
A GAZETA
ANO XXXV - N.º 1.650 - Jaboticabal, 01 de fevereiro de 2.014 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

O Prefeito Raul Girio continua
trabalhando para trazer novos
projetos e obras para Jaboticabal.
O prefeito passou o ano de 2013
visitando diversos gabinetes no
Governo do Estado de São Paulo
e no Governo Federal. Cerca de R$
41 milhões já foram conquistados
e diversas obras serão executadas
neste ano.

“Planejamos Jaboticabal para
2014. Já temos 38 novos proje-
tos em execução, alguns em fase
de projeto, outros em licitação e
alguns já estão com obras inicia-
das. Traçamos metas e conquis-
tamos verbas importantíssimas,
como os equipamentos da UPA,
construção de CIAFs e do Cen-
tro Dia do Idoso”, relembra Gi-
rio.

A habitação também ganhou
grande destaque no primeiro
ano do Governo Girio. “São no-
vas moradias para as pessoas
que mais precisam – a popula-
ção de 0 a 3 salários-mínimos.
Serão mais de R$ 14 milhões de
investimento em habitação.
Educação também é nossa prio-
ridade, são mais de R$ 12 mi-
lhões de investimentos em cons-
trução de creches e escolas”,
finaliza.

Confira a relação completa das
obras:

1. Implantação da Academia
da Saúde - R$ 105 mil

2. Construção da Quadra do
CIAF I - R$ 400 mil

3. Construção da Quadra do
Barreiro - R$ 500 mil

Mais de R$ 40 milhões serão investidos em Jaboticabal
Educação e habitação são prioridades

4. Construção da Cobertura
da Quadra do CIAF V - R$ 400 mil

5. Construção de Creche no
Parque Das Araras - R$ 1.250 mi-
lhão

6. Aquisição de Equipamen-
tos UPA - R$ 480 mil

7. Aquisição de Equipamen-
tos Centro de Saúde/Laboratório/
Pronto Atendimento - R$ 100 mil

8. Aquisição de Equipamen-
tos UBS - R$ 300 mil

9. Reforma do CIAF II - R$
140 mil

10. Reforma do CIAF de Luzi-
tânia - R$ 120 mil

11. Construção CIAF IX – R$
600 mil

12. Construção da Creche Es-
cola do Bairro Santo Antônio - R$
1.250 milhão

13. Construção da Escola In-
tegral no Bairro Barreiro - R$ 3 mi-
lhões

14. Construção de Quadra Co-
berta no Lot. São José - R$ 250 mil

15. Construção do Centro Dia
do Idoso - R$ 670 mil

16. Recapeamento Asfáltico
de Ruas Diversas – R$ 300 mil

17. Reforma do Terminal Rodo-
viário - R$ 471 mil

18. Reforma da Praça e Cons-
trução de Quadra no Bairro Jd.
Guanabara - R$ 200 mil

19. Aquisição de Equipamen-
tos de Musculação Para Pessoas
Com deficiência

20. Construção do CAPS – R$
800 mil

21. Construção de 3 Creches-
escola - R$ 3.750 milhão

22. Construção de Escola de 8
Salas no Bairro Santo Antônio -
R$ 3 milhões

23. Ampliação do CIAF VII -
R$ 210 mil

24. Ampliação do ESF. “Tere-
za Barbosa Fernandes” - R$ 230
mil

25. Ampliação do CIAF I - R$

200 mil
26. Reforma do Cine Teatro

Municipal - R$ 500 mil
27. Pavimentação de Ruas - R$

270 mil
28. Aquisição de Ônibus Es-

colar - R$ 385 mil
29. Moveis e equipamentos

para educação – R$ 300 mil

30. Drenagem - R$ 320 mil
31. Pavimentação Distrito – 3ª

Etapa - R$ 500 mil
32. Construção de Ponte na

Rua Antônio Perillo (Pq. das Ara-
ras) - R$ 500 mil

33. Recapeamento Asfáltico
da Rua João de Almeida e outras -
R$ 270 mil

34. Reforma do Centro de Saú-
de – R$ 500 mil

35. Pavimentação de Ruas Vale
do Sol – R$ 6 milhões

36. Construção de Ciclovia - R$
250 mil

37. Casas CDHU - R$ 14 mi-
lhões

TOTAL: R$ 40.981 milhões

Cerca de R$ 41 milhões já foram conquistados e diversas obras serão executadas neste ano.

O Carnaval 2014 traz uma gran-
de novidade. Como adiantado pelo
Prefeito Raul Girio, o Reinado de
Momo de 2014 acontece no Lago
Municipal. A Prefeitura agora tra-
balha para garantir toda a estrutu-
ra necessária para garantir a reali-
zação de uma grande festa.

Os bailes noturnos acontecem
entre 23h e 3h. As matinês das 15h
às 18h. Na terça-feira (4), o Fest
Folia no Lago, começa às 16h e
vai até às 23h sem intervalo.

A animação fica por conta de
Luana Costa e Banda. Serão ins-
taladas tendas e uma equipe con-

Lago Municipal será palco do Carnaval 2014
Prefeitura trabalha na organização de quatro noites e duas matinês

tratada fica responsável pela se-
gurança. Outra novidade é a utili-
zação de um trio elétrico.

“Queremos realizar uma gran-
de festa. Vamos instalar toda es-
trutura necessária e a população
poderá curtir o carnaval em um
dos locais mais bonitos de nossa
cidade. Sem esquecer que o lago
vai receber uma área de alimenta-
ção e banheiros químicos para
garantir a comodidade dos foli-
ões”, afirma o Prefeito, Raul Gi-
rio.

Matinê – As crianças terão
duas tardes para aproveitar o Car-

naval 2014. As duas matinês que
acontecem nos dias 2 e 4 de março
vão contar com a participação de
palhaços.

O Presidente da Comissão Or-
ganizadora, José Paulo Lacativa
Filho, convoca a população para
participar do Fest Folia no Lago.
“Será uma grande festa, e peço o
apoio de todos, principalmente
para garantir a segurança dos foli-
ões”, finaliza.

Além do Fest Folia no Lago, o
Departamento de Cultura está res-
gatando mais uma tradição histó-
rica de Jaboticabal. Marcando o

início do Carnaval, acontece na
Rua Rui Barbosa, o Corso Carna-
valesco.

O evento conta com a parti-
cipação de blocos carnavales-
cos, formados pelas Escolas de
Samba da Cidade, grupos e ins-
tituições. “O desfile é um even-
to para toda a família, que além
dos blocos, vai contar com a
participação de veículos anti-
gos e exóticos. Serão duas ho-
ras de muita alegria e nostalgia.
Todos estão convidados”, fina-
liza o Diretor de Cultura, Abel
Zeviani.

O Fundo Social de Solidarieda-
de realizou, dia 29, a formatura das
primeiras turmas do Polo Regio-
nal da Escola da Beleza – assis-
tente de cabeleireiro, depilação e
design de sobrancelhas, manicu-

Fundo Social realiza formatura da
1ª turma da Escola da Beleza

re e pedicure e maquilador. Cerca
de 37 pessoas participaram da ce-
rimônia e receberam certificados
de conclusão.

De acordo com a presidente do
Fundo Social, Cidinha Girio, que

esteve presente na cerimônia, a
noite foi de alegria. “Foi uma noite
especial. A conclusão de uma eta-
pa importante para a vida profissi-
onal deles. É sempre bom partici-
par desses momentos”, comemo-

rou. Em Jaboticabal, o Polo Regio-
nal da Escola da Beleza é realizado
em parceria com o Fundo Social
de Solidariedade do Estado de São
Paulo - FUSSESP.

Novas turmas: Os munícipes

que se interessarem em participar
das próximas turmas, podem pro-
curar o Fundo Social para reser-
var sua vaga. Serão mais quatro
até o fim do ano, cada uma com 10
alunos.

“É uma ótima oportunidade de
qualificação profissional a nossos
munícipes. Temos uma procura
muito grande o que comprova a
qualidade dos cursos”, concluiu
Cidinha.

Renove sentimentos e inspire

felicidade tratando o semelhante

com sabedoria e honestidade

Transmita sentimentos verdadeiros

e construa a solidariedade com

perfeição

Seja autêntico, harmonizando com

disciplina todos os passos e atitudes

Na cerimônia de formatura, Cidinha Gírio ladeada pelo Prefeito Raúl Gírio e membros do Fundo
Social de SolidariedadeFormandos e convidados prestigiaram a cerimônia do Polo Regional da Escola da Beleza
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PEDACINHOS DE LUZ

O mês de janeiro se despede com a
festa de São João Bosco. Ele é o santo
de todos os jovens, que realizou obras
exemplares, em especial na educação
da juventude. Dom Bosco inspira a mi-
nha vida desde o meu nascimento, por-
que eu nasci pelas mãos de Deus e inter-
cessão deste santo.

Comecei os trabalhos de evangeli-
zação com os jovens nos encontros de
Catecumenatos e justamente o primei-
ro desafio que fiz foi aos jovens, para
que dessem um ano de suas vidas a Deus.
Doze jovens começaram comigo a ex-
periência de largar tudo para ser só de

Você já teve alguma decepção na
vida?  Dificilmente alguém passa pela
existência sem sofrer uma desilusão, ou
ter alguma surpresa desagradável em al-
gum momento da caminhada. Podemos
dizer que o sabor de uma decepção é
amargo e traz consigo um punhal invi-
sível que dilacera as fibras mais sutis da
alma. Isso acontece porque nós só nos
decepcionamos com as pessoas em quem
investimos nossos mais puros sentimen-
tos de confiança e amor. Pode ser um
amigo, a quem entregamos o coração e
que, de um momento para outro, passa
a ter um comportamento diferente, du-
vidando da nossa sinceridade, do nosso
afeto, da nossa dedicação, da nossa leal-
dade... Também pode ser a alma que ele-
gemos para compartilhar conosco a
vida, e que um dia chega e nos diz que o
amor acabou, que já não fazemos mais

Na Folha de São Paulo, no Cader-
no Equilíbrio e Saúde, do dia 11 de
Junho de 2013, a Jornalista Iara Bi-
drman registrou que “O AUMENTO
DE CASOS DE DEPRESSÃO EM CRI-
ANÇAS E ADOLESCENTES É UM
COMPONENTE IMPORTANTE” na
questão do SUICÍDIO. E cita uma afir-
mação do Psiquiatra José Manoel Ber-

A notícia chocante da morte do as-
tro de Velozes e Furiosos pegou despre-
venidos os brasileiros entre a madruga-
da do sábado dia 30 de novembro e a
manhã do domingo dia 01 de dezembro.
Ele se envolveu em um acidente de au-
tomóvel em Valência, Califórnia, quan-
do estava como passageiro de um ami-
go, enquanto voltavam de um evento
de caridade de uma organização que o
ator mesmo criou em 2010. A Reach
Out World Wide ajuda pessoas afetadas

P/ Prof. João Pito

O trabalho é uma dádiva que DEUS
nos deu de graça, para ser um instru-
mento de evolução, que cresce na pro-

A paixão, nada mais do que um sen-
timento faccioso, que sobrepõe à razão
e o bom senso. Quantas pessoas que não
perderam tudo e até mesmo a própria
vida, simplesmente por causa de alguns
minutos de prazer. Pensando, agora eu
encontrei a verdadeira felicidade e no
final só tiveram desgostos. Quantas fa-
mílias que não foram destruídas? Só
porque um dos cônjuges se apaixonou
de tal maneira que nem pensou nas con-
sequências, que um dia teriam que en-
frentar. A bíblia fala de muitas pessoas
que se apaixonaram e depois, quando
foram ver, já era tarde demais. Hoje
não é diferente, vejo homens e mulhe-
res deixando os seus preciosos filhos (a)

REFLEXÃO  -  DOCUMENTÁRIO SOBRE O SUICÍDIO
tolote: “JUNTE-SE A ISSO A UM
MAIOR CONSUMO DE ÁLCOOL E
DROGAS E A BOMBA ESTÁ ARMA-
DA”.

Narra IARA que “A CINEASTA E
ATRIZ MINEIRA PETRA COSTA TI-
NHA SETE ANOS QUANDO A IRMÃ
MAIS VELHA SE SUICIDOU. Mais de
vinte anos depois, PETRA dirigiu o do-
cumentário ELENA, em que tenta en-
tender e comunicar o que a irmã Pensa-
va e Sentia.

