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 Nossa pauta de reivindica-
ções da Campanha Unificada
Salarial 2013 já está nas mãos
do presidente Abram Szajman e
da diretoria da Fecomércio SP.

Entregamos o documento na
sede da Federação Patronal, re-
centemente, acompanhado pela
maioria dos dirigentes dos 68
Sindicatos Filiados.

É uma pauta ampla, real, com
94 cláusulas econômicas e soci-
ais para ser negociada até a data
base, 1º de setembro. As princi-
pais, reivindicações são: Piso sa-
larial único de R$ 1.214,00, con-
forme previsto na Lei 12.790, de
14 de março de 2013, que regu-
lamentou a Profissão de Comer-
ciário; aumento real de 5% mais
inflação, anotação do cargo de
comerciário na Carteira; PLR;
vale refeição; garantia mínima ao
comissionista – uma inovação da
nossa Campanha.

Com plenário lotado de sindi-
calistas comerciários e lideran-
ças patronais, compusemos a
mesa de trabalho com o presi-
dente Szajman, com o diretor pa-
tronal Ivo Dall’ Ácqua e com o

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL E FEDERAÇÃO
DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO: LUIZ CARLOS

MOTTA E BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS INFORMAM:

COMEÇA A CAMPANHA SALARIAL DOS COMERCIÁRIOS

Na manhã de terça-feira (13), o
prefeito Raul Girio assinou um im-
portante convênio (R$
1.132.200,00) com o Instituto Blai-
se Pascal, que beneficiará 1000 jo-
vens jaboticabalenses com cursos
de educação profissional e quali-
ficação social oferecidos pelo pro-
grama ProJovem Trabalhador –
Juventude Cidadã.

Serão oferecidas seis áreas para
cursos de qualificação – a definir
–  jovens de 18 a 29 anos, desem-
pregados, com renda familiar de
até um salário mínimo, que tenham
concluído ou não o ensino funda-
mental e médio.

“Em breve teremos pelo menos
mil jovens qualificados para en-
frentar os desafios do mercado de
trabalho e conquistar seu espaço”,
comemora o prefeito. O secretário
de Indústria, Comércio e Turismo,
Valdemir Lutti, concorda: “é uma
excelente oportunidade para ge-
rarmos emprego e renda para o
desenvolvimento da cidade”.

Os participantes receberão uma
bolsa auxílio de R$ 100,00, além de
uniforme, alimentação e material
didático.

Os cursos compreendem 250
horas de aulas teóricas e 100 ho-
ras de aulas transversais (sociali-
zação), com temas ligados à eco-
nomia solidária, gestão pública,
noções de língua estrangeira e ter-
ceiro setor.

Raul Girio formaliza convênio com ProJovem
Programa oferece qualificação para mil jovens, além de bolsa auxílio

secretário adjunto estadual do
Emprego, Aparecido Bruzaros-
co, comerciário oriundo de Ou-
rinhos. O presidente Szajman se
mostrou impressionado com ta-
manha presença de lideranças
comerciárias no ato.

Ao ser entregue a pauta, res-
saltamos o respeito com o qual
as duas partes têm conduzido as
negociações salariais nos últimos
anos. Frisamos que os itens
constantes são reais e que os 2,5
milhões de trabalhadores que  re-
presentamos têm grande interes-
se e expectativa nas negociações
junto às duas Federações e nas
nossas Regionais. Também va-
lorizamos a vigência da Lei
12.790. É a primeira Campanha
Salarial que vamos discutir já
com a profissão regulamentada.
Essa conquista fortalece nossas
reivindicações.

Luiz Carlos Motta é presiden-
te da Federação dos Comerciá-
rios do Estado de São Paulo e
tesoureiro da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC) e da Força
Sindical.

Representantes de pelo menos
15 cidades estiveram em Jabotica-
bal, na manhã do dia 14, para par-
ticipar do IV Fórum da Rede Soci-
al de Proteção dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente sob o tema
“Vamos conversar em rede?”.
Além do prefeito Raul Girio, esti-
veram presentes secretários, ve-
readores municipais e integrantes
da Rede Social.

“As atividades desenvolvidas
em rede são importantes, pois forta-
lecem o trabalho. “Em Jaboticabal, a
Rede Social atua de forma integrada
e mantém a comunicação entre as
cidades da região. É um belo traba-
lho e com resultados bastante posi-
tivos”, pontua o prefeito.

Jaboticabal sedia IV Fórum da Rede Social
Dinâmica e conversa com participantes marcaram o evento

Durante o evento, o pesquisador
científico e técnico de desenvolvi-
mento do Senac São Paulo, Carlos
Alberto Lopes da Silva, realizou uma
dinâmica com os participantes. “Mais
que uma palestra, o que tivemos foi
uma conversa. Já faz algum tempo
que trabalhamos com a ideia de ‘des-
pertar a inteligência coletiva’, com di-
álogos entre os presentes”, esclare-
ceu o palestrante.

A Rede Social de Proteção dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente é integrada pela Prefeitura
de Jaboticabal, Câmara Municipal,
Fórum e Vara da Infância e da Ju-
ventude, Promotoria de Justiça da
Infância e Juventude, Comcriaja e
Conselho Tutelar.

Faça da sua simplicidade os meios

de ser perseverante, adquirindo

experiencias fascinantes em suas

pretensões

Muitos arregaçam as mangas da

ambição, usam recursos do egoísmo

e só conquistam incertezas

Busque a extraordinária fórmula da

felicidade, na simplicidade de seus atos

Prefeito Raul Gírio ladeado por representantes do Instituto Blaise Pascal e Valdemir Lutti - Secretário de Indústria, Comércio e Turismo

Raul Gírio discursa para secretários, vereadores e integrantes da Rede Social no IV Fórum da Rede Social

Na ilustração LUIZ CARLOS MOTTA, quando foi homenageado com o Título de Cidadão Jaboticabalense, tendo ao lado o
Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal, BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS



Mais uma vez, a equipe de atletas do
Karate de Jaboticabal, sob o comando
técnico dos Senseis Paulo Mota e Simo-
ne Yonamine Mota, elevou o nome de
nossa cidade quando subiu ao pódio, por
diversas vezes, para receber as meda-
lhas na etapa final do Campeonato Bra-
sileiro de Karate, que aconteceu no últi-
mo mês em Fortaleza (CE).

Isso porque, dentre os 1.280 parti-
cipantes, vindos de várias regiões do país
(27 Estados), 16 atletas de Jaboticabal
brilharam, conquistando ao todo 23
medalhas e classificando 9 atletas para
a Seleção Brasileira que participará do
XXIV Campeonato Panamericano de
Karate 2013 que acontecerá no perío-
do de 25 de agosto a 01 de setembro de
2013, na cidade de Medellín, na Co-
lômbia.

Desde o começo deste ano, a equipe
esteve atuante em todos os campeona-
tos, dando um show de talento e con-
quistando medalhas durante todo o per-
curso.

Estes atletas participam do cir-
cuito mais concorrido da modalida-
de no Brasil, ou seja, aqueles pro-
movidos pela Confederação Brasilei-
ra de Karate /CBK, entidade vincu-
lada ao COB (Comitê Olímpico Bra-
sileiro) e ao COI (Comitê Olímpico
Internacional).

