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A Secretaria Municipal de Saú-
de já está preparada para vacinar
as adolescentes de Jaboticabal. A
equipe irá até as escolas munici-
pais, estaduais e particulares, para
imunizar as 1.700 meninas, de 11 a
13 anos, contra o Papiloma Vírus
Humano (HPV) - usada na preven-
ção do câncer de colo do útero.
Em São Paulo, 1 milhão de adoles-
centes deverão ser imunizadas,
apenas em 2014.

A Prefeitura alerta para a impor-
tância de ir o mais próximo possí-
vel das adolescentes. “Vamos para
dentro da sala de aula. Nossa meta
é atingir 100% das meninas”, in-
forma a secretária de saúde, Rena-
ta Assirati. “O Estado receberá 2,1
milhões de doses. Em 2015, a vaci-
na passa a ser oferecida para as
adolescentes de 9 a 11 anos e, em
2016, às meninas de 9 anos”, com-
pleta.

Cada adolescente deverá tomar
três doses para completar a prote-
ção, sendo que a segunda, seis
meses depois e a terceira cinco
anos após a primeira dose.

A vacina contra HPV tem efi-
cácia comprovada para proteger
mulheres que ainda não iniciaram
a vida sexual e, por isso, não ti-
veram nenhum contato com o ví-
rus. Hoje, é utilizada como estra-
tégia de saúde pública em 51 paí-
ses. A sua segurança é reforçada
pelo Conselho Consultivo Global
sobre Segurança de Vacinas da
Organização Mundial de Saúde
(OMS).

HPV - É um vírus transmitido

A Prefeitura Municipal, junto
ao Fundo Social de Solidariedade,
Delegacia de Defesa da Mulher e
Polícia Civil, preparou uma progra-
mação especial para comemorar o
Dia Internacional da Mulher. Se-
rão dois dias (08 e 09) com ativida-
des voltadas ao público feminino.

Neste sábado (08), a partir das
8h, haverá a Caminhada da Mu-
lher, com saída do Ginásio de Es-
portes até a Praça 9 de Julho, onde
as participantes encontrarão uma
série de serviços gratuitos à dis-
posição.

“Nossas munícipes poderão
fazer exames médicos, receber ori-

Em Jaboticabal, os últimos qua-
tro dias foram de muita alegria e agi-
tação com o Fest Folia. No primei-
ro dia de folia, o Corso atraiu uma
multidão a rua Rui Barbosa para

Fest Folia agita Jaboticabal e atrai público
Além dos shows no Cora Coralina, Corso garantiu a festa na região central

assistir aos desfiles carnavalescos
– um resgate à cultura jaboticaba-
lense.

“Jaboticabal é uma cidade que
valoriza sua história. O público

gostou de muito de reviver o Car-
naval de rua. Foi muito bom relem-
brar o Carnaval dos velhos tem-
pos”, declarou o prefeito Raul Gi-
rio.

HPV: vacinação na sala de aula
começa na segunda-feira (10)
Meta é atingir 100% das meninas

pelo contato direto com pele ou
mucosas infectadas por meio de
relação sexual. Também pode ser
transmitido da mãe para filho no
momento do parto. Estimativa da
Organização Mundial da Saúde
aponta que 290 milhões de mulhe-
res no mundo são portadoras da
doença, sendo 32% infectadas
pelos tipos 16 e 18. O Ministério
da Saúde orienta que mulheres na
faixa etária dos 25 aos 64 anos fa-
çam o exame preventivo, o Papa-
nicolau, anualmente. A vacina não
substitui a realização do exame

preventivo e nem o uso do preser-
vativo nas relações sexuais.

Campanha - O Ministério da
Saúde preparou uma campanha in-
formativa para orientar a popula-
ção sobre a importância da pre-
venção contra o câncer do colo
de útero. Com tema “Cada menina
é de um jeito, mas todas precisam
de proteção”, as peças convocam
as meninas para se vacinar. Na
campanha, as mulheres também
são alertadas de que a prevenção
do câncer de colo do útero deve
ser permanente.

Programação especial
no Dia da Mulher

Inclui exames médicos e serviços de beleza
entações jurídicas e dicas impor-
tantes de saúde. As atividades se
encerraram às 13h”, pontua a pre-
sidente do Fundo Social, Cidinha
Girio.