“As pessoas têm dificuldade de FA-
LAR e de OUVIR sobre o assunto. A
Sociedade Brasileira  precisa aprender a
converser sobre SUICÍDIO, porque o
número de Casos só aumenta”, diz PE-
TRA.

Falar de SUICÍDIO nunca foi tabu
para a Diretora do Documentário. “Des-
de que eu tinha sete anos, quando ELE-
NA se SUICIDOU, minha mãe conver-
sava comigo sobre isso, nunca me es-
condeu nada’, contou.

Mas ela logo percebeu que, fora de

casa, o Tema era proibido, o que persis-
te até hoje em certos setores da Socie-
dade. PETRA conta que, logo após a
morte de ELENA, sua mãe procurou
pessoas próximas de alguém que havia
se matado. Mas todos se recusaram a
conversar com ela.

Entretanto, isso não constituiu bar-
reira para PETRA e relata ela: “A PRI-
MEIRA VEZ QUE FALEI DO ASSUN-
TO COM OUTRAS FAMÍLIAS QUE
PASSARAM POR ISSO FOI AOS 27
ANOS, QUANDO PROCUREI GRU-
POS DE PARENTES DE SUICIDAS.
ENTÃO ME SENTI COMPREENDI-
DA EM MINHA DOR”.

PETRA revela que “ O mais lasti-
mável em relação à ELENA é que,
nos anos 1990, no Grupo de pesso-
as com quem ela convivia, sabia-se
pouco sobre bipolariedade, depres-
são, suicídio. A desinformação le-
vou à tragédia”.

A troca de informações sobre o
SUICÍDIO pode evitar muitos Ca-

sos: de acordo coma ORGANIZA-
ÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS
), dá para prevenir 90%  das Mortes
se houver condições para OFERTA
DA  AJUDA.

Robert Gellert Paris, Diretor da As-
sociação pela Saúde Emocional de Cri-
anças – Amigos do Zippy – e Conse-
lheiro do Centro de Valorização da Vida
(C.V.V.) afirmou que “ O Sentimento
do Suicida é ambivalente: a Pessoa quer
se livrar da DOR, mas quer VIVER. Por
dentro, vira uma panela de pressão. Se
ela puder Falar e Ser Ouvida, além
de diminuir a pressão interna, pas-
sa a se entender melhor”.

Daí a importância do Trabalho
do Programa CVV no seio da Soci-
edade Brasileira que oferece Apoio
24 horas pelo telefone 141 (onde
atende 24 horas) e pelo site
www.cvv.org.br .

Face book.com/cvv141 -  T
@cvv141oficial

Voluntário Helio/ Boletim/CVV.

O QUE É PAIXÃO
e seus lares, que foi construído com tan-
to sacrifício. Para viver uma aventura
da qual nunca mais terá volta. Quantos
que não olham para trás e dizem: Ah! Se
eu pudesse desfazer tudo isso? Onde eu
estava com a cabeça? Quando tomei
aquela decisão na minha vida. E quando
a paixão não é correspondida. Logo o
inimigo, lança na mente da pessoa apai-
xonada. Acaba com tudo, tira sua vida,
não vale a pena viver desse jeito, esta
vida só tem sofrimento e desilusão, nin-
guém gosta de você, você nunca vai ser
feliz. É lamentável, mas é a mais pura
verdade. Se a pessoa não buscar ajuda
no lugar certo, ela não vai aguentar su-
portar esta dor. Só o Senhor tem todo o
poder para libertar esta pessoa de todo
mal. Este sentimento descontrolado tem
feito muitas pessoas boas pagarem um
preço muito alto sem necessidade. Va-
mos falar do rei Davi, que se levantou,
depois de ter dormido um pouco, e foi
passear no terraço do palácio. Dali viu
uma mulher muito bonita tomando ba-
nho. Aí ele mandou que descobrissem
quem era aquela mulher e soube que era
Bate-Seba, e esposa de Urias. Então Davi
mandou que alguns mensageiros fossem
buscá-la. Eles a trouxeram. E Davi teve
relações sexuais com ela. Bete-Seba ti-
nha justamente terminado o seu ritual
mensal de purificação. Ela voltou para
sua casa e depois descobriu que estava
grávida e mandou um recado a Davi.

Ele ficou preocupado, então mandou um
recado a Joabe dizendo: Mande que Uri-
as, o heteu, venha falar comigo. E Joa-
be obedeceu. Quando Urias chegou, Davi
perguntou: como vai Joabe e as tropas?
Ele disse: Vai bem. Davi, disse: Vá para
sua casa e descanse um pouco. Urias não
foi, antes preferiu dormir no portão jun-
to com os guardas. Quando Davi soube
que ele não foi para casa, o chamou e
disse: Por que você não foi? Ele disse:
Os homens de Israel e de Judá estão lon-
ge, na frente da batalha, e a Arca do
Senhor. Eles estão acampados ao ar li-
vre. Como poderia eu ir para casa, co-
mer e beber e dormir com minha mu-
lher? Davi disse: Fique aqui o resto do
dia. Amanhã eu mando você de volta.
Davi tentou de tudo, mas ele não foi.
Então Davi escreveu uma carta para que
Joabe colocasse Urias na frente da bata-
lha para que morresse. E assim Urias foi
morto. Davi tomou-a como esposa.
Como Deus não deixa nada escondido,
usou o profeta Natã. Este disse: Rei,
numa cidade havia dois homens, um era
rico e tinha muitas ovelhas. O outro,
porém era pobre e só tinha uma ovelha,
ele cuidava dela como se fosse sua filha.
Um dia o rico recebeu um amigo e não
quis matar uma de suas ovelhas. Em vez
disse, pegou a ovelha do homem pobre
e preparou uma refeição para o seu ami-
go. Davi ficou furioso e disse: Este rico
é digno de morto. Natã disse: Este ho-

mem rico é o senhor. Davi se arrepen-
deu amargamente e disse: Eu pequei con-
tra o Senhor. (O Salmo 51 que Davi
escreveu, foi só de arrependimento.
Leia). Deus perdoou Davi, mas não pode
livrá-lo das consequências. Enfim, o fi-
lho que nasceu, morreu. Depois, o ou-
tro filho de Davi se apaixonou pela pró-
pria irmã e forçou a irmã ter relações
sexuais com ele. Depois que ele consu-
miu o ato, desprezou-a. O irmão dele
ficou furioso com aquela situação de ver
a Irmã naquele estado, foi e matou o
próprio irmão. Depois, o próprio filho
tentou matar Davi para ficar com o seu
trono. Por causa de uma paixão e de
alguns minutos de prazer, muitos tem
perdido o melhor desta vida. Pense mui-
to bem antes de fazer qualquer coisa e
faça a seguinte pergunta: será que vale a
pena? Davi só se tornou um homem,
segundo o coração de Deus, porque ele
sempre se arrependia e não culpava nin-
guém pelos seus erros. Davi só tinha
uma preocupação: o de perder o Espíri-
to Santo. Ele não queria ficar longe da
presença de Deus. A paixão é um senti-
mento horrível. Busque a Deus, se você
caiu. E se você já está dentro, peça a
ajuda de Deus. Eu tenho certeza que Deus
vai lhe ajudar. Assim como Deus foi com
Davi, Ele também será com você. Esta
é a minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107.9 das5hrs30mim
às6hrs30mim
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PAUL WALKER
por catástrofes naturais. O evento da-
quele sábado tinha como objetivo arre-
cadar fundos para as vitimas das Filipi-
nas. Paul estava de folga das filmagens
do filme Velozes e Furiosos 7, que esta-
va com 50% de suas cenas gravadas. A
produção foi adiada. O ator atuou em
cinco dos seis filmes lançados. E teve
também em sucessos como a Vida em
Preto e Branco (99), Ela é Demais (99),
Sociedade Secreta (00), Perseguição
(01), Linha do Tempo (03), Mergulho
Radical (05), No Rastro da Bala (05),
Resgate Abaixo de Zero (06), A Con-
quista da Honra (06), Ladrões (10),  e
durante este ano, Veículo 19 (13). An-
tes de falecer deixou dois filmes inédi-
tos prontos.

Ele protagoniza e produz a comé-
dia “ Pawn Shop Chronicles” do dire-
tor Wayne Kramer (Território Restri-
to) e o filme francês “ Brick Mansi-
ons” do produtor Luc Besson. Ele ti-
nha 40 anos e deixou uma filha de 15
anos.

CÍRCULO DE FOGO
Diretor Guilhermo Del Toro. Elen-

co: Charlie Hunnan,Idris Elba, Rinko
Kikuchi e Charlie Day

Mundo globalizado é assim mesmo:
dinheiro americano e diretor mexicano
se unem para produzir um filme de te-
mática e minentemente japonesa. E
nasce “Círculo de Fogo”, superprodu-
ção que eleva a máxima potência dos
efeitos especiais (pelo menos até o
momento) os velhos filmes e seriados
de monstros japoneses. Godizilla é para
os fracos. Além de contar com mais,
maiores e mais poderosos monstros vin-
dos do mar, “Círculo de Fogo” também
cria uma profusão de robôs metálicos
construídos pela mão humana. São os
“Jaeger”, palavra alemã que significa
“caçador”, invenção do homem para
combater “Kaiju” (monstro em japo-
nês), bestas gigantescas que estão esca-
pando  por uma fenda Tec-Tetônica no
fundo do mar para arrasar a civilização.
Bobagem? Talvez, não fosse a visão de
O Labirinto do Fauno), um cineasta que
sabe dar aos seus filmes contornos ge-
ralmente mais refinados que os tradici-

onais. Há no filme mais a ser visto que
uma mera luta de lagartões contra ro-
bozões. Por exemplo, a total ineficiên-
cia dos governantes do futuro ao cons-
truir um visível muro físico de aço e
concreto para impedir o avanço dos
“Kaiju” soa como uma referência a ob-
tusidade de Ariel Sharon, ao que separa
judeus e palestinos nos territórios de
ocupação. Isso sem falar na leitura mais
óbvia do muro edificado na fronteira
entre Estados Unidos e México, este,
por sinal, país natal do diretor. Todos
eles são muros facilmente derrubáveis
física ou simbolicamente, erguidos por
governantes idiotizados. Opção inte-
ressante do filme foi abrir mão de mega
astros e estrelas no elenco, fazendo as-
sim que todos os holofotes recaíssem
sobre os verdadeiros “protagonistas”
da ação: os monstros e os robôs. Afi-
nal, Charlie Hunnan (da série de TV
“Sons of Anarchy”),  Idris Elba (coad-
juvante em Thor), Rinko Kikuchi, óti-
mo em “Babel”, Charlie Day (Quero
Matar meu Chefe) não são nomes for-
tes o suficiente para sobrepujar Kai-
juns e Jaegers.