Atualmente, são quatro atletas re-
cebendo o BENEFÍCIO da Bolsa Atle-
ta do Governo Federal, sendo que um
deles recebe a Bolsa Atleta Internaci-
onal no valor de R$1.850,00 mensais
e os outros três atletas recebem a Bol-
sa Nacional, cujo  valor mensal para
cada um é de R$925,00. Para a 2ª Eta-
pa do Bolsa Atleta que acontece ainda
neste ano, sete atletas de Jaboticabal
estão qualificados, sendo 2 Bolsas In-
ternacionais e 5 Nacionais.

Qual a receita para tantos títulos?
Esta é uma das perguntas mais frequen-
tes e a resposta é a harmonia entre tudo
o que é essencial para o sucesso: muito
trabalho, dedicação, compromisso com
a excelência e atualização técnica cons-
tante.

Mas, muito além que competições e
medalhas, o maior orgulho está na ati-
tude positiva e no comportamento de

Atletas do Karate de Jaboticabal rumo ao Panamericano

cada atleta, que transfere todos os prin-
cípios e filosofias dessa nobre arte ori-
ental para a vida, em tudo o que se pro-
põe a fazer.

LEMA DO KARATE
1º) Esforçar-se para a formação do

caráter;
2º) Fidelidade para com o verdadei-

Atletas da Nucleo Jaboticabal conquistam 8 medalhas  no  Jiu Jitsu
Evento aconteceu na cidade de  Barrinha

ro caminho da razão;
3º) Criar espírito de esforço;
4º) Respeito acima de tudo;
5º) Conter espírito de agressão.

No  domingo, dia 04 de agos-
to, aconteceu a 1ª edição da
Copa Barrinha de Jiu Jitsu. A
equipe Núcleo Jiu-jitsu de Ja-
boticabal participou com dez
representantes e fez bonito  na
disputa por categorias, Trazen-
do 8 medalhas para a cidade.

O campeonato foi muito
bom e teve lutas disputadissi-
mas, contando com atletas de
nomes internacionais e campe-
ões mundiais, como os irmãos
Paulo E João Miyao.

Os atletas Cacá Nakagi,
campeão categoria peso e ter-

ceiro absoluto, Rodrigo Acioli -
campeão peso e terceiro abso-
luto, Maria Elisa Kosano - cam-
peã peso pluma, Giovana Gian-
grecco - campeã peso leve,
Caio Vivaldini - campeão peso
super pesado, Kevin Souza -
campeão categoria infantil e

Luan Soares - vice campeão no
juvennil. Fizeram seu papel
muito bem feito.

Todos os atletas foram trei-
nados e preparados pelo Mes-
tre faixa preta Alex Maeda,
com a ajuda do faixa marrom -
Eduardo Martins.
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Time da Unesp em 1978 - Em pé: Pereira, Borracha, Baiano, Zé Alemão, Valdecir, Betioli e Nicolau
(técnico). Agachados: Joãozinho, Toninho, Chico, Kioshi, Jorge e Jair. Colaboração – Borracha.

Legenda do JABOTICABAL ATLÉTICO -  1956 - Fotos: Livraria Acadêmica.
Mesquita, Barrela, Gimenes, Vicente, Dalmo, Conradi, Rodela (bandeirinha) e Otávio Muniz  (radi-

alista). Agachados: Cláudio, Paraguaio, Fio, Joãozinho e Tequinha.

Luzitânia FC  em 1961: Waldemar Marques, Adão, César Thomazinho, João Branco, Célio Lucente,
Nardo e Antônio Marques. Agachados: Célio Lucente, Luizinho Rodrigues, Lola de Barros, Luizinho
Alves e Raimundo Nuno.

Craques hoje chegam a ganhar 20 vezes
mais que nos anos 1980. Compare

Os ganhos do doutor Socrates, su-
perlativos para a época, eram apenas
uma fração do holerite dos craques atu-
ais. Corrigidos pela inflação, os Cr$ 500
mil de salário mensal, com mais Cr$
500 mil de luvas, equivaleriam hoje a
R$ 115 mil por mês.

Neymar, no Santos, chegou a rece-
ber R$ 2,3 milhões mensais em 2012,
segundo algumas fontes, ou R$ 3 mi-
lhões em 2013, de acordo com outras.
Pela estimativa mais baixa, supera em
20 vezes o que Sócrates ganhava no
Corinthians. Como eram poucos os jo-
gadores com salário próximo ao do dou-
tor, não é exagero inferir que todos os
atletas da seleção brasileira de 1980,
somados, não ganhavam o que Neymar
chegou a receber sozinho no Santos.

O craque que agora está no Barcelo-
na é um caso extremo, mas não uma
exceção. Vários outros jogadores de hoje
ganham muitas vezes mais do que os
ídolos dos anos 1980. Ronaldinho Gaú-
cho, por exemplo, leva R$ 900 mil por
mês no Atlético-MG, o que equivale à
soma dos ganhos de Sócrates, Zico, Fal-
cão.

Salários defasados
Essa diferença gritante entre a re-

muneração atual dos craques e a dos anos
1980 decorre não só da evolução do
mercado do futebol mundial, mas tam-
bém do fato de que os salários no Brasil,
naquela época, estavam muito defasa-
dos em relação aos dos países ricos e
mesmo em comparação com a Argenti-
na.

Se Sócrates levava R$ 115 mil por
mês em 1980, um ano depois Marado-

na recebia, no Boca Juniors, o equiva-
lente a R$ 280 mil, aos 20 anos de idade
– antes, portanto, de estrear na Copa
de 1982 e de ganhar o Mundial de 1986.

Patrocínio
O patrocínio foi um fator que im-

pulsionou os salários dos jogadores. Dos
R$ 2,3 milhões que Neymar tirava no
Santos, apenas R$ 350 mil saíam do
próprio clube. Todo o resto vinha de
patrocinadores que exploravam a ima-
gem do santista.

Ronaldinho Gaúcho, quando estava
no Flamengo, acertou um contrato de
R$ 1,250 milhão por mês em 2011.
Mas o clube pagava somente R$ 500
mil (R$ 250 mil de salário e R$ 250 mil
de luvas). O outros R$ 750 mil vinham
da Traffic, empresa que investe em jo-
gadores e comercializa direitos de TV,
patrocínio e promoção.

Mercado de paixões
Ao explorar o potencial econômico

do futebol, os empresários têm por ob-
jetivo transformar sentimentos em con-
sumo. Basicamente, procuram extrair
receita a partir da relação emocional
entre torcedores e clubes, construída
historicamente, conforme as vitórias e
derrotas em cada partida.

A revista FGV Projetos apresentou
em sua mais recente edição um conjun-
to de artigos sobre o mercado da bola.
Destaco o dos pesquisadores Antônio
Carlos Kfouri Aidar e Evandro Jacóia
Faulin, com sacadas preciosas a respei-
to dos negócios da bola. Veja abaixo al-
gumas observações dos autores sobre o
assunto.

“[Com a profissionalização do fute-

bol], parece o produto dos sonhos do
sistema capitalista. Por quê? Futebol é
paixão e o torcedor não vive sem ele.
Nosso folclore aponta vários casos em
que chefes de família mais humildes dei-
xam de comprar até leite para seus fi-
lhos para poder assistir a uma partida
final de campeonato.”