Já no domingo (09), o Centro
de Convivência do Idoso vai re-
ceber mulheres de todas as ida-
des. Das 9h às 13h será possível
cortar o cabelo, fazer limpeza de
pele, designer de sobrancelha,
maquiagem, depilação e massa-
gem. Haverá ainda sorteio de brin-
des.

No mesmo dia, na Praça Ernes-
to Poli (ao lado da Terceira Idade)
haverá apresentações musicais,

aulas de dança, homenagem às
mulheres e distribuição de mudas.

As ações contam com o apoio
das Secretarias de Assistência
Social; Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente; Obras e Ser-
viços Públicos; Saúde; Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer; Se-
nac; Faculdade São Luis; DDM;
OAB; Sindicato dos Funcionári-
os Municipais; APEOESP; ACI-
AJA; AAPROCOM; Emurja;
Woman’s Club; FAE; Grupo Afe-
to; Igreja Jesus Cristo dos San-
tos dos Últimos Dias; Fraternida-
de Feminina Cruzeiro do Sul; e
Maçonaria Mista.

Os munícipes que curtem
mais agitação e os tradicionais
shows também foram atendidos.
A Estação de Eventos Cora Co-
ralina foi palco para as quatro

noites de show com Luana Cos-
ta e banda.

Além disso, as duas matinês
garantiram a festa da garotada.
“Fizemos um Carnaval para a fa-

mília jaboticabalense, para animar
adultos e crianças”, finaliza o se-
cretário de Governo e presidente
da Comissão Organizadora, José
Paulo Lacativa Filho.

Criar impecilhos, complicar roteiros e

amedrontar, leva o autor ao

descrédito

Encher o coração de alegria, mesmo

que, por fração de segundos, é uma

felicidade indescritível

Plantamos a hierarquia,

demonstramos poder, causamos

medo e colhemos a ignorância
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P/ Maria Cappatto

Ah, como é boa a vida das mulheres
frágeis. Elas sempre têm alguém que cuide
delas, em todos os sentidos. As fortes fa-
zem tudo sozinhas e são sempre chamadas
nas horas do aperto; elas agüentam qual-
quer tranco e são tão fortes que se metem
até mesmo onde não são chamadas, para

Dia  internacional da mulher... Parabéns a  todas  as mulheres  do  mundo... as  frágeis, as  fortes  e  guerreiras!!!

ajudar a resolver os problemas dos outros.
É dura a vida das fortes; elas não são

poupadas de nada. Se alguém está com
uma doença grave, são as primeiras a
saber; se a namorada do sobrinho ficou
grávida, são logo comunicadas, e quando
alguém da família é preso com uma trou-
xinha de maconha, são imediatamente
chamadas para as providências de praxe
- entre elas, pagar o advogado. Enquan-
to isso, os pais desses jovens adoráveis
estão tomando uma vodca na beira da
piscina sem saber de nada, eles não agüen-
tariam um choque desses e precisam ser
poupados, já que são frágeis.

Existe sempre alguém para velar pe-
las frágeis, seja um parente, um amigo,
até um vizinho, que bate na porta, preo-
cupado com o silêncio, para saber se está
precisando de alguma coisa. Uma mulher
frágil é mais frágil que um recém-nasci-
do, e como os homens adoram o papel
de protetores - para se sentirem fortes e
poderosos, é a união perfeita da fome
com a vontade de comer.

Quando elas ficam doentes, um ver-
dadeiro exército é mobilizado; um leva
revistas, o outro, um embrulhinho com

umas frutas, e se ela não tem emprega-
da, não falta quem vá para a cozinha
fazer uma canjinha. Preste atenção: as
mulheres frágeis são indestrutíveis.

Já as fortes, na hora de uma crise de
coluna, se arrastam até a geladeira para
pegar um copo de água e se alimentam
o fim de semana inteiro com uma barra
de chocolate, pois ninguém imagina que
elas possam precisar de alguma coisa
(culpa delas, que preferem morrer de
inanição a pedir socorro, para não cair
do tipo).

Minha dúvida: uma mulher frágil nasce
frágil ou escolhe essa profissão para se
dar bem na vida? Elas sempre encon-
tram um homem para cuidá-las, acari-
nhá-las e cuidar para que nada as atinja,
nunca. Enquanto isso, as fortes se aca-
bam de trabalhar e são elas que saem dos
supermercados com pacotes de compras
sem que ninguém se proponha a dar uma
ajuda, mesmo que modesta.