DECEPÇÕES
parte da sua história... que outra pessoa
agora ocupa o nosso lugar. Ou alguém
que escolhemos como modelo digno de
ser seguido e que vemos escorregando
nas valas da mentira ou da traição, des-
dita que nos infelicita e nos arranca lá-
grimas quentes e doloridas, como cha-
ma que queima sem consumir. Enfim,
só os nossos amores são capazes de nos
ferir com a espada da decepção, pois os
estranhos não têm esse trágico poder,
já que seus atos não nos causam nenhu-
ma impressão. Assim, vale a pena algu-
mas reflexões a esse respeito para que
não nos deixemos atingir pela cruel es-
pada da desilusão. Para tanto, podemos
começar levando em conta que, assim
como nós, nossos amores também não
são perfeitos. E que, geralmente, não
nos prometem santidade ou eterna fi-
delidade.  Nunca nos disseram que seri-
am eternamente a mesma pessoa e que
jamais nos causariam decepções. Nós é
que queremos que sejam como os ideali-
zamos. Assim nos iludimos. Mas só se
desilude quem está iludido. Importante
que pensemos bem a esse respeito, imu-
nizando a nossa alma com o antídoto
eficaz do entendimento. Importante
que usemos sempre o escudo do perdão
para impedir que os atos infelizes dos
outros nos causem tanto sofrimento.
Importante, ainda, que façamos uso dos
óculos da lucidez, que nos permitem ver
os fatos em sua real dimensão e impor-
tância, evitando dores exageradas. A ilu-
são é como uma névoa que nos embara-
ça a visão, distorcendo as imagens e os
fatos que estão à nossa frente. E a de-

cepção nada mais é do que perceber que
se estava iludido, enganado sobre algo
ou alguém. Assim, se você está amar-
gando a dor de uma desilusão, agradeça
a Deus por ter retirado dos seus olhos os
empecilhos que lhe toldavam a visão.
Passe a gostar das pessoas como elas
são e não como você gostaria que elas
fossem. Considere que você também já
deve ter ferido alguém com o punhal
da decepção, mesmo não tendo a in-
tenção, e talvez sem se dar conta dis-
so. Por todas essas razões, pense um
pouco mais e espante essa tristeza do
olhar... Enxugue as lágrimas e siga em
frente... sem ilusões. Aprenda a valori-

zar nas pessoas suas marcas positivas.
Lembre-se de que cada um dá o que
tem, o que pode oferecer. Uns ofere-
cem o ácido da traição, o engodo da
hipocrisia, o fel da ingratidão, pois é o
que alimentam na alma. Mas, seja você
a cultivar em seu jardim interior as flo-
res da lealdade, do afeto, da compreen-
são, da honestidade, para ofertar a to-
dos aqueles que cruzarem o seu cami-
nho. Seja você é alguém incapaz de
ferir ou provocar sofrimentos nos se-
res que caminham ao seu lado e assim
fará  pessoas  felizes, e o  maior  bene-
ficiado, com toda certeza, será você, e
seremos nós todos.

Dom Bosco é o santo dos jovens
Deus e evangelizar.

Também os apóstolos de Cristo
eram jovens. Não resta dúvida: os jo-
vens eram atraídos por Jesus e eles O
seguiam com ardor e coragem, pois sen-
tiam que Jesus respondia plenamente aos
anseios de seus corações. Por isso segui-
am e queriam viver a vida nova que Ele
lhes apontava.

Na minha caminhada pude consta-
tar que são os jovens que evangelizam
os jovens. Mas neste desafio talvez você
pense que por ser de Deus, caminhar
num grupo de oração, seguir os manda-
mentos de Jesus, ser uma pessoa cheia
de amor e bondade, tudo irá bem, dará
certo, sem problemas, dificuldades, sem
nunca ninguém falar mal de você, per-
segui-lo, ridicularizá-lo.

Talvez pense que tudo caminhará “às
mil maravilhas”, que ninguém lhe atira-
rá pedras. Mas acontece justamente o
contrário! Os homens podem não com-
preender sua maneira de ser, porém, en-
tenda isto: mesmo remando contra a
correnteza você pode se sentir feliz,
porque está construindo o Reino.

Irão caluniá-lo, ridicularizá-lo, per-
segui-lo... Mas você será bem-aventu-
rado: estará cumprindo sua missão, rea-
lizando aquilo que você é. Viva conosco
o desafio de assumir o segredo de Dom
Bosco. O Senhor quer que nós também
sejamos homens e mulheres mansos e
humildes de coração.

Seu irmão,

SOMOS ETERNOS TRABALHADORES
porção do aprendizado, que ajuda cres-
cer no tempo da eternidade, a evolução
do espírito. O mundo das desigualdades,
de evolução, se criam no UNIVERSO,
na natureza, tudo se cria e tudo se trans-
forma. A vida do espírito é eterna, so-
nhamos com os olhos do coração e a
imagem do amor, na inteligência que
renasce, sempre, para encontrarmos a
felicidade, como luz para iluminar os
caminhos desenhados no mapa da eter-
nidade. A vida dos encarnados no con-
vívio com o trabalho, nasce a união, a
paz e a fraterna convivência, de sonhos,
para chegarmos às realidades, é a famí-
lia que nasce para surtir efeitos e resul-
tados, onde todos procuram amar e se-
rem amados, perdoarem e serem perdo-
ados. Morrerem e nascerem para a vida
eterna...

Saudade na acepção da palavra é de
origem da língua portuguesa e é expres-
sada pelos lusos na monotonia dos fa-
dos, mas ela afeta a todos os indivíduos
que possuem bons sentimentos e é neste
nosso abençoado País que se encontram
as mais diferentes raças e etnias saudosas
das terras que tiveram que deixar para
trás ou que o fizeram livremente em bus-
ca de um sonho, num novo horizonte;
são os caçadores de horizontes visuais e
sobre a saudade, assim falava Silva Loba-
to: Saudade é a dor da ausência.

Mas existem muitos tipos de sauda-
de: a dos pais pelos filhos e a dos filhos
pelos pais, a saudade dos enamorados,
daqueles que por todo o Mundo foram
obrigados a deixar seus lares por gover-
nantes sanguinários e monstros “huma-
nos”, existindo hoje pelos Continentes
afora centenas de campos de refugiados
que passam fome, sede, medo e muitos
mais horrores da perseguição dentro das
suas casas, longe dos seus lares, por mais
toscos que fossem, sentem saudade e
dores no coração, como dizia Coelho
Neto: A Saudade é a memória do cora-
ção -  É a dor que sufoca, que deixa a
pessoa aturdida ao lembrar da sua casa,
do seu lugar, dos seus caminhos, dos seus
vizinhos, amigos ou não, e a impotên-

TRINTA DE JANEIRO DIA DA SAUDADE  Prof. João Pito

A saudade de um velho é uma estrada florida   - Júlio Dantas.

cia de não se sentir  presente  no seu
torrão natal, é se sentir alijado de parti-
cipar dos destinos dos seus povos, mes-
mo que tenham outra Pátria, como eu,
e que amo as pessoas que tem coração,
nunca renegarão a original, nem a de
adoção, pois o amor e respeito pelas
duas é um preito a ambas, de agradeci-
mento e até de vida. O que provoca
mais saudade é a migração, a imigração,
o desterro, o exílio que são muito doí-
dos, pois as pessoas são obrigadas a dei-
xar tudo, abandonar seus lugares de ori-
gem  e     ir para o desconhecido, o
ignoto em busca de paz, de liberdade e
sobrevivência, e poucos sabem o quan-
to é dificil a adaptação a novos costu-
mes, à nova alimentação, a ofensas e
algo de xenofobia de algumas minorias
“ilustradas”, mas a pior saudade é a da-
quele que premido por crises e tem que
migrar ou imigrar em busca da sobrevi-
vência, e larga para trás mulher e filhos
às vezes de tenra idade, que ninguém
queira ter uma noite para dormir pen-
sando neles - mas uma mágica faz com
que eles cheguem perto, assim o grande
Poeta Olavo Bilac: “A Saudade é a pre-
sença dos ausentes” -”...Quando embar-
quei para Jaboticabal há exatos cinquen-
ta e nove anos, a minha avó, uma san-
ta sábia me disse: “João! Na terra do
Pires, faz como vires e foi o que sem-
pre fiz, sempre respeitei os costumes
locais e cuidei dos meus com muito suor
e honestidade. Se fizerem uma pesqui-
sa, verão que a palavra mais usada em
nosso País é saudade, na musica, na
literatura, nas conversas coloquiais é
saudade. Tenho saudade da Pátria lusa,
a mãe, mas hoje a minha é aqui, o Bra-
sil, se daqui saísse ia sentir mil SAU-
DADES.                                                     -
Prometa a si mesmo, ser forte que nada
possa perturbar a tua paz de espírito,
falar de saúde, felicidade e prosperida-
de a toda a pessoa que encontrar.

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

VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 –

Quadra 15 – lote 17.

Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759

“RIR COM WALDIR” - Esta coluna era o seu jeito de ser...
transbordava alegria... AMIGO WALDIR, você nos disse que es-
tava com medo dessa cirurgia e que se caso acontecesse alguma
coisa... queria dizer que nós da família GAZETA éramos sua fa-
mília. Que gostava de cada um de nós... é AMIGO, você já estava
prevendo...Um adorador de carnaval na década de 60. Idealiza-
dor do Carnaval Temporão. Ficou conhecido como o Gordinho
Elétrico, um locutor que encantava nas manhãs de domingo com
seu auditório lotado na Rádio Vida Nova. Aos 74 anos, ainda na
ativa, apresentando o programa sertanejo na GAZETA FM. Esta
data vai ficar marcada: 31 de janeiro de 2014. Dia que nos dei-
xou... VÁ COM DEUS WALDIR DE OLIVEIRA...

WALDIR DE OLIVEIRA
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por Rogério Micheletti
Antônio de Oliveira Filho, o Care-

ca, ex-centroavante da Seleção Brasi-
leira, Guarani, São Paulo, Nápoli e ou-
tros times, hoje mora em Araraquara-
SP, após ter residido em Campinas,
onde foi dono do CampinasFutebol
Clube junto do ex-jogador Edmar. A
equipe passou a se chamar Red Bull.

Considerado um dos melhores ata-
cantes brasileiros em todos os tem-
pos, Careca, que é natural de Arara-
quara (SP), onde nasceu no dia 5 de
outubro de 1960, começou a se desta-
car em 1978, quando ajudou o Guara-
ni a ser campeão brasileiro de 1978.

“Foram marcantes os jogos finais
contra o Palmeiras, principalmente
porque era muito jovem (tinha 18
anos)”, recorda o ex-atacante.

Careca teve sua primeira oportuni-
dade na seleção brasileira com o técnico
Telê Santana. “Considero o Telê um dos
melhores técnicos do futebol brasileiro
e agradeço muito por ter me convocado
em 1981. Pena que eu me contundi e
não pude ir para a Copa do Mundo de

Careca, ex-centroavante da Seleção Brasileira

82”, diz Careca, que em 1983 deixou o
Guarani para ir jogar no São Paulo.

Pelo Tricolor do Morumbi, Careca
colecionou mais títulos. Na jovem equi-
pe tricolor, que tinha ainda Muller,

Silas, Pita, Sidney e companhia, Care-
ca não demorou muito para virar ídolo
da torcida e seus gols contribuíram para
o São Paulo ser campeão paulista em
85 e campeão brasileiro em 86.

Da esquerda para a direita, em pé: Zé Carlos, Edson, Mauro, Miranda, Gomes e Neneca. Agachados:
Capitão, Renato, Careca, Zenon e Bozó. Foto enviada por Luiz Carlos Ferreira.

Em pé ,da esquerda para a direita: Vagner, Zé Carlos, Bernardo, Dario Pereira, Daniel e Zé Teodoro.
Agachados, da esquerda para a direita: Muller, Silas, Careca, Pita e Sidnei.

Seleção Brasileira antes do jogo contra a Polônia, no Estádio Jalisco, na Copa do México, em 1986.
Em pé, da esquerda para a direita, após membro da comissão técnica, temos Sócrates, Josimar, Júlio
César, Edinho, Branco e Carlos. Agachados: o massagista Nocaute Jack, Muller, Júnior, Careca, Ale-
mão, Elzo e o roupeiro Ximbica. Foto enviada por Jackson Sala.

Aliás, na final do Brasileiro de 86,
Careca marcou o gol salvador do São
Paulo na prorrogação contra o Guara-
ni. Na ocasião, o São Paulo perdia para
o Bugre (ex-time de Careca) por 3 a 2,
quando o centroavante, após um lan-
çamento acidental de Vágner Basílio,
bateu forte de primeira sem chances
para o goleiro Sérgio Néri. Nos pênal-
tis, o Tricolor, que era dirigido por
Pepe, faturou o título.

Em 1986, logo após ter brilhado na
Copa do Mundo do México, Careca
foi negociado pelo São Paulo com o
Napoli, da Itália. Lá, formou grande
dupla com Diego Armando Maradona
e conquistou mais títulos importan-
tes na sua carreira: Copa da Itália de

89 e Campeonato Italiano de 90.
Depois do Napoli, onde jogou até

1993, Careca defendeu o Kashiwa
Reysol (Japão), Santos, Campinas
(SP) e São José (RS). “Fui jogar no
Santos, já no final de carreira, porque
na infância era pelezista. Torcia para
o Santos”, diz Careca, que também foi
entrevistado na seção PERSONALI-
DADE.