    “Se um jogo de futebol for trata-
do como um bom produto, ele não terá
substituto para o torcedor.”

    “O futebol é o único caso [entre
os inúmeros mercados existentes], em
que o cliente é maltratado e volta sem-
pre!”

    “Não há fidelidade a produtos ou
serviços em nenhuma outra indústria na
proporção que existe no futebol”.

    “Décadas atrás, se um elenco era
imbatível, ganhava, no máximo, mais
dinheiro com mais ingressos, porque
mais gente estava interessada em ver os
times em ação. Hoje, quem faz mais
gols e fatura mais partidas aparece mais
na TV, o que gera melhores contratos
de patrocínio e merchandising”.

    “A construção de um estádio leva
em média dois ou três anos, já a compra
de uma equipe inteira pode ser feita em
uma semana. No entanto, alterar o nú-
mero e a qualidade dos torcedores de um
clube leva pelo menos uma geração”.

    “Nas últimas três gerações, o
mundo futebolístico reconhece que ape-
nas um time teve uma importante trans-
formação, passando de time “pequeno”
para “grande”, arrebatando grande nú-
mero de torcedores, inclusive com as
raríssimas mudanças do clube do cora-
ção: o Santos Futebol Clube, de Pelé”.

Corinthians 2 x 0 Noroeste, em Baurú, no dia 12 de setembro de 1965 . Da esquerda para a direita, em
pé: Jair Marinho, Dino Sani, Marcial, Edson Cegonha, Clóvis e Eduardo Albuquerque. Agachados:
Marcos, Rivellino, Geraldo José, Flávio Minuano e Gilson Porto. Foto enviada por Renato Menezes
Fernandes.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Portuguesa de Desportos Veteranos: Doutor Antônio, Cafú, Marcelo, Paulo Henrique, Cheique, Tone
e Rafael. Agachados: Reginaldo, Marcelo, Paulinho, Arimatéia, Mineiro, Guilherme e Gilbe.

Associação dos. Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal: Garcia, Português, Paulo Lima, Zé
Cascão, Lambari, João Tuia, Júnior De Vitto, Emerson, Dawson e Fernando. Agachados: Fernando,
Lebrão, Miro, Kika, Zetti, Betioli, Santiago e Samuel.

JOGO AMISTOSO
Portuguesa de Desportos 4 X Funcionários da Prefeitura 0

Jogo realizado dia 03/08/2013. Realização: Ong Esquadrão de Aço.
Presidente: Paulo Lima. Apoio: Associação dos Funcionários Públicos Municipais.
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P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ VIEIRA

P/ Maria Cappatto

Pr. Anastácio Martins

Nós sentimos necessidade de algo
mais. E bem aventurado você que sente
necessidade de algo mais! Você sente
isso porque está sedento da água do Es-
pirito Santo e quer uma vida diferente.
Você sente sede de felicidade e foi o
Senhor, o próprio Deus, que colocou
isto em seu coração. Isto vai, graças a
Deus, contra tudo aquilo que temos vis-

Aprendi que se aprende errando;
Que crescer não significa fazer

aniversário;
Que o silêncio é a melhor resposta,
quando se ouve uma bobagem;
Que trabalhar não significa apenas

ganhar dinheiro;
Que amigos a gente conquista,

mostrando o que somos;
Que os verdadeiros amigos sempre

ficam com você até o fim;
Que a maldade se esconde atrás de

uma bela face;
Que não se espera a felicidade

chegar, mas se procura por ela;
Que quando se pensa saber de tudo,

normalmente, ainda não se sabe nada;
Que a Natureza é a coisa mais bela

na Vida;

O lazer é essencial à civilização e,
em épocas passadas, o Lazer de uns pou-
cos só era possível devido ao trabalho
da maioria. Este trabalho era valioso,
não porque é bom, mas porque o Lazer
é bom. E, com a técnica moderna, seria
possível a justa distribuição do Lazer
sem nenhum prejuízo para a civiliza-
ção.

A técnica moderna tornou possível
a drástica redução da quantidade de tra-
balho necessária para garantir a todos a
satisfação de suas necessidades básicas.

Quando falamos de tesouro, você
pode imaginar tantas coisas, por exem-
plo: jóias, diamantes, ouro, prata etc.
Mas o que vamos ver nesta mensagem
de hoje, não são coisas materiais. Mas
sim, Espirituais, que muitos têm deixa-
do de lado, sem pensar que o verdadeiro
tesouro não se encontra aqui na terra. E
sim, nos céus. Quantas pessoas que não
se matam de trabalhar para conseguir
um pouco mais, ou acumular mais ri-
quezas para si, pensando: agora sim, vou
viver a vida que sempre desejei, sem

SOMOS FILHOS DE DEUS, QUE
NOS CRIOU ONTEM, HOJE E SEM-
PRE. PORQUE SOMOS ETERNOS EM
ESPIRITO E O CORPO TRANSITÓ-
RIO.

A eternidade marca os tempos com
evolução, que cresce unido na esperan-
ça de mundos felizes, que nascem com a
fé, esperança e caridade.

Somos eternos viajantes, que cami-
nhamos na procura de um mundo de
luzes, que iluminam nossos caminhos,
que nos trazem a felicidade ligada ao
amor e à esperança.

PAGINAS DE AMOR. SAUDADES
QUE NÃO SE APAGAM.

LEMBRANÇAS  QUE NÃO MOR-
REM, PORQUE SÃO ETERNAS.

ESPERANÇAS QUE SE RENOVAM.
MUNDOS ETERNOS EM EVOLU-
ÇÃO.

SÃO  REALIZAÇOES QUE ACON-
TECEM NO TEMPO.

Tudo nasce com os tempos e se re-

Seu suicídio decretou, na prática, o
fim da Segunda Guerra.

Filme baseado em documentos, “Se-
mentes do Conflito”: Hitler chega ao
Poder. Em janeiro de 1933, o presiden-
te Hinderburg nomeou Adolf Hitler
chanceler. Foi o início das ascensão
política e militar do futuro Fúhrer do
Terceiro Reich, cuja ambição de domi-
nar o mundo não tinha limites.

Na prática, a Alemanha de Hitler
sucumbiu na Segunda Guerra Mundial
quando não conseguiu conquistar a en-
tão União Soviética. Sem petróleo, que
era o que os alemães buscariam no país
de Stalin, seu Exército e Força Aérea
eram pouco mais que um amontoado de
homens armados contra o mundo intei-
ro, a coragem de Hitler terminou ali.
Pouco depois, cercado em Berlim, deci-
diu se casar e com sua companheira,
Eva Braun e no dia seguinte, 30 de abril
de 1945, os dois se mataram. Ela, inge-
rindo veneno. Ele, não se sabe se, com
veneno ou se dando um tiro. Estava em
seus aposentos num bunker da chance-
laria e havia pedido para ser queimado.
Seu desejo foi atendido e quando o Exér-

Felicidade é viver santificado
to pelo mundo afora.

Justamente nestes tempos de depra-
vação, de corrupção, de “antievange-
lho”, de “antissantidade”, de “anti-fé”,
portanto tempos de incredulidade. É
como estar no escuro, e quando esta-
mos assim, a gente faz loucuras para
buscar luz, para buscar alguma coisa que
ilumine; e nós já estamos vivendo estes
tempos tremendos de trevas.