Somos todos estimulados a ser for-
tes, mas boa vida mesmo levam as frá-
geis, daí a dúvida: não seria melhor que
as crianças fossem ensinadas - sobretu-
do as meninas  - a serem frágeis, pois

sempre haverá alguém para resolver seus
problemas? E aliás, qual a vantagem de
ser forte, além de ouvir dizer que um dia
alguém se referiu a ela dizendo “aquela
é uma mulher forte”? Um grande elo-
gio, é verdade. Mas e daí?

Toda mulher forte tem desejos se-
cretos que não conta nem a seu traves-
seiro: que alguém - nem é preciso que
seja um homem - faça, um dia, um gesto
por ela. Nada de muito importante; ape-
nas um cuidado, dizer que está um pou-
co pálida, perguntar se tem se alimen-
tado direito, pegar pelo braço e levar
para tomar um suco. Sabe qual é o so-
nho secreto de uma mulher forte? Ter
uma gripe com 38C de febre e poder
ficar na cama, sabendo que alguém vai
cuidar da vitamina C, essas coisas.

Mas isso é difícil, pois uma mulher
forte não adoece, e se isso acontecer, o
mais difícil vai ser receber ajuda. Uma
mulher forte não deixa que ninguém faça
nada por ela, mesmo precisando deses-
peradamente, e é capaz de se deixar
morrer de tristeza, solidão e sofrimen-
to, a pedir socorro, seja a quem for.

Como são frágeis, as fortes.

“Acho que você tem que seguir a sua
consciência, o seu coração, a sua expe-
riência e os seus conhecimentos para
enfrentar as consequências dos seus
atos”. O autor da frase não é nenhum
fanfarrão, desses que gostam de falar
muito e fazer pouco. É o ex-atleta ne-
gro John Carlos, que se tornou famoso
em todo o mundo por ter feito a sauda-
ção dos Black Panthers (Panteras Ne-
gras - Partido Negro Revolucionário
Socialista estadunidense, fundado em
1966 em Oakland-Califórnia, por Huey
Newton e Bobby Seale. Eram os Revo-
lucionários dos Direitos Civis ) —  o
braço esticado para o alto, com o pu-
nho fechado – ao receber a medalha de
bronze pelos 200 metros rasos, durante
os Jogos Olímpicos do México, em
1968. O mesmo gesto foi feito por
Tommie Smith, medalha de ouro. Am-
bos pagaram muito caro pela ousadia:
foram ridicularizados, colocados no os-
tracismo, todas as portas se fecharam.

Curiosamente,  as palavras usadas por
Carlos parecem ter sido propositalmen-
te articuladas para dialogar com trecho

SEGUIR  A  ESTRADA  MENOS PERCORRIDA
de um poema do dramaturgo alemão
Bertolt Brecht: “Privatizaram sua Vida,
seu trabalho, sua hora de amar e seu
direito de pensar. É da empresa privada
o seu passo em frente, seu pão e seu
salário. E agora não contente querem
privatizar o conhecimento, a sabedo-
ria, o pensamento, que só à humanidade
pertence”. É simples: Carlos não acei-
tou a privatização de seu ser.

Suas declarações foram dadas duran-
te uma entrevista concedida a Dave Zi-
rin, da Revista The Nation  dos Estados
Unidos – a propósito de qual deveria ser
a atitude dos atletas convocados para
participar dos Jogos de Inverno em So-
chi (Rússia), tendo em vista o conjunto
de leis homofóbicas implantadas no país
pelo governo de Vladimir Putin, com a
benção da Igreja Ortodoxa e a subservi-
ência da Duma (parlamento russo).

Em seguida, trecho da entrevista em
que  John Carlos faz as suas afirmações
:

The Nation - O Comitê Olímpico
Internaciopnal (COI), na tua época era
dirigido por Avery Brundage, um sujeito
brutal. Hoje, os jogos são muito mais
uma operação dirigida por corporações
interessadas em dinheiro. Você acha que
o COI é mais ou menos brutal hoje em
dia?

John Carlos – Nem mais nem me-
nos: eles só veem o “verde” [dólares].
O “verde” tomou conta do tecido mo-
ral dos Jogos Olímpicos. Você sabe,
comparando o que os jogos são hoje,
com tudo aquilo que eles significaram
ao serem refundados por Pierre de Cou-
bertin, eles estão muito distantes.