No dia 05 de abril de 2011, Careca
foi um dos homenageados na festa do
centenário do Guarani, na Sociedade
Hípica de Campinas.

“O Guarani foi a minha segunda
mãe, fui acolhido no “quartão” como
a gente chamava, com 25 beliches de
cada lado e eu tive a estrutura que é

importante para você dar sequência
na carreira”, relembrou o ex-centroa-
vante.

Em 29 de janeiro de 2014, o pai do
atacante Careca, o senhor Oliveira,
faleceu na região de Campinas.

Clique aqui e ouça a entrevista com-
pleta de Careca ao jornalista Marcos
Júnior, do Portal Terceiro Tempo

Por quase dois anos esteve ao lado
do narrador Silvio Luiz, formando du-
pla titular na emissora RedeTV! aos
domingos. Foi contratado em agosto
de 2010, permanecendo até 15 de mar-
ço de 2012. Lá, Careca comentava par-
tidas de futebol europeu, especifica-
mente jogos do Campeonato Italiano.

Fotos: Marcos Júnior/Portal TT

MEMÓRIAS DO ESPORTE
Antonio Oliveira, pai do

ex-centroavante Careca do
Guarani, São Paulo, Seleção
Brasileira e Nápoli, morreu
no dia 29 de janeiro de 2014.
A informação foi dada pelo
ex-meia corintiano Neto, em
seu programa "Os Donos da
Bola".

Oliveira morava em Cam-
pinas (SP). Ele nasceu em
1921 no Guarujá (SP) e tinha
mais um filho, o único irmão
de Careca. Oliveira começou
no ADA de Araraquara (SP),
onde nasceu Careca, e depois
defendeu a Ponte Preta, Pru-
dentina, Uberaba e o Comer-
cial da Capital. Oliveira e sua
esposa, primeira e única, ti-
nham cinco netos. O nome de
Careca, por sinal é Antonio
Oliveira Filho.

Por Ednilson Valia

A Prudentina antes de uma partida, equipe que tanta saudade
deixou para os amantes do futebol. Em pé, Tarciso é o segundo da
esquerda para a direita, Vicente é o quarto e Siquieris é o penúltimo;
agachados estão Zuíno, Orlando (que também jogou na Lusa), Ca-
belo, Diamante e Oliveira, pai do grande atacante Careca.

A equipe do sul da Itália da temporada 1989/1990. A fileira de cima, da esquerda para a direita:
Carnevale, Alemão, Di Fusco, Giuliani, Francini e Corradini. No meio: Rigliardi, Tarantino, Mauro,
All Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Sentados: Renca, Di Nápoli, Careca, Neri, Zola, Fusi e Baroni.

Bicampeão Brasileiro: Gilmar; Fonseca, Wagner Basílio, Darío Pereyra e Nelsinho; Bernardo, Silas
(Manu) e Pita; Müller, Careca (capitão) e Sídnei (Rômulo). Técnico: Pepe
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CUIDADORA DE IDOSO
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NO PLANO FÍSICO. PERCEPTOR DO CAMPO
ENERGÉTICO CÓSMICO ETÉRICO-ASTRAL
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Presidente da Associação Semeando Vida
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PSICOGRAFÓLOGO (Transdecodificador de Vibrações Telepáticas Interdimensionais de Mestres As-
censos – Psicografia).

- Consultor Multidimensional da 5ª DIMENSÃO, para assuntos das Transformações Globais, sobre:
• O APOCALIPSE e a passagem do Astro Higienizador: NIBIRU ou PLANETA X.
• OS PRECEITOS DA ORDEM CRÍSTICA.
• COMO OBTER PAZ, SUBLIME SERENA HARMONIA SAUDÁVEL SAÚDE MENTAL.
- Transdecodificador e Editor do “ORÁCULO MANTRÂNICO MEDITATÓRIO NÉCTAR DIVINO”

para a humanidade do PLANETA TERRA.
- Co-criador (TRANSDECODIFICAÇÃO) e Sintetizador da FECETERAPIA.
- Autor e Editor do e-Book: “FECETERAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL DE

ENERGIAS CÓSMICAS”.
O ORÁCULO, o e-BOOK e outras inéditas matérias você encontra visitando o site:
www.aterceiravisao.com.br

Para comprovar a veracidade das
profecias, temos que analisá-la sob o
aspecto Maior da posição cósmica regi-
da pela crença inverossímil da existên-
cia do Criador do qual emana a Energia
Vital que é o Tudo Todo Universal.

Sejam quais forem os designativos
conotados a DEUS, face cada uma das
religiões e dogmas que o cercam, tais
como, Jeová, Alá, Tupã, Buda etc., em
qualquer latitude terrícola, a crença é de
que realmente existe algo supremo, cri-
ador de todas as coisas, exceto as ideo-
logias ateístas, mas que mesmo assim,
de uma forma ou de outra convergem
para o mesmo ponto, embora inconsci-
entemente.

Entretanto, diante desse aspecto
Maior da Consciência Elevada a um Ser
Supremo, existem pessoas no próprio
meio religioso que desconfiam e até des-
denham das profecias, chegando por
outro lado, ao cúmulo de acreditar que
determinadas doenças são oriundas por
“ira” de Deus.

Ora, tal descrença nas profecias e
doenças são absolutamente infundadas,
pois existindo Deus, obviamente sen-
do, como realmente é, o Criador de to-
das as coisas tudo no mais Puro e Per-
feito Equilíbrio e Harmonia, já denota
o fator decisivo e indiscutível de que o
tempo e o espaço são delimitados na
esfera dimensional dos mundos das for-
mas (3D-Terceira Dimensão), daí con-
cluirmos que se sabemos e sentimos Sua
existência, mas não o vemos, é porque
existem outras esferas dimensionais, às
quais podemos denominá-las e até en-
tendê-las, e por que não finalmente,
aceitá-las, como sendo a realidade da
vida cósmica.

Isto significa que este mundo (3D),
tal qual o vemos e vivemos é uma ilusão.

Esse é um ponto.
A partir de então, já podemos vis-

GRANDE CRUZADA DE ESCLARECIMENTO
- A TERCEIRA VISÃO – EDIÇÃO 3 -  ANO II DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITO AMOR E ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E HARMONIA!

A IRA DE DEUS NÃO EXISTE, MAS AS PROFECIAS SIM
lumbrar o outro lado da veracidade das
profecias, que é a explicação que esta-
mos tentando dar com referencia a ser
ou não verdade que os acontecimentos
profetizados irão ou não ocorrer e como
surgem as doenças em nosso Ser.

Primeiramente, devemos lembrar
que já é fato consumado e registrado na
história da humanidade, que inumerá-
veis acontecimentos preditos, realmen-
te aconteceram.

Mas, como estamos à beira de um
acontecimento maior, especificamen-
te direcionado para a Verticalização do
eixo da Terra e dos eventos das Trans-
formações Globais, tão bafejada e pro-
palada como sendo o Apocalipse, ainda
assim, existem bilhões de pessoas (2/3
da humanidade), diga-se de passagem,
que ainda desconfiam ou não crêem nos
acontecimentos profetizados.

Mais uma vez então, voltemos para
a explicação acima sobre o pressenti-
mento que temos da existência de Deus.
A partir dessa premissa, podemos tran-
quilamente deduzir e pressupor sem
margem de erro que, sendo Deus o Cri-
ador Incriado Criante – o Aquilo Que É,
obviamente sabe de tudo o que vai acon-
tecer, uma vez que Ele é o Pai+Mãe
Criador Vital.

Assim sendo, fica fácil concluir que
de forma alguma deixaria seus amados
filhos, que somos nós, pontos sensiti-
vos D´Ele, a mercê de acontecimentos
trágicos futuros e, portanto, inespera-
dos, embora decorrentes do próprio car-
ma advindo da inexperiência nossa, mas
os quais nos pegariam de surpresa. As-
sim sendo, hão de convir, coerente e
sensatamente: o inesperado não consta
nos anais da justiça Divina.

Portanto, eis a prova incontestável
de que Deus previne-nos através de to-
dos os meios possíveis e imagináveis,
para nos informar com antecedência
sobre as manifestações cósmicas, que
envolvem as moradas dos seres consci-
enciais, de acordo com o grau de conhe-
cimento de cada humanidade e isto, sa-
lientamos, ocorre em todas as moradas
planetárias das Galáxias.

A profecia é um modo pelo qual Deus
nos informa com milhares de anos de
antecedência, os acontecimentos e as
reconstruções que devem ser processa-
das nas moradas cósmicas, uma vez que
Tudo está circunscrito ao movimento
incessante dos Filamentos Energéticos
Cósmicos (FECe).

Aproveitando este proverbial con-
gresso de conotações relacionadas ao
por quê da existência das profecias, onde

jungimos a Onipresença de DEUS
PAI+MÃE CRIADOR VITAL, é opor-
tuno abordar que jamais seremos alvos
da “ira” D´Ele.

É lamentável como não só uma pes-
soa, mas sim, várias, milhares ou bi-
lhões delas, sublevadas por um disposi-
tivo dogmático, possa conceber que o
Ser Supremo, Criador de Todas as Coi-
sas, a Perfeição e a Pureza Harmonio-
samente Equilibrada, possa ser capaz de
“lançar fagulhas energéticas de teor vi-
bratório do mais baixo astral”, que de-
nominamos de ira, que também é ódio,
e até mesmo, a abrasiva conta de que
Ele nos manda tal e qual doença, ou que
tal e qual doença foi “mandada” por
Deus, é de uma absurdidade inominável.

Quem assim pensa, é bom rever seus
conceitos e meditar sobre quem é Deus.
Por exemplo. Ponha-se no lugar D´Ele
e indague-se se seria capaz de lançar tal
e qual castigo ao seu filho.

Quem em sã consciência, no caso
sendo pai ou mãe de uma criança, lan-
çaria o ódio sobre ela ou ainda mandaria
injetar no corpo dessa criança, uma dose
de vírus letais?

Devemos analisar dessa forma a atu-
ação de Deus. Ele jamais odiará ou lan-
çará sua “ira” sobre qualquer criatura
que seja, uma vez que Ele é Puro e Per-
feito Amor. Portanto, a “ira” simples-
mente inexiste na Criatura Máxima do
Amor Incondicional.

E isso inclui todas as pessoas, espiri-
tualizadas, que como nós, vivem em pról
do Amor ao Próximo.

Sendo DEUS o próprio PURO E
PERFEITO AMOR, não há como irra-
diar qualquer sentimento que não sejam
o PURO E PERFEITO AMOR!

A conclusão, lógica e indiscutível pela
obviedade agora explicitada é que as pro-
fecias existem por Justiça Divina!

E que Deus sendo o mais Puro e Per-
feito Equilíbrio e Harmonioso Amor,
jamais irradia “ira” ou manda “doen-
ças” para quaisquer criaturas do seio
cósmico, pois é o Absoluto Imanador
das Essências Energéticas Cósmicas para
o Equilíbrio Vital de todos os Seres de

todos os reinos.
Compete a nós, aprender cap-

tar e manipular esses filamentos ener-
géticos cósmicos (FEC) de modo cons-
ciente, uma vez que inconscientemente
já o fazemos, e assim, equilibrando-nos
harmoniosamente dentro do mais puro
e perfeito amor, eliminaremos então,
por completo, este mundo das formas
que é uma ilusão criada por nós mes-
mos, pois manipulamos os filamentos
energéticos cósmicos de forma errônea,
uma vez que não sabendo lidar adequa-
damente com eles, criamos o campo do
medo e formamos as centelhas do mal,
que geram campos obscuros em nosso
corpo, originando daí, as doenças. Ali-
ás, as doenças e dores que sentimos é o
grito de alerta com que Deus se serve
para nos comunicar que estamos agindo
incorretamente em nossos atos e atitu-
des.

Esse desempenho obscuro e maledi-
cente, fica claro agora, que não é in-
trínseco à DEUS PAI+MÃE CRIADOR
VITAL, muito pelo contrário, é origi-
nário de nós mesmos que o criamos e o
alimentamos ao longo de milhões de
anos, após nosso despertar conscienci-
al no seio cósmico, através de nossos
atos e atitudes desequilibrados.