A primeira impressão que temos é
que o mal está vencendo, que o inferno
está vencendo. Muita gente vai nessa, e
é enganada. Muitas vezes só rezamos e
deixamos o barco ser levado pela en-
xurrada suja. Mas não! “Quanto mais

alto o coqueiro, maior é a queda”. E o
inimigo não imagina a queda, a derrota
que ele vai ter!

Portanto, tenha certeza que este
desejo seu de santidade é legitimo, foi o
Senhor que colocou este desejo, esta
aspiração no seu coração, porque ela
vem do Espírito Santo, e é necessária
nestes tempos. Assim, nós precisamos
cerrar as fileiras e avançar onde for ne-
cessário ir, como homens e mulheres
que buscam a verdadeira felicidade.

Seu irmão,

DEUS É NOSSO PAI
novam. Tudo passa, contando novas
estórias no livro eterno, vivido dentro
do amor e do perdão.

A fé rompe trevas e vence a igno-
rância, na crença em DEUS E JESUS.

A CARIDADE é o caminho do bem,
na ajuda aos semelhantes, somos todos
filhos de DEUS.

 Nascemos em busca de ideais, que se
renovam, que percorrem os tempos, so-
mando sonhos, para serem realizados,
mas tudo depende de nós, no seio da
família, no mundo em que estivermos
juntos, em busca de união, paz e frater-
na vontade de sermos realizadores de
nossos deveres, dentro da lei de DEUS.

Em cada vida nasce esperanças, na
construção de um alicerce forte, na casa
de amor, com renuncias, na luz da hu-
mildade, como forças que vibram ener-
gias positivas, no bem natural, dentro
da renovação, como sonhos que se ilu-
minam, como faróis vivos de amor, que
nascem no tempo das ilusões e fantasi-
as, que um dia serão realidades

TUDO PASSA  RÁPIDO. SÃO MU-
DANÇAS NOS TEMPOS.

As oportunidades  aparecem para
vencermos  nossas falhas, dívidas con-
traídas em  vidas anteriores, num passa-
do que se vai longe, onde pode aconte-
cer vitórias e acertos, no convívio com
os afins e os que se atraem, por força da
atração natural, hoje, amanhã e sem-
pre. A evolução nos traz a felicidade
dentro do entendimento das vidas su-
cessivas, na reencarnação do espírito,
que continuamos a viver no além túmu-
lo. TUDO TEM QUE SER LUZ NO
AMOR E NA CARIDADE, PORQUE
FORA DELA NÃO HÁ SALVAÇÃO.

REFLEXÃO - Estado Escravista…
Isso ficou claro durante a Primeira Guer-
ra Mundial – 1914/ 18  —. Todos os
membros das Forças Armadas, todos os
homens e mulheres engajados na pro-
dução de munições, na espionagem, na
propaganda de Guerra e nas funções de
Governo ligadas à Guerra, foram saca-
dos das ocupações produtivas.

A Guerra demonstrou  claramente
que, por meio da Organização Científi-
ca da Produção, uma pequena parte da
capacidade de trabalho do Mundo Mo-
derno é suficiente para que a população
desfrute um nível de confonto satisfa-
tório.

Se, ao final da Guerra, tivesse sido
preservada a Organização  Científica
criada para liberar os Homens para a
tarefa de lutar e municiar, e se a jornada
de trabalho tivesse sido reduzida a qua-
tro horas, estaria tudo certo. Em vez
disso, foi restaurado o antigo caos –
aqueles cujo trabalho era necessário,
voltaram às suas longas horas de traba-
lho, os demais foram deixados à míngua
como Desempregados. Por que? Por-
que o trabalho é um dever, as pessoas
não devem receber salários Proporcio-
nais à sua Produção, mas à Virtude De-
monstrada Em Seu Esforço. Esta é a

Moral , aplicada a circunstâncias total-
mente difererentes. Não admira que o
resultado seja desastroso.

Vejamos um exemplo: Suponhamos
que, num dado momento, uma certa
quantidade de pessoas está empregada
na fabricação de alfinetes. Elas produ-
zem todos os alfinetes de que o Mundo
necessita, trabalhando oito horas por
dia. Então surge um invento com o
qual as mesmas pessoas podem produ-
zir o dobro da quantidade de alfinetes
que produziam antes. Mas o Mundo não
precisa de duas vezes mais alfinetes:
eles já são tão baratos que dificilmente
se comprarão mais alfinetes por causa
da baixa dos preços. Num Mundo sen-
sato, todas as pessoas envolvidas na
produção de alfinetes passariam a tra-
balhar quatro horas por dia, em vez de
oito, e tudo mais continuaria como
antes.

Mas, no Mundo em que vivemos,
em que o nosso Egoísmo impera, isto
seria considerado uma desmoralização.
Permanece a jornada de oito horas,
sobram alfinetes, alguns empregado-
res vão à falência e metade é submeti-
da ao sobretrabalho. Dessa forma, as-
segura-se a Crença de que o Inevitável

Lazer causará a Miséria por toda par-
te, em vez de ser uma Fonte Univer-
sal de Felicidade. Pode-se imaginar
coisa mais Insana?

A idéia de que os Pobres devem ter
Direito ao Lazer sempre chocou os Ri-
cos. Na Inglaterra do início do Século
Dezenove, a jornada de trabalho de um
homem adulto tinha quinze horas de
duração. Algumas crianças cumpriam,
às vezes, essa jornada, e para outras a
duração era de doze horas. Quando uns
“abelhudos intrometidos” vieram afir-
mar que a jornada era longa demais, foi-
lhes dito que o trabalho mantinha os
adultos longe da bebida e as crianças afas-
tadas do crime.

Há um fato que ocorreu logo
depois que os trabalhadores urba-
nos da Inglaterra conquistaram  o
Direito do Voto, e para a total in-
dignação das “classes superiores”,
os Feriados Públicos foram legal-
mente Instituídos. Uma velha du-
quesa exclamou:

“O que querem os pobres com
esses feriados? Eles deviam estar
trabalhando”.

Hoje em dia as pessoas são me-
nos francas, mas o Sentimento
Persiste, e é Fonte de boa parte de
nossa Confusão Econômica.

Texto inspirado em livro de Bertrand
Russell – Filósofo –

ADOLF HITLER
cito Soviético invadiu a cidade, Hitler
não mais existia. A tentativa de trans-
formá-lo num gênio político, num es-
tadista brilhante, esbarra na história. Sua
vocação genocida apenas coincidiu com
um erro dos países ocidentais, que so-
mente se ocuparam da guerra quando
perceberam que os sonhos alemães não
se limitavam a um naco da Europa. Até
então, o mundo ocidental temia avan-
ço soviético e acreditava que dar força
aos alemães serviria para barrar a che-
gada do comunismo a países  europeus.
Não fosse essa distorção histórica, o
Terceiro Reich teria sucumbido anos
antes, e provocado menos estragos.
Nascido numa pequena cidade austría-
ca, Braunau, dia 20 de abril de 1889,
filho de um agente da alfândega, Alois
Hitler, e de Klara Hitler, ele teve uma
infância pobre e decente: ia à igreja,
cantava no coro e frequentava a escola.
Foi bom aluno, mas sua grande frustra-
ção aconteceu ao ser reprovado duas
vezes no exame de ingresso à Academia
de Artes, em Viena. Após a morte de seu
pai, em 1903, e da mãe em 1908, Hitler
sobreviveu precariamente, realizando
pinturas, cartões postais e trabalhos de
publicidade. Com 24 anos, mudou-se
para Munique e, um ano depois, alistou-
se como voluntário no Exército ale-
mão, que combateu na Primeira Guerra
Mundial. Recebeu duas condecorações
por bravura. Após a guerra, filiou-se ao
Partido Trabalhista, que mais tarde vi-
rou o Partido Nacional Socialista dos
Trabalhadores Alemães, apelidado de
Partido Nazista. Em dois anos, Hitler
se tornou a principal liderança do grupo

