203-8795

QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

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

Nos cinemas
TERAPIA DE RISCO  ****
É difícil entender o que se passa

na cabeça do diretor Steven Soder-
bergh. Ele é capaz de entregar filmes
pavorosos, como por exemplo ‘’Full
Frontal’’ de 2002, uma das piores
coisas que eu vi na vida, mas também
ótimos como ‘’Onze Homens e Um
Segredo’’, maravilhosa aventura que
acertou no tom humorístico de seus
personagens, mesmo que sequências
sejam absolutamente dispensáveis.
No novo ‘’Terapia de Risco’’, ele
acerta novamente e comanda uma
produção interessante, com ótimas
interpretações e com surpresas que
deixarão o espectador com o queixo
no chão. A trama gira em torno de
quatro personagens centrais. Emily
Hawkins (Rooney Mara), seu marido
Martin Taylor (Channing Tatum) que
acabou de sair da prisão, Dr. Jona-
than Banks (Jude Law) e a Dra. Vic-
toria Siebert (Catherine Zeta-Jones).
Hawkins não consegue assimilar a
volta de seu marido à sua vida e, so-
frendo de uma depressão profunda,
acaba por tentar o suicídio. Ela con-
segue então com o Dr. Banks uma
receita para testar um novo remédio
contra ansiedade, mas que provocará
efeitos colaterais sérios. Sofrendo de
sonambulismo (culpa dos, já citados,
efeitos colaterais), ela acaba por co-
meter um crime (não revelarei a ví-
tima para não estragar a surpresa), e
é mandada para uma clínica psiquiá-

trica, sendo então supervisionada pelo
próprio Dr. Banks. A partir daí, a his-
tória se desenvolve com cuidado,
mostrando que nem tudo é o que pa-
rece. E é nesse momento  que o Dr.
Banks, auxiliado pela antiga médica
de Emily, Dra. Victória Siebert come-
ça a juntar as peças de um quebra ca-
beça, que ele mesmo nem imaginava
que existia. E se Soderbergh, que anun-
ciou que esse seria seu último filme,
realmente se aposentar, terá encer-
rado a carreira com uma produção dig-
na e interessante.

Lançamentos
VELOZES E FURIOSOS 6
SEM PROTEÇÃO

DOAÇÃO
Doa-se um cachorro macho de porte médio, misturado com labra-
dor e uma fêmea de porte grande. Ambos com menos de um ano e
castrados.

Interessados ligar para 9197-0211 Thaís.

AUMENTE SUA RENDA
Oportunidade de Negócio
Tel: (16) 8205-0200 (16) 9708-9482

Desde que Dom (Vin Die-
sel) e Brian (Paul Walker) en-
volveram-se com um chefão
do crime no Rio de Janeiro e
agora andam fugitivos e sepa-
rados pelo mundo. Enquanto
isso, o agente Hobbs (Dway-
ne Johnson) persegue uma or-
ganização de mercenários pi-
lotos por 12 países, cujo men-
tor (Luke Evans) é ajudado por
uma impiedosa aliada. Para
prendê-los, Hobbs, então, de-
cide fazer um acordo com
Dom (Vin Diesel) e sua equi-
pe para que vença esse bando
nas ruas de Londres e, em tro-

ca, eles poderão retornar ile-
sos para casa.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Linda para o inverno

2013.

A maquiagem desem-

barca na próxima estação,

linda e poderosa.

Na foto o  olho que rei-

nará no inverno é o pre-

to, que se junta à boca, vi-

nho e sedutora, grande

aposta na temporada.

Meninas, esse é o olho e

essa é a  boca que vão

causar nas noites frias

que estão por vir. Arra-

zem dentro do bom sen-

so.

Modelo:Natália Cor-

rea (Miss Jaboticabal

2013).

Foto: Maicon  Corrêa.

Maquiagem By Cici-

nho

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2.013



A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2.013