A mudança de mentalidade, no
modo como devemos praticar daqui por
diante, nossos atos e atitudes no exercí-
cio da vida, raciocinando e imaginando
de modo abrangente a Realidade Cós-
mica, será o ponto inicial para final-
mente, reencontrarmos e trilharmos o
caminho de volta a Deus Pai+Mãe Cri-
ador Vital, com plena saúde e paz.

E assim, ficarmos atentos às profe-
cias, desde que devidamente analisadas
e filtradas, as quais não são para infun-
dir medo, muito pelo contrário, são re-
cados da Divindade que nos alertam so-
bre a iminente reconstrução planetária.

É neste ponto que se evidencia o
proverbial colóquio do “vejam os quem
têm olhos para ver” e “ouçam os que
têm ouvidos para ouvir”.

j.Augusto.
LUZ & PAZ

Preconceito (prefixo pré e concei-
to) é um “juízo” preconcebido, mani-
festado geralmente na forma de uma
atitude “discriminatória” perante pes-
soas, lugares ou tradições considerados
diferentes ou “estranhos”. Costuma in-
dicar desconhecimento pejorativo de
alguém, ou de um grupo social, ao que
lhe é diferente. As formas mais comuns
de preconceito são: social, “racial” e
“sexual”. No Brasil, preconceito é Cri-
me, de modo geral, o ponto de partida
do preconceito é uma generalização su-
perficial, chamada “estereótipo”. Por
exemplo: “todos os alemães são prepo-
tentes”, ou “todos os ingleses são fri-
os”, ou ainda; “baianos não gostam de
trabalhar”, ou “pastores são ladrões” ou
ainda “crente é antiquado”. Segundo
Freud, quem é preconceituoso está vi-
vendo em um mundo imaginário, para-
lelo à realidade, e toma suas decisões
sem procurar realmente a verdade a res-
peito daquilo que ele critica, sendo cau-
sador e também sofredor das consequ-
ências do preconceito. Preconceito não

VOCÊ SOFRE POR PRECONCEITO OU É PRECONCEITUOSO E TALVEZ NEM SAIBA.

é apenas contra negros ou homossexu-
ais. O preconceito é um dos principais
motivos da diferença social de países
como o Brasil. Se analisarmos, não é
apenas alguns ricos que possuem pre-
conceitos de pessoas pobres, quando di-
zem; “ele não ganha dinheiro, por que é
vagabundo”, ou “não tem um bom em-
prego por que é burro”, mas muitas pes-
soas pobres e de classe média possuem
preconceito contra os ricos, dizendo:
“ele é rico e pode arcar com o prejuí-
zo”, ou, “vamos tirar de quem tem e
pisa nos pobres”. ´São verdades, porém
não significa que é uma realidade para
aquela pessoa a quem está se referindo.
Encontramos o preconceito na políti-
ca, na religião, em uma empresa, e na
família. Onde existir um ser humano
não liberto de si mesmo, alí achará o
preconceito. A televisão, especialmen-
te as mais poderosas, são especialistas
em espalhar o preconceito, por que
podem conduzir a grande massa popu-
lacional a pensar o oposto da verdade
sobre qualquer coisa. A Religião, talvez
seja a mais poderosa organização do
mundo que espalha o preconceito, usan-
do-o para espalhar seus interesses, seja
qualquer religião. Inclusive a religião é a
responsável por termos preconceito
contra Deus e a Bíblia, por que ela ma-
nipula a verdade de Deus, para si, con-
fundindo aqueles que não buscam a ver-
dade por si mesma. Pela religião se mata
em nome de Deus, estupra mulheres,
espanca-se os velhos e mata as crian-
ças. Podemos ver um vídeo no you tube,
uma tribo no Brasil, que quando o pai
rejeita uma criança, a enterra viva. No
domingo, dia 26 de janeiro, participei
de um culto comum na Assembleia de
Deus do Brás, na sede das Assembleias
de Deus do Ministério de Madureira do

Mundo. No culto, com mais de sete mil
pessoas, aquela igreja que proibia o uso
da televisão, agora estava filmando o
seu culto para transmissão em canal
aberto. A Igreja que antes, proibia cal-
ças, o corte das pontas do cabelo, e ou-
tras tantas coisas mais, agora tinha em
seu altar mulheres de calças, de cabelos
curtos, tingidos, com penteados dife-
renciados como hip hop, com brincos,
tudo com decência, claro, cantando e
louvando a Deus, normalmente, como
aquelas que ainda preservam costumes
de outra geração. Antes se era pecado
homem e mulher sentarem no mesmo
banco, o telão mostrava um casal de
namorados, louvando a Deus e olhando
um para o outro, e detalhe, o moço ti-
nha seu braço tatuado. Ou seja, aquilo
que era julgado como pecado, (precon-
ceito), hoje a igreja paga milhões para
espalhar pelos meios de comunicação,
como se estivesse dizendo; “podem vir,
nós não somos preconceituosos”. Que-
rido leitor, você já foi vítima de pre-
conceito ou pratica preconceito e nem
sabe. Talvez você vive e acredita em
um mundo que não existe, só existe para
você. E está preso nele. Se você é reli-
gioso, com certeza comete preconcei-
to, com certeza não aceita seus filhos e
não os entende, com certeza vive isola-
do até mesmo dentro da sua religião.
Jesus foi vítima de preconceito, quando
curava, eles diziam; “é pelo demônio”,
quando ensinava, diziam, “é um charla-
tão”, quando as palavras não puderam
mais discriminar Jesus, então o ódio foi
tanto que o pregaram na cruz, depois de
machucá-lo muito. Por que? Precon-
ceito! A verdade invertida, se tornando
uma meia verdade ou uma mentira é tão
forte que gera em nós uma força destru-
tiva. Por que é isso que o homem sem

inteligência faz, destroe aquilo que não
entende. Jesus veio para livrar o ho-
mem do preconceito, sua verdade recu-
pera o homem. O apóstolo Paulo disse:
“suportai-vos uns aos outros”; “julgai o
seu próximo maior que a ti mesmo”.
Jesus disse: “não faça para o outro aqui-
lo que não quer que seja feito contra
você”; “antes de olhar o cisco no olho
do seu irmão, olhe para a trave que está
no seu olho”; “amai o próximo como a
ti mesmo”. Estas verdades são contra
qualquer tipo de preconceito, por que
destroem qualquer fundamento distor-
cido da realidade, faz com que usemos a
inteligência e venhamos relutar contra
nossas fraquezas, por que são valores
capazes, mas contra nosso dia a dia, para
se viver estes valores, é necessário sa-
crificar nosso “ego”. Se você é vítima
de preconceito, fique sabendo, Deus é a
sua justiça, não seja como aqueles que te
perseguem, seja pela sua fé ou pela sua
classe social. Para os preconceituosos,
seja consciente ou não, com certeza o
sofrimento é grande, e deve ter perdido
muito já. Hitler, um dos maiores pre-
conceituosos que o mundo conheceu,
perdeu tudo, até sua vida e deixou seu
país arrasado. Enquanto existir vida,
haverá oportunidade para mudar. As ver-
dades do Senhor Jesus podem mudar a
vida de qualquer um, seja ele a vítima ou
o autor no preconceito. Mas talvez seja
muito difícil se chegar a Deus para aquela
pessoa que tem preconceito Dele, mas
não é impossível.

Agora mesmo você pode orar e com
certeza o nosso Deus não terá nenhum
preconceito a respeito de você.

Assuntos como este, de segunda a
sexta, na rádio GAZETA FM 107,9 ou
pelo site
www.associacaosemeandovida.com, das
8 às 9 da manhã, ao vivo e reprises a
qualquer momento.

Diariamente, os agentes da Se-
cretaria de Saúde, estão nas ruas
da cidade realizando ações pre-
ventivas de combate à dengue.
Residências e Estabelecimentos
Comerciais são visitados para eli-
minar possíveis criadouros e ori-
entar a população sobre os riscos
da doença e como evitá-la. Esta é
mais uma ação da Campanha 10
minutos contra a dengue.

A prevenção vem surtindo efei-
to. Foram registrados oito notifi-
cações em 2014, sendo três positi-
vas e cinco negativas. O Prefeito,
Raul Girio, ressalta o trabalho dos
agentes para garantir o controle
da doença. “Sabemos que apenas
com o esforço de todos vamos
evitar os casos de dengue. O tra-
balho dos agentes é muito impor-
tante para informar a população e
auxiliar na eliminação de possíveis

Dengue: Trabalho de agentes garante controle
da doença em Jaboticabal

Até o momento, foram registradas apenas oito notificações
criadouros”.

O trabalho é feito diariamente,
e nos períodos com mais chuvas,
inclusive nos sábados. “Com den-
gue não se brinca. Estamos traba-
lhando para garantir a saúde de
nossa população e para isso, mui-
tas vezes, sacrificamos dias de
descanso. Mas todo o esforço
está dando certo, tanto que pou-
cos casos foram registrados até o
momento”, afirma o Secretário de
Saúde, Dr. Carlos Alberto Navar-
ro.

E o trabalho promovido não é
fácil. Muitas vezes, os proprietári-
os acabam não autorizando a en-
trada dos agentes. “Passamos nas
residências orientando e mostran-
do possíveis criadouros da doen-
ça. Grande parte da população nos
recebe muito bem e não restringe
o nosso trabalho. Porém existem

pessoas que não autorizam nossa
entrada, e com isso, o nosso tra-
balho acaba comprometido. Um
detalhe que chama a atenção, é que
a proibição geralmente acontece
em bairros nobres, onde os mora-
dores tem uma formação maior”,
afirma a Agente, Ivone do Carmo
Rettondin Zegio.

E a população aprova o traba-
lho promovido nos bairros. “Os
agentes sempre são atenciosos e
explicam com detalhes sobre os
cuidados que devem ser adota-
dos, além de vistoriar as residên-
cias, eliminando possíveis focos
da doença”, afirma Sabrina Lopes,
moradora do bairro São Judas Ta-
deu.

Dez minutos contra a dengue -
A Secretaria Municipal de Saúde
lançou a campanha de conscienti-
zação “10 minutos contra a den-

gue”. A iniciativa mobiliza crian-
ças, jovens e adultos com o obje-
tivo de se evitar uma epidemia da
doença.

Os alunos das redes munici-
pal, estadual e particular recebe-
ram uma tabela para anotar uma
série de atividades que devem ser
realizadas, semanalmente. Trata-
se de um checklist das suas tare-
fas como, por exemplo, verificar
se os pneus estão em locais co-
bertos, a piscina e os ralos estão
limpos.

Atuação dos agentes – Os agen-
tes da Secretaria de Saúde traba-
lham devidamente identificados e
uniformizados, não cobrando ne-
nhum tipo de valor pelo trabalho
realizado.

Qualquer dúvida, o telefone do
Departamento de Controle de Ve-
tores e Zoonoses é (16) 3202-8320

FRANCISCO VICENTE DE BELLO JABOTICABAL ME, torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Ope-
ração Nº 52001347, VÁLIDA ATÉ 21/01/2016, PARA Fundição de
metais não ferrosos, serviço de, sito à Rua Antonio Guerreiro, 111,
Distrito Industrial, Jaboticabal/SP.

A Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo informa que o PAE (Posto
SEBRAE de Atendimento ao Empreen-
dedor) está com inscrições abertas para
a palestra “Merchandisign: torne sua
empresa mais atrativa”, que acontecerá
no dia 13 de fevereiro.

Empresários de micro e pequenas
empresas e microempreendedores indi-
viduais interessados em participar po-
dem se inscrever gratuitamente pelo
telefone (16) 3203-3398 ou se dirigir
pessoalmente ao PAE, à Esplanada do
Lago Municipal, n° 160.

Durante a palestra, os empresá-
rios serão orientados sobre como uti-

PAE inscreve para palestra
sobre merchandisign

lizar as ferramentas de marketing a
fim de aumentar as vendas, fidelizar
os clientes e ampliar a competitivi-
dade e a posição da empresa no mer-
cado.

A Prefeitura de Jaboticabal, o ITJ e
a ACIAJA apoiam a iniciativa.