e em 1923 foi preso após tentar um
golpe de Estado. O tempo que passou
na prisão serviu para escrever Meir
Kampf (Minha Luta). No livro, diretri-
zes do Nazismo: o racismo, defendendo
a superioridade da raça ariana; o expan-
sionismo alemão; a negação veemente
a instituições democráticas liberais e ao
socialismo. A Alemanha estava destruí-
da, sofrendo em função da altas, indeni-
zações pagas após a derrota na Primei-
ra Guerra Mundial. Isso desestabilizou a
economia, fez explodir a inflação e o
desemprego, derrubando sucessivos go-
vernos social democratas. Três tentati-
vas frustradas de revolução socialista
entre 1919 e 1923 também colabora-
ram para o fortalecimento do nazismo.
O discurso nazista passou, então, a ser
insistentemente repetido em grandes
shows e nos meios de comunicação, uma
tese do ministro da propaganda Joseph
Guebbels. A ideia de revanche ecoou
entre os alemães, que, em 1933, condu-
ziram-no ao cargo de Chancheler (Che-
fe de Governo). Pouco depois, ele assu-
miu também o cargo de presidente. Pas-
sava a controlar o Legislativo e o Exe-
cutivo do país. Com plenos poderes, es-
tabeleceu a censura, fechou jornais con-
siderados de oposição, extinguiu os par-
tidos políticos, com exceção do nazis-
ta, fez sumir sindicatos e pôs fim ao
direito de greve. Ainda incentivou o sur-
gimento de grupos paramilitares. Num
primeiro momento, empresários, naci-
onalistas e cristãos apoiaram o plano
econômico de Hitler, baseado na força.
Sem organização sindical e impedidos
de fazer greves, os operários tiveram de

aceitar salários ridículos, mas consegui-
ram emprego em massa nos grandes
conglomerados industriais Krupp, Sie-
mens, Bayer. O desenvolvimento eco-
nômico estava baseado na realização de
grandes obras públicas e no incentivo à
industria bélica. Para equilibrar o caixa
do Estado, o capital estrangeiro foi im-
pedido de sair do país e os bens  dos
judeus foram expropriados. Em suma,
Hitler pilhou judeus e caloteou credores
internacionais.

Numa situação dessas, considerá-lo
um gênio que reergueu o país seria tão
absurdo como festejar o fim da mortali-
dade infantil com a esterilização das
mães. Desrespeitando o tratado de Ver-
salhes, reinstituiu o serviço militar obri-
gatório em 1935 e reaparelhou as For-
ças Armadas com Tanques e aviões. Mas
foi somente a invasão da Polônia, em
1939, que determinou o início da Se-
gunda Guerra. Essa conjugação de fato-
res criou o maior monstro da história
do século XX, responsável direto pela
morte de 6 milhões de soviéticos. Be-
nedito Mussoline foi destacado militante
de esquerda até ser expulso do Partido
Socialista, em 1914, por defender a en-
trada da Itália na Primeira Guerra Mun-
dial. Inconformado, criou em 1919 um
movimento nacionalista com o qual
chegou ao poder em 1922. A exemplo
de Hitler, fechou sindicatos, proibiu gre-
ves, extinguiu partidos políticos e ins-
talou a censura. Em 1943 foi preso pe-
los próprios fascistas, quando os aliados
invadiram a Itália. Libertado pelos na-
zistas, tentou voltar ao poder, mas foi
preso, sumariamente julgado e executa-
do, dia 28 de abril de 1945, 48 horas
antes do suicídio de Hitler pela resistên-
cia italiana, ao lado da amante Clara
Petacci.

O TESOURO ESCONDIDO
saber que o amanhã pertence a Deus.
Jesus estava ensinando a palavra de Deus
para o povo, e havia uma grande multi-
dão, quando de repente um homem que
estava alí, no meio, disse para Jesus:
Mestre, mande o meu irmão repartir
comigo a herança que o nosso pai nos
deixou. Jesus disse: Homem, quem me
deu o direito de julgar ou de repartir
propriedades entre vocês? E continuou,
dizendo a todos: Prestem atenção! Te-
nham cuidado com todo tipo de avare-
za, porque a verdadeira vida de uma pes-
soa, não depende das coisas que ela tem,
mesmo que sejam muitas. Então Jesus
contou a seguinte parábola: As terras de
um homem rico deram uma grande co-
lheita. Então ele começou a pensar: “Eu
não tenho lugar para guardar toda esta
colheita. O que é que vou fazer? Ah! Já
sei! – disse para si mesmo – vou derru-
bar os meus depósitos de cereais e cons-
truir outros maiores ainda. Neles guar-
darei todas as minhas colheitas, junto
com tudo o que tenho. Então direi à
minha alma: alma, tens em depósito
muitos bens, para muitos anos. Agora,
descanse, coma, beba e alegre-se. Mas,
Deus lhe disse: Seu tolo! Esta noite você
vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o
que você guardou? Assim é aquele que,
para si, ajunta tesouros e não é rico para

com Deus. (Lucas 12.13aos 21). Mui-
tas pessoas vivem preocupadas somen-
te com esta vida que é passageira, sem-
pre querendo mais e mais, sem saber que
tudo isso vai perecer um dia, ou seja,
acabar. Além de não respeitar o direito
do próximo, só pensam em si mesmas,
não querem saber se estão prejudicando
alguém ou se estão tirando vantagens.
Vivem aproveitando dos mais fracos,
indefesos e sem conhecimento. Saben-
do que poderiam ajudar outros a se le-
vantarem para vencer também, pelo
contrário, costumam dizer: Cada um
para si e Deus prá todos. Que pena que
existem pessoas, pensam assim. Jesus
disse: Que devemos amar o nosso pró-
ximo como a nós mesmos. Não seja
como o homem insensato, quando co-
meçou a prosperar, logo pensou: agora
sim vou descansar de todo o meu traba-
lho. Então ele construiu novos celeiros
para acumular todos os seus bens. Sem
pensar que naquela noite ele morreria.
Não devemos colocar o nosso coração
nos tesouros deste mundo, onde tudo
um dia vai perecer. Quantos que não
fizeram planos sem consultar a Deus e
no final tiveram grandes decepções. Je-
sus disse: Não ajunteis tesouros na ter-
ra, onde a traça e a ferrugem tudo con-
somem, e onde os ladrões arrombam e