The Nation – Digamos que um dos

atletas que vão participar dos Jogos de
Inverno ligasse para você e dissesse: “Eu
quero me posicionar, mas não estou sen-
tindo firmeza. Temo que eu acabe eclip-
sando os demais atletas, e tenho medo
de arranjar encreca”. O que você diria?

John Carlos – Bem, eu não ficaria
preocupado com os outros atletas, mas
sim com o que é correto. Não acho que
o fato de você se posicionar afetará o
desempenho ou jogará sombra neles.
Acho que você tem que seguir a sua cons-
ciência, o seu coração, a sua experiên-
cia e os seus conhecimentos para en-
frentar as consequências dos seus atos.

The Nation – O que você diria se um
atleta te perguntasse se você se arre-
pendeu do que você fez em 1968?

John Carlos – De jeito nenhum. Se
eu tivesse que fazer o mesmo amanhã,
eu faria o mesmo amanhã. Estaria me
preparando hoje à noite para o que ti-
vesse que fazer amanhã.

The Nation – Você aguentaria fir-
me. Você não teria nada a lamentar?

John Carlos – Sem dúvida. A única
coisa a lamentar é o fato de que não
havia muito mais gente ao teu lado, fa-
zendo a mesma coisa. Você sabe, é por
isso que eu me manifestei : exatamente
porque tantos outros escolheram o ca-
minho mais baixo, em oposição ao mais
elevado.

O gesto de John Carlos faz lembrar
outra história belíssima, pouco conhe-
cida: durante os Jogos Olímpicos de
Berlim, em 1936, Lutz Long , o “atleta
de Adolf  Hitler” , especializado no sal-
to em distância , tinha como principal
concorrente o negro estadunidense  Jesse
Owens. LONG sabia que OWENS carre-

gava nas costas a responsabilidade sim-
bólica de derrotar a Ideologia da supos-
ta superioridade da raça ariana, e que
isso ameaçava afetar o seu desempe-
nho, por razões psicológicas. Numa ati-
tude de extrema generosidade e cora-
gem, o alemão aproximou-se do negro
e o aconselhou sobre como deveria sal-
tar para bater o próprio recorde.
OWENS seguiu o conselho, venceu e os
dois se tornaram amigos até a morte de
LONG, em circunstâncias obscuras, na
frente italiana, em 1943.

O atleta estadunidense assegurou o
sustento da família de LONG durante
vários anos, após o fim da Segunda Guer-
ra. E só conhecemos essa história por-
que OWENS a contou a seu filho, numa
carta em que condenava qualquer tipo
de fanatismo e ódio racial, incluindo o
de negros contra brancos.

No sórdido mundo contemporâneo,
em que agir movido por princípios é
algo absolutamente fora de moda, e em
que todas as relações passam pelo filtro
do dinheiro, do poder e da conveniên-
cia – num mundo em que o pensamento
estratégico coloniza todos os espaços,
incluindo o lúdico e o afetivo, para uti-
lizar um conceito de  JURGEN HABER-
MAS — , exemplos como os de JOHN
CARLOS, TOMMIE SMITH, JESSE
OWENS E LUTZ  LONG  são como
que um bálsamo para o ESPÍRITO. Eles
testemunham a possibilidade da existên-
cia do  humano, apesar de tudo.

“EU OPTEI PELA ESTRADA
MENOS  PERCORRIDA/ E ISSO FEZ
TODA A DIFERENÇA”, escreveu o
Poeta estadunidense ROBERT FROST.

Toda a diferença de fato.
NOSSA  REFLEXÃO SOBRE TEX-

TO DE  JOSÉ ARBEX – Jornalista  –

Hoje é um dia muito Especial para
todas as mulheres, que a cada dia vem
conquistando cada vez mais o seu espa-
ço e fazendo a diferença em nossa soci-
edade. São mulheres guerreiras, fortes,
destemidas e não tem medo do quem
vem pela frente. Sempre estão prontas
para enfrentar qualquer tipo de desafio,
seja ele qual for. Hoje a mulher é reco-
nhecida e tem o seu grande valor. No
livro de provérbios, o escritor escreveu
sobre a mulher virtuosa. Mulher virtuo-