Serviço:
Palestra “Merchandisign: torne

sua empresa mais atrativa”
Dia: 13/02/2014
Horário: 19h
Local: ACIAJA – Rua São Sebastião,

n° 179
Inscrições abertas – Vagas limitadas
Informações: (16) 3203-3398
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Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 01 DE FEVEREIRO DE 2.014

Destaque para a jovem Vivi Marini, Top Model que está
representando marcas de roupas infantís ao lado da apre-
sentadora Júlia Lemos do Espaço Infantil e da atriz mirim
Cinthia Cruz, a Cris da Novela Chiquititas do SBT.

“Não adiemos os deveres, pois o
próximo instante não nos pertence.”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

...............................................................................
O que é que está acontecendo com

esse clima pessoal. Que calor...!
......................................................
“Não é o que acontece com você

que importa, mas a maneira como você
reage ao que acontece com você” –
Epíteto

..........................................................................
Guardar conhecimento é uma coisa

que você deve fazer, caso queira de-
monstrar insegurança, inexperiência e
instabilidade emocional, passando a to-
dos que se sente ameaçado pela sua pró-
pria equipe. Agora, caso não deseje que
as pessoas tenham essa imagem de você,
faça de seu conhecimento um patrimô-
nio público. Você se surpreenderá com
o canal que acabará criando com uma
pessoa, quando você a ajuda a resolver
um problema, ou a ensina a realizar al-
gum procedimento que você domina.

.........................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkk!
Porque despedi a secretária

João Victor Minari Betioli completará no próximo dia 7 de feve-
reiro seu décimo primeiro aniversário. Estudante do 6º ano da Insti-
tuição Moura Lacerda, o jovem receberá os cumprimentos dos pais
Anderson/Érika, da avó Conceição, amigos e familiares. Parabéns!

Meire Romão, domingo, dia 2 de fevereiro, é o seu aniversário.
Seu jeito de ser é contagiante e conquistou muitos amigos (as) ao
longo dos anos. Tem um coração grandioso, humilde, é generosa,
guerreira, com  muita disposição para viver a vida. Meire, receba os
carinhos dos amigos Cicinho, Roseli, familiares e do filho Junior.
Muitos anos de Vida!

Era meu aniversário.
Acordei todo contente esperando os

cumprimentos de minha esposa e nem
sequer um bom dia recebi. Veio então
meu filho do quarto e a mesma coisa!

Minha mãe nem ao menos me tele-
fonou.

Fui para o trabalho e minha secretá-
ria veio correndo me dar os parabéns, e
me disse:

- Feliz aniversário, chefinho!
Fiquei muito feliz com aquele cum-

primento. Pelo menos ela havia se lem-
brado! Passei a manhã toda alegre e me
lembrando do quanto aquele cumpri-
mento havia sido importante para mim.

Na saída para o almoço, minha se-
cretária interpelou-me dizendo:

- Está um dia lindo! Que tal se almo-
çássemos juntos, já que é um dia tão
importante para o senhor?

Achei a ideia ótima e nos dirigimos
até um restaurante bem agradável, pou-
co afastado da cidade. O almoço correu
em clima bem descontraído e eu já ha-
via até me esquecido das decepções que
tive pela manhã. Foi então que minha
secretária sugeriu:

- Está um dia tão agradável que acho
que podíamos ir até minha casa tomar
um drink e relaxar um pouco.

Fui todo animado, já antevendo o
que poderia ocorrer em sua casa. Che-
gando lá ela me disse:

- Sirva-se à vontade. O barzinho fica
logo ali. Eu vou colocar algo mais con-
fortável e já volto.

Ela entrou no quarto, e após cinco
minutos, surgiram de dentro do quarto
dela, minha mulher, meu filho, minha
mãe e a secretária gritando:

- Feliz aniversário!
E lá estava eu, nu, só de meias, dei-

tado no sofá...

Como todo mundo já sabe,
temos uma atriz  jaboticaba-
lense brilhando nas telas da tv
brasileira. Agora, nossa nova
aposta se chama Monize Mi-
quelin Masson. A jaboticaba-
lense tem 24 anos de idade, vive
em São Paulo, e é uma das alu-
nas na Escola para atores Wolf
Maya, a mesma que descobriu
o Jonathan (Talles Cabral),  fi-
lho do Félix em Amor à Vida.
Por lá passaram também a Pa-

Monize Masson
loma, papel de Paola de Oli-
veira, e o Maciel (Kiko Pisso-
lato), o motorista da Pillar (Su-
zana Vieira), entre outros...

Monize Mansson anda com
a  agenda atarefada pelas au-
las de teatro, tv e interpretação,
além de suas participações em
programas de tv como: Bem
Estar, Programa do Jô e Ana
Rickman.

Vamos ficar na torcida pelo
seu progresso!

 No dia 02 de fevereiro,  receberá os amigos e familia-
res para os merecidos cumprimentos pela passagem do
seu aniversário. O aniversariante é casado com  Maria
de Lourdes Sanches Dias, que juntamente às filhas Ma-
ria Angélica, Andréa Cristina e Ana Regina, assim como
as netas Maria Júlia,  Maria Laura e Pedro Henrique,
Hugo e Alice, desejam ao feliz aniversariante, muitas fe-
licidades. Parabéns!

Aparecido Sérgio Pereira completará idade nova no dia
5 de fevereiro, ao lado da  esposa Silvia; dos filhos Andelita
e Rudy. Parabéns!

Completará, dia 05 de fevereiro,  seu 15º ano
de vida, ao lado dos pais Abel e Fátima Zevia-
ni, e dos amigos. Parabéns e muitas Felicida-
des pelo NIVER!

ISABELI DONADON ZEVIANI

Heloiza Mariela  Rodrigues, filha de Re-
nato e Karen, completa seu sexto aninho de
vida no próximo dia 07 de fevereiro. Muitas
Felicidades!

Muitos Vivas! É o que desejam os amigos, familiares e
especialmente a amiga Franncielly e Adriano, à você Aline
Secatto, que aniversaria no dia 07 de fevereiro. Saúde,
Paz, Amor e Muitas felicidades!

Aparecida Maria Cirino, completará idade nova no próximo dia 6 de fevereiro.
Uma Mulher, mãe amada e adorada pelas filhas e neta. Cida, nossa amiga

leitora, muitas felicidades e continue sendo essa mulher guerreira, que superou e
mostrou com sabedoria, que a vida continua, e a dor vai amenizando, pois o mundo
não pára, e que tenha muita felicidade para viver ao lado das queridas filhas e da
adorável netinha. Parabéns!

O esposo André Simi, o enteado Guilherme, a mãe Isabel e as
irmãs Isabel e Angela, desejam um feliz aniversário para Cleide
Englatures Simi,  que aniversaria no dia 2 de fevereiro. Parabéns!

Instituto Federal de Matão tem vagas para
Professores Temporários e Substitutos

Processo Seletivo para professor temporário nas áreas Matemática,
Mecânica e substituto na área de Biologia. Inscrições no período de 03/02/
2014 a 05/02/2014, das 8h às 12h e das 13h às 17h (exceto sábado, domingo
e feriado) no Campus Matão, localizado na rua José Bonifácio, 1176 –
Centro.

Vagas: Matemática (1); Mecânica (1); Biologia (1).
Formação mínima exigida: Matemática e Mecânica - graduação e

especialização lato sensu na área.
Biologia - doutorado na área.
Carga horária: 20 horas semanais
Salário: de R$ 2.066,93 à R$ 2.700,51
Mais informações no site do http://www.ifsp.edu.br, na aba “Processo

Seletivo”> “Seleção de Professor Substituto”. Editais 11/2014 e 19/2014 e
pelo telefone (16) 3394-1591
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CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

Por: Sérgio Ramos

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 01 DE FEVEREIRO DE 2.014

Assisti atônico o programa Cone-
xão Repórter, no SBT, dia 13 de janei-
ro de 2014, apresentado por Roberto
Cabrini, aliás, em minha humilde opi-
nião, o melhor Repórter Policial do
Brasil. Ele abordou a corrupção no
futebol. Durante 5 meses o jornalista
Roberto Cabrini investigou homens
que se dizem empresários e agentes,
mas que na prática, em nome do lucro,
montaram uma verdadeira fábrica de
fraudes. Cabrini esteve na cidade de
Matão e mostrou os bastidores den-
tro da Sociedade Esportiva Matonen-
se. Neste mercado clandestino, tudo
tem preço: a troca da idade dos joga-
dores, resultados positivos em exames
médicos que jamais aconteceram, e até
a agilização no cadastro na maior enti-
dade do futebol brasileiro, a CBF (Con-
federação Brasileira de Futebol). Ro-

OS PORÕES DO FUTEBOL – JORNALISTA DO SBT DESMASCARA EMPRESÁRIO DA MATONENSE.
MOTIVO: PROFISSIONALIZAÇÃO FRAUDULENTA DE ATLETAS – O OUTRO LADO DO FUTEBOL!

berto Cabrini, desmascarou o empre-
sário e ex-presidente da Matonense,
Oberdan Silva, conhecidíssimo nas
categorias de base de grandes clubes
do Brasil. Oberdan Silva, ex-presidente
da Matonense, que responde a pro-
cesso por estelionato, além de ser in-
vestigado pela Polícia Federal por as-
sociação ao tráfico de drogas. O em-
presário Oberdan Silva foi flagrado
forjando exames médicos, com auxilio
do Dr. Gilberto Luiz Gonzales Mon-
teiro, médico este, que assina laudos
sem consultar os atletas, adulterando
idade de jogadores entre outras peri-
pécias. Para demonstrar a falcatrua, o
apresentador Roberto Cabrini conse-
guiu inscrever um funcionário de sua
equipe na Federação Paulista de Fute-
bol e na CBF, mesmo sem nunca ter
atuado como jogador em sua vida e
pior, com documentos adulterados,
posteriormente figurando no BID (Bo-
letim Informativo Diário), como atle-
ta da Matonense, segundo a reporta-
gem, o destino final era o tigre do Bra-
sil, clube de futebol carioca. Há algum
tempo, tenho algo importante engas-
gado, portanto este é o momento exa-

to para tirar o sapo que me incomoda.
Terminado o programa Conexão Re-
pórter , entrei em contato online com
ACEESP – (Ass. Cronistas esporti-
vos do Estado de São Paulo), entidade
esta que sou sócio desde 1989, acio-
nando o departamento jurídico, que
desde então, investiga dezenas e de-
zenas de solicitação de  pais de jovens
que nos procuraram dizendo terem
sidos explorados quando profissiona-
lizaram-se através do Jaboticabal Atlé-
tico. Existem depoimentos de pais que
pagaram até R$ 3.000,00 (Três Mil
Reais) para conseguirem a documen-
tação. Inclusive, solicitei também aju-
da e consegui, com o jornalista que
conheci quando ainda não era o ícone
que é hoje, Roberto Cabrini, está tam-
bém no caso. Deixo bem claro, caso
fique constatado alguma fraude, como
cobrança indevida no caso da profis-
sionalização de atletas em nome do
Jaboticabal Atlético, teremos o imen-
so prazer em divulgar, nome, endere-
ço e até o vulgo dos “agentes” do fute-
bol, fraudadores das pessoas de bem.

Tenho mantido contato com Dr.
Paulo Lima, responsável pela OMG,

que trabalha incansavelmente para que
o estádio Dr. Loke volte a pertencer
ao Jotão da Marechal.

O Clube Jaboticabal Atlético, jamais
será usado por agentes corruptos, para
tanto existe o poder Judiciário e a Polícia.

A Polícia prende, o Poder  Judiciá-
rio julga e nós, da imprensa, apenas
divulgamos os fatos.

Até a próxima gente boa! Tenho
dito!

A educação é um dos fatores que
determina o índice de desenvolvimen-
to Humano de um país (IDH), ou seja,
a educação é um item fundamental para
que um país seja pobre, rico ou em
desenvolvimento. Por isso, é por meio
dela que o indivíduo tem acesso aos
saberes da sociedade, a um emprego e
salários dignos, saúde, saneamento bá-

Educação e docência: quando suas ausências impedem
o desenvolvimento social, econômico de um a Nação

sico, lazer, transporte, alimentação etc.
Sendo assim, quando a Nação não

apresenta uma educação de qualidade
que dê condições para o indivíduo de
ter acesso a todos esses elementos in-
dicados acima, não há desenvolvimen-
to econômico. Isto é, a falta de uma
educação de qualidade para pessoas
em formação, nãos os qualificam no
futuro, para usufruírem dos bens so-
ciais e culturais da sociedade.