roubam. Mas ajuntais tesouros no céu,
onde nem a traça, nem a ferrugem con-
somem, onde os ladrões não podem ar-
rombar, nem roubar. Porque onde esti-
ver o vosso tesouro, aí estará também o
vosso coração. (Mateus 6. 19aos 21).
Não andem preocupados em ajuntar te-
souros, ou seja, dinheiro, jóias, proprie-
dades etc, porque tudo isso um dia vai
deixar de existir. Mas ajuntais tesouros
nos céus, fazendo o bem a todos, aman-
do seu próximo, suprindo as necessida-
des uns dos outros, enfim, quando bus-
camos o Reino de Deus, em primeiro
lugar o Senhor Deus. Ele próprio supre
todas as nossas necessidades e acrescen-
ta tudo o que vamos precisar. Se você
quiser ouvir a voz do Senhor, você vai
comer o melhor desta terra. Onde está
o seu coração? Responda para si mes-
mo. Jesus diz: Que podemos e devemos
desfrutar de todas as coisas boas, mas
sempre colocando o Senhor em primei-
ro lugar, em nossas vidas. Lembre-se
que não é errado ter riquezas. Mas sim,
colocar o coração nelas ou fazer delas o
nosso próprio Deus. Muito cuidado, se-
não você não entrará no Reino de Deus.
Está é a minha oração. Que você seja
muito feliz no caminho do Senhor.  Ouça
o nosso programa (A Verdade da Pala-
vra). Diáriamente na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmil.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

VIVENDO E APRENDENDO...
Que amar significa se dar por

inteiro;
Que um só dia pode ser mais

importante que muitos anos;
Que ouvir uma palavra de carinho

faz bem à saúde;
Que dar um carinho também faz

bem;
Que sonhar é preciso;

Que se deve ser criança a vida
toda;

Que nosso ser é livre;
Que Deus não proíbe nada em

nome do amor;
Que o julgamento alheio não é

importante;
Que o que realmente importa é a

Paz interior;
E, finalmente, aprendi que não se
pode morrer para se aprender a

viver...e que:
AS MELHORES COISAS DA

VIDA...
É  se apaixonar!!!!

Rir até sentir o rosto doer.
Um banho quente.
Um olhar especial.

Receber cartas e e-mails.
Escutar sua música preferida no

rádio.
Uma boa conversa.

Ir à praia.
Rir por alguma coisa que você

lembrou.
Os seus amigos.

Ouvir acidentalmente alguém
falar bem de você.

Acordar e perceber que ainda
sobram

algumas horas para dormir.
Fazer novos amigos ou ficar junto

dos velhos.
Alguém brincar com o seu cabelo.

Bons sonhos.
Comer Chocolate.

Viagens com os amigos.
Dançar.
Beijar.

Ir à um bom show.
Ganhar um jogo difícil.

Passar o tempo com os amigos.

Ajudar o próximo!!! Acima de
tudo!!!

Segurar a mão de um amigo.
Descobrir que o amor é eterno e

incondicional.
Olhar as estrelas no céu.

Abraçar a pessoa que você ama.
Ver o nascer do sol.

Tomar banho de chuva.
Levantar todo dia e agradecer

a Deus por ter acordado com vida
e, viver  mais  um outro lindo dia!

Valorize  tudo o que você conquis-
tou e

VIVA INTENSAMENTE CADA
MOMENTO DE SUA VIDA. E  seja

muito Feliz!

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2.013

EDITAL Nº 003/13
O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Ti-

tular de Polícia do 1º Distrito Policial, no uso de suas atribui-
ções de seu cargo etc. Faz saber, a todos e quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no dia 26/09/
2.013, às 09horas, pelo Senhor Doutor Cláudio José Ottoboni,
MD Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, será procedi-
da correição ordinária periódica nesta delegacia. Faz saber ainda,
que na oportunidade a Autoridade Corregedora facultará ao pú-
blico em geral a apresentação de queixas, reclamações ou suges-
tões referente aos serviços atinentes a estas unidades policiais.
E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou à Auto-
ridade lavrar o presente edital que será afixado no local de costu-
me, publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa
falada. Jaboticabal, 07 de agosto de 2.013. Dr. Wanderley E. Gon-
çalves Santos – Delegado de Polícia



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

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

O psiquiatra pergunta prá
loira: - Costuma escutar vozes

RIR COM WALDIR

O Top Model Fábio Miran-
da tem somente 17 anos e 1.88
de altura. Foi descoberto pela
R.Office Models passeando
numa praça junto com um gru-
po de amigos. No último sá-
bado, ele recebeu a faixa de
Top Model São Paulo 2013 no
Parthenon, em Ribeirão Pre-
to. Com um jeito todo especi-
al e já com pinta de top model
internacional, esse garotão
está com a carreira a todo va-

por. Acabou de fechar um mega
desfile e está com propostas
nacionais. Será presença no
próximo Glam Summer 2013.
Fiquem de olho!

Cicinho (Scouter R.Office
Models ), continua sua procu-
ra por novas caras para o mer-
cado da moda.CONTATO
cicinhodesigner@hotmail.com

facebook
https://www.facebook.com/

cicero.cicinho

sem saber quem está falando ou
de onde vêm? - Sim... costumo!
- E quando isso acontece? -
Quando atendo o telefone!

...........................................................................
Na escola, o garotinho está

chorando e a professora diz: -
Não chore, Joãozinho! Quando
gente pequena chora muito,
acaba crescendo e ficando feia.
-Então professora quando a se-
nhora era pequena deveria ser
uma grande chorona, hein!

.................................................................................
O que é um pontinho preto

no carro? R.: Um black de mão.

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Dia 21 de agosto, Marcelo Adriano Palazzo comemora mais um
aniversário. Sócio-fundador da marca Chopp Palazzo, referência
na cidade e região. Uma experiência de 25 anos no Refrigerantes
Jaboti, ao qual se dedica sempre, a projetos de inovação dentro do
Grupo Palazzo. O segredo deste sucesso é a humildade, lealdade e
muito trabalho. Filho de Wilson Carlos Palazzo e Eliza Thomazini
Palazzo, a quem se espelha tanto no caráter como na dignidade.
Casado com Elaine, esposa dedicada que está ao seu lado todos
estes anos. Suas filhas Júlia e Bruna, frutos de uma união, que é o
alicerce de sua vida. Parabéns MARCELO, por mais um ano de
vida!

Aniversaria  no dia 18 de agosto, André Luis Simurro,
filho de Wilma D. Simurro e Helder F. Simurro. Muitas
felicidades, é o que desejam seus familiares: Gi, Lidiane,
Adriana, Lucas, Wilma, Helder, a filhinha Maria Luiza
e o Tobinho. Amigos o felicitam com muita alegria por
esta data. Parabéns!

Parabéns Viviane Sitta Lafranchi pelo
NIVER  a transcorrer dia 20 de agosto.

Dr. Aimar Francisco Ferrari Pedrini, conceituado advogado,
militante há mais de 35 anos na área civil, comercial e procura-
dor de várias imobiliárias, estará festejando mais um aniversário
neste dia 23 de agosto. O aniversariante é casado com Eliana
Nascimbem Pedrini, a quem estendemos as nossas felicitações
pelo feliz acontecimento. Votos de muita saúde, felicidades e
sucesso profissional. Parabéns.

Parabéns e  muitas felicidades para Maria de Lour-
des Coelho, que completará mais um ano de vida
dia 23 de agosto, e receberá os parabéns das filhas
Joice e Juliana pela comemoração.

Categorias: MINI RAINHA - 05 a 12 anos, RAINHA JUVENIL -
13 A 15 ANOS e RAINHA: 16 A 26 ANOS.

DATA: 31/08/2013, às 21:30 horas no Cine Theatro Municipal.
FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO NAS LOJAS SIDE WIND,  fones:

3202-03 09 ou 3204-26 09.  Realização: AGÊNCIA PAULO PUPIN

ESCOLHA  DA  RAINHA  DA  FESTA
DO  PEÃO DE  BOIADEIROS  DE

JABOTICABAL  2013

No caminho de superação das do-
res e dos percalços que a vida nos
tem imposto, temos encontrado
apoio em tantas e diversas pessoas
que seria impossível enumerá-las.

Assim, por todas e a cada uma
dessas especiais e generosas ma-
nifestações de conforto, carinho e
amizade, nós da família de JAMIL
SADER, fazemos pública nossa
eterna e mais sincera gratidão.

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2.013

O vilão Gargamel
quer a essência dos pro-
tagonistas. Para atingir
seu objetivo, ele cria os
Naughties, seres peque-
ninos que são uma es-
pécie de versão cruel
dos Smurfs. Os heróis
precisarão contar com a
ajuda dos amigos huma-
nos para se salvar das
garras do inimigo.

OS SMURFS 2



P/ Prof. João Pito

CERVEJARIA PALAZZO LTDA., torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da  Licença de Operação Nº 52001214,
válida até 08/08/2015 para fabricação de chopp, sito à Rua Roque
Malerbo Nº 266, Jardim Grajaú, Jaboticabal - SP.

Contrata-se
Veterinário com experiencia para trabalhos noturnos e aos sá-

bados à tarde. Trabalhar em Monte Alto.
Interessados enviar currículo para:

 regiane_valeretto@hotmail.com

CRÉDITO LIBERADOS
À PARTIR: R$   5.000,00        PREST:  39,00

R$ 10.000,00        PREST:  78,00
R$ 20.000,00        PREST: 146,00
R$ 30.000,00        PREST: 220,00
R$ 40.000,00        PREST: 293,00
R$ 50.000,00        PREST: 366,00

Temos todos os valores até R$ 1.000.000,00 para quitar suas divi-
das, capital de giro, pessoa física, jurídica, autônomos, imóveis, cons-
trução e outras finalidades. Prestações fixas.

Fones: (31) 3044-5720 ou 3054 - 3053

FORPLANT AGRÍCOLA LTDA. – EPP, torna púbico que RE-
QUEREU NA CETESB A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO PARA FABRICAÇÃO E REVENDA DE FERTILIZAN-
TES MINERAIS E ORGÂNICOS E DEFENSIVOS,  sito à RUA
SÃO JOÃO,  Nº 3.031 – PARQUE INDUSTRIAL BRUNO VE-
RARDINO, JABOTICABAL/SP.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

“Há gente mais disposta a criticar
os que fazem alguma coisa, do que os
que não fazem nada”. Desclanche.

No artigo anterior, eu mostrei a gran-
de letalidade da febre amarela na nossa
Jaboticabal, mas para não avançar de-
mais no espaço do jornal, eu ainda re-
servei mais algumas informações sobre
o assunto e para isso me aprofundei
numa nova pesquisa, e veja mais uma
pequena relação de vitimas como por
exemplo, mais Alemães, quais sejam:

Frederico de Tal...35, Catharina
Schumacker 30, Maria Karren 6, André
Leica 28, Germano Jacano 30, Ernesto
Guerlich 35, Lourenço Schmidt 22, Sal-
vador la Cal 41.

Árabes: Lazzardo Elias Matta 60,

FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL -  Cont...
Felix Sauand 25, João de Mercê 27, Jo-
ana Miguel 16, Berto Atílio 25, Anto-
nio Elias ?.

Austríacos: João Reinato 40, Pedro
Fraot 10, Francisco Vitane 38, Fernan-
do Finaschi 18, André Toiansck 32, Jo-
sepha Padrone 47.

Outros: Miguel Misiara [Turco] 35,
Edmundo Latorre [USA] 29, Maria Spe-
le [Síria] 52, Maria Assalli [Síria] ?, Achi-
les Innocente [Suíço] 37, C. Laidvison
[Inglês] 30, Miguel G. B. Girafi [Sírio]
25.

Conforme podemos ver, as mortes
foram muitas, juntando às que publiquei
e a relação que tenho em meus arqui-
vos, elas chegam a 300, mas é claro que
foram muito mais, isto principalmente
em virtude da identificação de muitos
cadáveres e também pela razão de quan-
do a cidade caiu na real, que era a febre
amarela mesmo, muitas pessoas já ha-
viam sido sepultadas, sem que se desse
conta que já era a febre.

Umas pessoas morriam por aqui de
forma cruel e outras fugiam e iam mor-
rer fora de Jaboticabal foco do e cruel
mal tão maligno e desumano.

A cidade quse ficou “deserta”, mas
cidades vizinhas à nossa receberam mui-
ta gente daqui, que elevou a sua demo-

grafia, pois muita gente “fugiu” para
Guariba [segundo alguns, esta cidade era
quase imune à doença”, Monte Alto, Vis-
ta Alegre do Alto, Pirangi e outras bem
mais longe que fosse possível.

Muitos dos que até hoje indagam
sobre aqueles tempos, perguntam com
humildade e seriedade, se todas estas coi-
sas que aconteceram poderão se repetir.
A pergunta mais comum é: “É verdade
que aqui no São Bom Jesus, muitas pes-
soas foram enterradas vivas?

Ora, vem à mente do cidadão as his-
tórias e “lendas” dos tempos da “Peste
Negra ou Bubônica”, que afetou a maio-
ria dos países europeus na “Idade Mé-
dia”, quando os boatos de que pessoas
foram sepultadas vivas, eram constan-
tes, e terror que aquelas populações vi-
viam, era assombroso, quando os doen-
tes eram abandonados para morrer até
mesmo por seus familiares, tal era o
terror que viviam.

Outra pergunta muito comum era,
se os mortos ou parte deles foram se-
pultados em valas comuns, como era
feito quando as mortes eram muito nu-
merosas por “pestes” ou intempéries,
assim como, de acordo com a cultura
dos povos, isto porém, carece de docu-
mentação séria e conclusiva, embora

possam ter ocorrido alguns casos, prin-
cipalmente em áreas isoladas e sem apoio
de ninguém, e daí, cada um se protegia
como podia, com os recursos que tinha
à mão. Há alguns indícios de incinera-
ção de corpos de amarelentos, que eram
encontrados mortos sem documentos
ou estranhos.

Sobre essas questões, nada foi en-
contrado registrado, mas analisando-se
com esmero o cemitério do Bom Jesus,
nada indica tenha havido alí vala co-
mum, porém o numero de mortos foi
muito maior do que os túmulos alí ainda
existentes, e naquele cemitério, “cami-
nhava” com o tempo para a periferia
da cidade, por isso que, por várias vezes
foram achadas ossadas ao preparar o
solo para alguma construção.

Todas estas perguntas, por parte
de membros da população, que se in-
teressa pelo assunto, fazem parte do
imaginário das pessoas, principal-
mente sobre as tragédias e outros
acontecimentos nefastos que afeta-
ram os seus antepassados, como é
muito comum à curiosidade humana,
o desconhecido e o trágico atrai as
pessoas pelo fascínio e curiosidade
que desperta nelas. Isto faz parte da
natureza humana.