Um bom exemplo para justificar o
desenvolvimento econômico, social da
sociedade brasileira e que impede a
formação básica para um futuro dig-
no, aconteceu logo no início do ano
letivo da rede pública estadual, quan-
do a mídia informa seus espectadores
da falta de professores da grande me-
trópole paulista.

Não é necessário muito conheci-
mento para responder a pergunta: Por
que a ausência de professores na rede
estadual? A resposta para esta ques-

tão é muito simples, pois que docente
tem condições de assumir um cargo
público, na cidade de São Paulo? Ao
entrar em exercício, o docente tem que
assumir outros gastos como moradia,
alimentação, assistência médica e odon-
tológica, transporte, lazer. Enfim, será
que um salário de R$ 2000,00, paga
tudo isso?

Na manhã de quinta feira (30/01),
o secretário da educação do Estado vem
a público, na televisão para uma en-
trevista, responder aos questionamen-
tos da população referente à falta de
professores, às condições alarmantes
dos prédios (escolas públicas). Então
se percebe que há um desrespeito com
a população, um verdadeiro descaso
com os cidadãos que pagam seus im-
postos e não têm escola para que pos-
sam colocar seus filhos com seguran-
ça e acesso ao conhecimento.

Muitas vezes, coloquei em artigos
publicados neste jornal, que o cidadão

somente tem condições de transfor-
mar sua realidade social por meio de
uma educação de qualidade, mas nos
deparamos com mentiras, falsas pro-
messas do governo estadual e do se-
cretário da educação. Neste mesmo
mês de janeiro, o governador diz à
imprensa escrita que o professor, no
final de carreira, poderá receber cerca
de seis mil reais. Isso jamais aconte-
ceu ou acontecerá, pois é uma forma
dele enganar a população colocando-a
contra os professores.

Portanto, uma Nação só se cons-
trói com uma educação condizente
com o mercado de trabalho que hoje
se encontra globalizado e competiti-
vo. É preciso vontade política e rei-
vindicações por parte da sociedade
para que a população tenha acesso
aos bens sociais e culturais com jus-
tiça social e igualdade de oportunida-
de para todos e não somente para a
elite, ou seja, quem detém o poder.

Os estudantes universitários tem até
7 de fevereiro para garantir sua vaga nos
ônibus que realizam o transporte uni-
versitário. Os interessados devem pro-
curar o Paço Municipal entre 8h e 14h30.

No ato da inscrição, devem ser apre-
sentados os seguintes documentos:

l        Declaração da Faculdade ou
comprovante de matrícula

l        Comprovante de residência
l        Cópia do CPF e RG
l        1 foto 3x4
O Secretário de Educação, Cultu-

ra, Esporte e Lazer, César Roberto
Ésper, informa que em breve será di-
vulgada a data para o pedido de isen-
ção. “Esse momento é para que os
estudantes possam garantir o acesso
ao transporte universitário. Em um
segundo momento vamos divulgar as
datas e documentos necessários para
o pedido de isenção”.

Para mais informações, o telefone
de contato da Secretaria de Educação
é 3209-2469.

Prefeitura abre prazo de inscrição para Transporte Universitário
Os interessados devem procurar o Paço Municipal até 07 de fevereiro

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

As Sagradas Escrituras sem reser-
vas sempre tratou de histórias inusi-
tadas, marcadas por lutas, guerras,
mudança de vida e sangue.

Diante disso tudo conduzimos uma
reflexão apaixonante a respeito da vida,
ainda que seja em contos de amor e

ARREPENDER-SE DO QUE FEZ OU CHORAR PELO QUE NÃO FEZ
ódio, de vingança ou luxúrias.  O ser
humano é um poço de desejo que mal
conhece a si mesmo, revela-se a cada
dia nas atitudes, nas vontades e dese-
jos ocultos até de si mesmo.

No caminhar da humanidade mui-
to ouvimos falar do “arrepender-se do
que fez  é melhor do que arrepender-
se pelo que não fez”,  esta feita fique-
mos com a dualidade pensante.

Arrepender-se do que fez tem um
gosto de realização, mas se a atitude
ou ato não tiver conserto e trouxer
danos irreparáveis, seja moral, finan-
ceiro, perder laços de amizades ou im-
possibilidade de ganhar um perdão, in-
felizmente torna trágico o fruto da
ousadia.

Por outro lado, arrepender-se do
que não fez causa frustração, arrepen-
dimento, medo, insegurança, revolta.

Entre os dois termos, deveremos
trabalhar com equilíbrio, bom senso,

agir sempre com mansidão, para que
tenhamos o maior número de acerto
possível.

O foco daquilo que se deseja, a mira
de tudo que queremos, deverá passar
sempre pelo crivo da balança da vida,
pesar e dosar, este é segredo para que
farpas de frustração ou arrependimen-
to sem fim, não sobrevenha, num fu-
turo distante ou presente próximo.

Convenhamos que nossa luta diá-
ria nos coloca diante de provas ou de-
safios que estremecem nossa própria
existência, considerando que a capaci-
dade de conduzir uma vida tranquila e
harmoniosa não alcance o controle de
tudo, nem do mundo interno, nem ex-
terno a nós.

Haverá alguém na humanidade que
não tenha passado por momento de
decisão e, não tenha ficado dias e ho-
ras pensando, perdendo noites de
sono, quando temos tempo para pen-

sar e decidir.
Diferentemente acontece quando

somos obrigados a tomar decisões ime-
diatas sem o tempo necessário ou ra-
zoável para decidir, é o famoso agora
e já. Afinal, decidir sempre foi uma
das maiores tarefas do ser humano,
beirando a ser uma tarefa penosa.

Em nossa vida uma decisão equi-
vocada pode traçar toda nossa exis-
tência, comprometendo o nosso futu-
ro e até mesmo de nossas futuras ge-
rações, para isso, faz-se necessário o
pensar, sentir, decidir.

Nem sempre poderemos lançar
mão do método Ver, Julgar e Agir, que
nos permite  tomar decisões mais acer-
tadas.

Por fim, arrepender-se do que fez
ou chorar pelo que não fez, pode ser
uma questão de ótica, depende do ân-
gulo que se vê, uma possibilidade de
apreciar com moderação.

A Secretaria da Fazenda di-
vulgou, no início da semana, o
balanço de arrecadação do RE-
FIS 2013 – Programa de Recu-
peração Fiscal. De acordo com
relatório, foram negociados
quase R$ 8 milhões dos impos-
tos em atraso com a municipali-
dade.

REFIS: balanço final aponta negociação de quase R$ 8 milhões
Cerca de R$ 2 milhões foram pagos à vista com desconto

Do total, cerca de R$ 2.3 mi-
lhões foram pagos à vista, obede-
cendo aos descontos oferecidos
pela Prefeitura. E, aproximadamen-
te, R$ 5.5 milhões foram parcela-
dos.

De acordo com a secretária da
pasta, Elivaine Silva, das dívidas
parceladas, até o momento, fo-

ram pagos R$ 463 mil. “Nossa
expectativa é que o munícipe
cumpra a renegociação e faça os
pagamentos até a última parce-
la.”

“O REFIS é a maneira que en-
contramos para ajudar, de alguma
forma, aquele munícipe que não
pagou seus impostos em dia. A

arrecadação desse recurso é fun-
damental para o progresso de Ja-
boticabal”, explica o prefeito Raul
Girio.

Os impostos arrecadados são
revertidos, principalmente, em
Educação, Saúde e obras de in-
fraestrutura para melhoria da ci-
dade.

QUESTÃO DE TEMPO ****

As comédias românticas normal-
mente sofrem uma certa aversão por
parte de critícos especializados e, sal-
vo raras exceções (a trilogia ‘’Antes
Do Amanhecer’’, ‘’Antes Do Pôr do
Sol’’ e ‘’Antes Da Meia Noite, ‘’Har-
ry e Sally - Feitos Um Para O Ou-
tro’’, por exemplo), com frequência
são taxados como ‘’filmes de mu-
lherzinha’’. Uma classificação um
tanto quanto preconceituosa diga-
se de passagem (eu por exemplo sou
um enorme fã desse tipo de produ-
ção). O diretor Richard Curtis por
exemplo é um especialista no assun-
to. São seus sucessos como ‘’Um
Lugar Chamado Notting Hill’’, que
mostrava o amor entre uma pessoa
comum (Hugh Grant) e uma estrela
da sétima arte (Julia Roberts),
e’’Simplesmente Amor’’ que, numa
série de contos, apontou a impor-
tância do sentimento, surgindo como
o grande elo e solução para todos os
casos. E ele acerta novamente com
esse ‘’Questão De Tempo’’, uma (sur-
presa) comédia romântica que se
mostra inteligente e engenhosa. Tim
(o, ótimo, Domhnall Gleeson da sé-
rie ‘’Harry Potter’’) é um rapaz tí-
mido e acanhado que, ao fazer 21
anos, descobre por meio de seu pai
(Bill Nighy, também ótimo) que pos-
sui, assim como todos os seus ante-
passados homens, um estranho po-
der. Ele pode viajar no tempo (na
verdade apenas voltar ao passado)
e, mesmo que não consiga alterar o
rumo da historia, pode afetar alguns
fatos, modificando assim sua vida e

de pessoas mais próximas. É então
que ele conhece Mary (a lindíssima
Rachel McAdams de ‘’Para Sempre’’)
e se apaixona instantaneamente. Fre-
quentemente Tim ajuda amigos com
seus poderes, o que faz com que sur-
jam vários encontros e desecontros
com a moça. Na medida em que a
história vai caminhando, nos surpre-
endemos com o rumo que Curtis vai
dando à sua trama, introduzindo ele-
mentos e subtramas que serão funda-
mentais para que o espectador com-
pre sua proposta anômala.

O clímax é de uma emoção absolu-
tamente genuina e emocionante e,
provavelmente, deverá ser apreciado
até pelos mais duros corações.

Lançamentos
A MENINA QUE ROUBAVA LI-

VROS
NEBRASKA

Quatro monitores do Super
Acessa SP foram a São Paulo re-
presentar Jaboticabal na 7ª edi-
ção da Feira Campus Party, que
teve início na segunda-feira (27)
e prossegue até dia 02 de feverei-
ro.

“A feira é reconhecida como
o maior  evento  bras i le i ro  de
tecnologia ,  inovação e  cul tura
digi tal .  E é bastante importan-
te  que nossos  moni tores  par-

Jaboticabal envia representantes
a Campus Party

Feira aborda tecnologia, inovação e cultura digital

t ic ipem do evento para  aper-
fe içoar  os  conhec imentos  na
área” ,  expl ica  o  coordenador
do Super Acessa,  Luis  Fernan-
do Prado.

Na  Campus  Pa r ty,  o s  pa r-
t i c i p a n t e s  f i c a m  a c a m p a d o s
no  loca l  do  even to  e  i n t e ra -
gem em e  pa les t ras  e  o f i c inas
para  f icar  por  dent ro  das  mais
modernas  in formações  t ecno-
lógicas.

ATÉ QUE A SORTE
NOS SEPARE 2

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

Censura: 12 ANOS
Sinopse: Tino (Leandro Hassum) e Jane (Danielle

Winits) são salvos da falência pela inesperada heran-
ça do Tio Olavinho (Maurício Sherman). O proble-
ma é que o testamento traz um pedido incomum: o
ricaço deseja que suas cinzas sejam lançadas no
Grand Canyon. Aproveitando a viagem, o casal re-
solve dar uma esticadinha em Las Vegas, a terra dos
cassinos, uma tentação para o perdulário Tino.



COTA CONTEMPLADA
R$ 600 mil crédito p/ Imóvel/

Construção/Quitação/
Capital de giro

R$ 63 mil entrada + dívida

0xx16-3106-9023 / 99608-3742

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo

(16) 99708 - 7292

A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 01 DE FEVEREIRO DE 2.014

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
           Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-Me, sita à Avenida

General Osório nº 218, inscrita no CNPJ nº 07.146.355/0001-32, e Inscrição
Municipal nº 109.562, DECLARA para todos os efeitos legais e na melhor
forma da LEI, que necessário se fizer, que foram extraviados: Nota Fiscal de
Serviços Série “A”, do nº 1.151 a 1.350, conforme Autorização Fiscal da Prefei-
tura Municipal de Jaboticabal nº 246/2.010, de 07/2.010.