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

Em cartaz
INVASÃO À CASA BRANCA ***
A ameaça do terrorismo sempre

fascinou os produtores de Hollywood.
Após o 11 de setembro, alguns cuida-
dos foram tomados, mas o gênero
continuou a ser explorado e “Inva-
são à Casa Branca” é um filme que
reflete muito os ataques daquele fatí-
dico dia. A destruição em massa que
desfila pela tela é de uma qualidade
assustadora. O Monumento de Wa-
shington, ruas, e claro, a Casa Branca
são deixadas em frangalhos pelos ini-
migos da vez, os norte-coreanos. O
adversário perfeito para manter a atu-
alidade do mais recente ataque aos
Estados Unidos, ao menos no cine-
ma, sem precisar atiçar o constante
vespeiro do Oriente Médio. A esta
fórmula é adicionada uma pitada de
redenção, vinda através do persona-
gem principal Mike Banning (Gerard
Butler). Afinal de contas, ele carrega
o peso de um acidente ocorrido 18
meses antes, no qual a primeira-dama
morreu em um acidente de carro. Ao
saber que a Casa Branca está sendo
atacada, o nosso herói invade o local
para o resgate do presidente e seus
secretários, que foram feitos reféns
pelos bandidos. É aí que entra o estilo
“Duro de Matar”, da produção com
Mike sendo alvo de uma chuva de ti-
ros, saindo praticamente ileso, ao con-
trário da maioria de seus colegas do
serviço secreto, abatidos como gado.
Ele então se torna o “exército de uma
homem só”, do dia fazendo (desculpe

o clichê), justiça com as próprias
mãos, sem o menor receio de matar,
com requintes de crueldade. Alguns
diálogos fracos, um patriotismo exa-
cerbado e uma ou outra cena desne-
cessária à parte, “Invasão À Casa
Branca”, é o típico filme de ação que
se deve ser apreciado com baldes de
pipoca e galões de refrigerante. No
Brasil, pode agradar aqueles que se
interessarem apenas pelas cenas de
ação, sem se importar com todo o
contexto panfletário embutido.

LANÇAMENTOS
PERCY JACKSON E O MAR DE

MONSTROS
GENTE GRANDE 2
FLORES RARAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital de Convocação para Assembléia de Fundação

Associação Espírita Pai Tobias de Angola  de Jaboticabal

Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Funda-
ção da Associação Espírita Pai Tobias de Angola de Jaboticabal a
comparecerem no dia 26 de agosto de 2013, às 20 horas, à Rua
Quintino Bocaiuva nº 808 – Bairro Aparecida, cidade de Jabotica-
bal – Estado de São Paulo, para participarem da mesma, na quali-
dade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o
projeto de Estatuto Social e eleitos os membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria.

Jaboticabal, 15 de Agosto de 2013

Pela Comissão Organizadora  Sérgio Aparecido Ramos

Na quarta-feira, 14 de agosto de
2013, os contingentes dos Tiros de Guer-
ra de Jaboticabal 02-018 e de São Car-
los 02-035, visando aumentar o conhe-
cimento do Sistema Exército, visitaram
o 13º Regimento de Cavalaria Mecani-
zado em Pirassununga, comandado pelo
Cel. Cav. Márcio Callafange Júnior,
que prontamente atendeu à solicitação
dos TG, abrindo as portas da Organiza-
ção Militar. Recepcionados cordialmen-
te pelo Maj. Cav. Paulo Marcelo Sela-
ne – Subcomandante, o 3º Sgt. Cav. Ti-
ago Carvalho Ragazani e 3º Sgt. Cav.
Alcides Benália Neto, conduziram os
atiradores e seus instrutores em uma ma-
nhã de instruções sobre aquele quartel.
Os Atiradores tiveram a oportunidade
de conhecer uma grande Unidade da
Força Terrestre que já demonstrou vá-
rias vezes, de forma eficiente, a sua ca-
pacidade operacional.

O 13º Regimento de Cavalaria Me-
canizado é a única unidade deste seg-
mento dentro de Estado de São Paulo.
Além da formação dos soldados e cabos
combatentes da Arma de Cavalaria, re-
cebeu a grande missão de realizar a 1ª
fase do Curso de Formação de Sargen-
tos de Carreira, isso sem deixar de for-
ma alguma de executar tarefas de apelo
nacional, a exemplo, participar com sua
Tropa nas Operações de Garantia da Lei
e da Ordem no Rio de Janeiro, bem como
também nas missões internacionais da
ONU nas Forças de Paz, no Haiti.

A visitação foi finalizada com
a satisfação de novos conhecimentos
adquiridos, através de palestra, reconhe-
cimentos de veículos blindados, ofici-
nas de manutenção e o elevado espírito
de camaradagem e integração desta gran-
de instituição, que mais uma vez cons-

Atiradores de Jaboticabal visitam o 13º Regimento de Cavalaria em Pirassununga - SP
tata o “Braço Forte e Mão Amiga”.

E teve início nesta semana, as com-
petições desportivas internas em come-
moração à semana do Soldado, com fu-
tebol, futsal, vôlei, cabo de guerra, or-
dem unida e tiro com fuzil de ar com-
primido. Estas atividades vêm em co-
memoração ao dia 25 de agosto, Dia do
Soldado Brasileiro e aniversário de nas-
cimento de Luís Alves de Lima e Silva,
o Duque de Caxias.

“EXÉRCITO BRASILEIRO/TG
02-018. VOCÊ PODE NÃO VER, MAS
ESTAMOS SEMPRE PRESENTES”.

“FREI ORLANDO, SOLDADO DA
FÉ.”

Por: Celso Bomfim
Foto: J. A. Meloni

-Dia 17 de agosto estria o espetáculo Infantil O Senhor
das Chaves, às  10h30 e às 16h no Cine Teatro Municipal
“Profa. Olympia Faria de Aguiar Adami” na cidade de Ser-
tãozinho. Ingressos a R$2,00.

-Trio Curupira lança 4° CD com show gratuito em Ribei-
rão Preto, no próximo dia 18 de agosto.

-CURSO DE MANDARIM
INSCRIÇÕES: 19 a 30/08/2013 na Unesp.
INÍCIO: 02-09-2013 TÉRMINO: 29-11-2013
Qualquer dúvida, entrar em contato com a Vice-Diretoria,

pelo telefone (16) 3209-2680.

Espaço Cultural

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2.013

PORTEIROS E RECEPCIONISTAS
SEM EXPERIÊNCIA P/ VOTUPORAN-
GA E REGIÃO. SALÁRIO R$ 938,04 +

BENEFÍCIOS. ENVIAR C.V P/
VAGAINICIOIMEDIATOSP@GMAIL.COM

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, imutáveis 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.



No último dia três de agosto, no Bairro Residenci-
al, foi vacinado 926 animais, sendo 100 gatos e 826
cães. Este trabalho foi realizado pela equipe do ABRI-
GO SÃO LÁZARO  e patrocinado pelo Instituto de
Proteção Animal INPAMACG, que tem como presi-
dente o CARLOS FERREIRA. Todos os cães toma-
ram a V-12 e os gatos a Triplice.

ABRIGO SÃO LÁZARO
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