           Por expressão da verdade, firmamos a presente.
           Jaboticabal, 20 de janeiro de 2.014.
           a.) – Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda.-ME

DU-QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA-ME, torna público que requereu na Cetesb a
Renovação de Licença de Operação para FABRICAÇÃO DE SA-
BÕES, SABONETES E DETERGENTES SINTÉTICOS, sito à Rua
Francisco Sampaio, nº 30, Dumont/SP.

Empréstimo pessoal
Para autônomos, aposentados, assalariados e etc
Sem consulta spc e serasa
1ª parcela para 60 dias
Registrado em cartório
Ex. : 5.000 60 x130,00 - 9.000 60 x200,00 - 15.000 60 x330,00
consulte-nos sobre outros valores:

(11)3713-2534. (16)99303-6150(claro). (16)99621-9745(vivo).

FOTO ART CONTRATA PARA SERVIÇOS DI-
VERSOS. INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO
PARA:

 EMAIL: renato.fotoart@gmail.com
OU PELO FONE: (16) 3204-9343.

ABANDONO DE EMPREGO
IVO MORETTO JUNIOR ME, CNPJ Nº 13817321/0001-25, I.E.

391.054.477-110, sito à Rua Rui Barbosa, 1338 - Bairro Centro, Jabo-
ticabal/SP, comunica que o funcionário, Celso Antonio Lindolpho
Júnior, Residente à Rua Professor Osvaldo Martins Cruz, 206 - Ja-
boticabal/SP., CTPS Nº  2362 - série 00336-SP, não comparece ao
serviço desde 27de outubro de 2013. Vimos pelo presente informá-
lo que nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT,
que fica designado o prazo de 3 dias, a contar com a data da publi-
cação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
IVO  MORETTO  JUNIOR -  ME

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS
Oh! Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço pelo amor

de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas,
a vós pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de
suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu
Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guarde
no vosso coração e me proteja com os vossos olhos.

Oh! Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte, peço-vos
que atendei os meus pedidos e me livrai dos males e dai-me sorte na vida. Segui
meus inimigos e que olhos do mal não me vejam. Cortai as forças dos meus
inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, faça com que eu
alcance esta graça.

Reza-se 13 Pai Nossos e 13 Ave Marias durante 13 dias. (A.F.P.C.)

Credito Pessoal
Para autônomos,assalariados, pensionistas ,capital de giro, lim-

pa seu nome sem consulta ao spc e serasa Doc. registrado no cartó-
rio

Ex.: 10.000 60x220.00 - 20.000 240x170.00 - 35.000 240x260.00

Tel: (11) 2713-3071 - (17)  99250-0997 (Claro)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

                                       A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE
JABOTICABAL, por intermédio de seu provedor Dr. LUIZ EDUAR-
DO ROMERO GERBASI, de acordo com os termos do artigo 17 dos
Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie, CONVOCA todos
os membros do quadro associativo e associados com direito a voto
para comparecimento perante a Irmandade de Misericórdia de Jabo-
ticabal, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387, Centro, na cidade
de Jaboticabal, no próximo dia 17/02/2014, às 18:00 horas,  para
realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, sendo a seguin-
te pauta da referida assembléia:

1.- Apreciar  o balanço patrimonial e financei-
ro do exercício de 2013.

De acordo com o artigo 20 dos Estatutos So-
ciais, não havendo número mínimo, far-se-á nova convocação para
uma hora mais tarde, e após, a assembléia terá início com o número
dos associados presentes.

Jaboticabal, 30 de janeiro de 2014.

Jaboticabal dá um novo salto
para agilizar a abertura e gerencia-
mento de micro, pequenas e gran-
des empresas da cidade. Via Rápi-
da Empresa, antigo SIL (Sistema
Integrado de Licenciamento), con-
centrará e agilizará os trâmites bu-
rocráticos. Tudo pela internet.

O secretário de Planejamento,
André Nozaki, informa que o aten-
dimento presencial será mantido até
o dia 25 de fevereiro. “Depois desta
data, o atendimento será exclusiva-
mente online. Através do site do Via

Rápida Empresa, empresários po-
derão efetuar a abertura, legalização,
alteração e baixa de empresas cuja
natureza seja LTDA”, explica.

Atualmente, para obter o licenci-
amento, por exemplo, o empreende-
dor deve dirigir-se a cada órgão res-
ponsável – Prefeitura, Corpo de
Bombeiros, Cetesb e Vigilância Sa-
nitária – e cumprir as exigências.

Via Rápida - Empresa entra em
vigor na segunda-feira (03)

Atendimento presencial continua até dia 25

“Com o novo sistema, vamos agi-
lizar a parte burocrática, o que não
livra o empresário da visita dos fis-
cais ao local após abertura”, ressal-
ta Nozaki.

Representantes da Secretaria
de Planejamento foram treinados

para a implantação do programa
Via Rápida Empresa. Para obter
mais informações, o telefone de
contato é (16) 3202-3303 ou pelo
site

 www.desenvolvimento.sp.gov.br/
via-rapida-empresa.



Após  seis  anos  à  frente, como
presidente  do  Lar Acolhedor São
Vicente de Paulo (antigo Asilo),
gestão de Maria Cappatto, que
começou  em  1º de janeiro de  2008
e  término em 31  de dezembro de
2013, com  chave  de ouro. Maria
Cappatto é  homenageada. Uma
placa com  seu  nome na Praça  de
Alimentação da Entidade, e tam-
bém homenageado o  Provedor do
Lar  Acolhedor S.V. Paulo, que
doou  em  vida  dois  imóveis  ao
Asilo, sem  os  quais nada  teria
sido  possível. E,  assim foi  home-
nageado com uma placa, com  o
nome do  Sr. Armando Capelari na
Ala Central, a mais  carente  da
entidade. O Governador 2009/
2010, do  Rotary  Club - Distrito
4540, da cidade de Sertãozinho,
Osvaldo Pontes, também foi ho-
menageado com uma placa. Seu
nome  na  nova  rouparia, modelo
às outras  entidades, assim como
as demais  dependências. Gover-
nador este que  muito colaborou
com a entidade, ajudando na ven-
da do imóvel na cidade de Ser-
tãozinho, doando ao Asilo uma
soma expressiva, ao Lar  Acolhe-
dor,  e  após as  homenagens, com
muita  honra e dignidade, Maria
Cappatto ofereceu um  jantar em
sua  residência, no  dia  25 de ja-
neiro às  21 horas, em  comemora-
ção  ao  SUCESSO  de  suas  con-
quistas, juntamente  com  sua  Di-
retoria, equipe  técnica, enfermei-
ros, cuidadores, funcionários e
amigos. Recebendo todos com
muito  carinho,  prestou uma bela
homenagem, presenteando-os
com  mimos,  enalteceu  a todos
dizendo que: “nada  teria  sido
possível se não tivesse pessoas
tão  especiais  e maravilhosas  ao
meu lado, amigos de verdade,

P/ SARGENTO ORLANDO
O Grupo Pró Mobilidade Urba-

na é formado basicamente de Ciclis-
tas e Cicloculturistas. Nós pedalamos
pela cidade diversas vezes e no decor-
rer do caminho, vamos registrando
as irregularidades do trânsito, o mal
estado de conservação das vias e das
poucas ciclofaixas e ciclovias que te-
mos atualmente (abandonadas e es-
quecidas), conversamos com pessoas
que andam de bicicleta, buscando
orientar quanto ao uso preventivo de
itens de segurança, como capacetes
de ciclismo, luvas, faróis dianteiros,
luzes traseiras, óculos de proteção e
roupas claras para serem bem visua-
lizados no decorrer do percurso.

Nosso principal objetivo como
grupo, é transformar a cidade de Ja-
boticabal numa cidade com mais
opções de mobilidade para os pedes-
tres, ciclistas, motociclistas, motoris-
tas, visando também adequações para
os portadores de necessidades especi-
ais, como os cadeirantes e alguns ido-
sos que atualmente tem dificuldade
de se locomover, devido à altura irre-
gular de certas calçadas, falta de si-
nalização adequada e desrespeito dos

Homenagem no Lar  Acolhedor S.V. Paulo

que   começaram comigo  e  ter-
minaram  minha  gestão, sempre
me  apoiando, me incentivando,
e  agora, hoje, estamos  aqui,
juntos, para que eu possa dizer...
Deus,  abençoe todos, obrigada
meus  queridos,  por  tudo o que
juntos  pudemos  realizar, mis-
são  cumprida, mas ainda a  vida
continua e  muito terá que ser
feito. Desejo SUCESSO aos  no-
vos  diretores, porque,  tenho
certeza que  tudo  farão para dar

o  melhor aos nossos
idosos.AMO  vocês... e a todos,
minha  eterna  gratidão. Beijos,
amigos  do  meu  coração”. E as-
sim continuou as homenagens,
onde todos, também deram como-
ventes depoimentos, de  carinho,
afeto e gratidão. Após, num clima
de amizade, foi  servido  um deli-
cioso jantar, preparado pelas
mãos mágicas da Fátima e servi-
do por  Lúcia. Parabéns pelo jan-
tar  maravilhoso.

Grupo Pró Mobilidade
Urbana Jaboticabal

motoristas que ignoram as leis de trân-
sito, ações muitas vezes tomadas de-
vido à falta de fiscalização por parte
do órgão público e falta da campa-
nhas educativas que competem ao
município e que tem como fundo fi-
nanceiro o valor das multas arreca-
dadas que ser revertidas em parte, para
estes fins.

Nós não queremos que o Gover-
no Municipal gaste dinheiro com
trânsito, nós queremos que o Go-
verno Municipal faça INVESTI-
MENTOS corretos no trânsito, si-
nalizando adequadamente e den-
tro das normas e regulamentações
do código Brasileiro de Trânsito,
mantendo as vias em boas condi-
ções, evitando acidentes que ama-
nhã podem reverter em causas jurí-
dicas contra o órgão público e cer-
tamente ficarão muito mais custo-
sas do que fazer CERTO NA PRI-
MEIRA VEZ.  Quando não se faz
certo na primeira vez, gasta-se de-
pois, duas vezes ou mais além do
valor, e isto não é justo para com o
nosso dinheiro, fruto da arrecada-
ção dos impostos que todos nós pa-
gamos. Resumindo: Queremos o

Acontecerá nos dias 06 e 07
de fevereiro de 2014, das
19:00h às 22:00h e das 09:00
às 16:00h no dia 08 de Feve-
reiro de 2014 a visitação públi-
ca da Capela recém construí-
da  em Jaboticabal. A liderança
da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, lo-
calizada nesta cidade, estará re-
cepcionando todo o público
para uma visita prévia à nova
Capela. Situada na  Av. Carlos
Berchieri, defronte ao Termi-
nal Rodoviário –  a Igreja é uma
construção muito bela, com
designer arquitetônico próprio.

Na oportunidade, os convida-
dos poderão conhecer as depen-
dências do prédio e saber um
pouco mais sobre as crenças e
os trabalhos realizados pelos san-
tos dos últimos dias na cidade,

A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias

dedica Capela em Jaboticabal
tais como: reforma de escolas pú-
blicas, limpeza de praças, ajuda na
manutenção de creches e asilos,
campanha de armazenamento de
alimentos e genealogia.

Na cidade de Jaboticabal,
desde 2004, a Igreja de Jesus
Cristo tem crescido muito. Hoje,
são cerca de 400 membros. No
Estado de São Paulo são 200 mil,
e no Brasil, mais de um milhão
de membros.

Todos são bem vindos na vi-
sitação pública. A cerimônia de
dedicação da nova Capela
acontecerá no domingo, dia 09
de fevereiro de 2014, às
19:00h.

Contato para Jornalistas: João
Martins Neto. Tel cel.: 99095246

Viste o Site:
www. s a l a d e i m p re n s a -

sud.org.br

retorno de nossos impostos de for-
ma clara, transparente e que todos
possam visualizar!
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