FELIZ DIA DAS MULHERES
sa, quem a achará? O seu valor muito
excede o de rubins. O coração do seu
marido está nela confiado, e a ela ne-
nhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem
e não mal, todos os dias da sua vida.
Busca lã e linho e trabalha de boa von-
tade com as suas mãos. É como o navio
mercante: de longe traz o seu pão. Ain-
da de noite, se levante e dá mantimento
à sua casa e a tarefa às suas servas. Exa-
mina uma herdade e adquire-a; planta
uma vinha com o fruto de suas mãos.
Cinge os lombos de força e fortalece os
braços. Prova e vê que é boa sua merca-
doria; e a sua lâmpada não se apaga de
noite. Estende as mãos ao fuso, e as
palmas das suas mãos pegam na roca.
Abre a mão ao aflito; e ao necessitado
estende as mãos. Não temerá, por causa
da neve, porque toda a sua casa anda
forrada de roupa dobrada. Faz púrpura,
é a sua veste. Conhece-se o seu marido
nas portas, quando se assenta com os
anciãos da terra. Faz panos de linho fino,
e vende-os, e dá cintas aos mercadores.
A força e a glória são as suas vestes, e ri-
se do dia futuro. Abre a boca com sabe-
doria, e a lei da beneficência está na sua
língua. Olha pelo governo de sua casa e
não come o pão da preguiça. Levan-
tam-se seus filhos, e chamam-na bem-

aventurada; como também seu marido,
que a louva, dizendo: Muitas filhas agi-
ram virtuosamente, mas tu a todas és
superior. Enganosa é a graça, e a vaida-
de, a formosura, mas a mulher que teme
ao Senhor, essa será louvada. (Provér-
bios 31. 10 aos 30). O escritor de pro-
vérbios está falando da mulher que tem
muitas qualidades e é sábia em tudo. Ela
sabe como agradar a Deus em primeiro
lugar, e como ser uma bênção no seu
lar, e como agradar o seu marido, filhos
e etc. Está mulher de provérbios é um
grande exemplo para todas as mulheres
que hoje desejam ser uma bênção na vida
de todos que estão à sua volta. Porque
ela mostra como a mulher deve se com-
portar em todas as areias da vida. Seja
uma mulher virtuosa, que cuida do seu
lar, da sua família e todos os negócios. A
mulher sábia nunca murmura ou recla-
ma de coisa alguma, quando as coisas
não vão bem ela não perde a calma,
nem fica impaciente, muito pelo con-
trário, ela confia que tudo vai dar certo.
Porque, ela sabe que Deus está no con-
trole de tudo e faz tudo o que lhe agrada,
segunda a sua boa vontade. Ele é o Se-
nhor Deus Todo Poderoso. Qual mu-
lher que não gostaria de ser chamada de
mulher virtuosa? “Quem a achará”?

Tenho certeza que todas as mulheres
que existem neste mundo gostariam de
ser chamada. Se realmente você mulher
deseja ser como ela, então não perca
mais tempo. Tudo o que você precisa
fazer é pedir a Deus em oração e confi-
ar Nele e tudo Ele fará. Porque O Nosso
Deus é quem realiza o desejo do nosso
coração (Salmos 37.4). Deus fez a mu-
lher para ser amada e cuidada e não para
ser maltratada, nem ser desprezada e é
por isso que ela é chamada de bem aven-
turada (Feliz. Bem Sucedida e etc.). Toda
a mulher independentemente da classe
social, nacionalidade ou religião tem o
seu devido valor. Devemos honrá-las e
respeitá-las porque elas merecem todo
o nosso carinho e respeito. Que Deus
continue derramando todas as sortes de
benções na vida dessas mulheres guer-
reiras e vitoriosas em Cristo Jesus e que
a Mão Poderosa do Altíssimo esteja so-
bre a vida de cada delas, hoje, amanhã e
sempre. Mulheres vitoriosas nunca de-
sistam, porque tudo vai dar certo, pode
ter a certeza. Deus está no controle de
tudo. Parabéns a todas as mulheres, que
este dia seja um dia inesquecível em
nome de Jesus! “Toda a mulher sábia
edifica sua casa”. Está é a minha ora-
ção. Ouça o nosso programa A Verdade
da Palavra. Diáriamente na GAZETA
FM 107.9 5hrs30mim às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Somos criadores de fontes negativas
e lutamos para vencê-las. Às vezes nos
rodeia um mundo anormal, um clima
negativo, nos deixando sem ação, sem
opção para vencermos e acharmos um
caminho seguro. Mas tudo pode se mo-
dificar, criando-se recursos e meios para
neutralizarmos as influências negativas
que querem  nos dominar, nos levando
ao caos. Temos que orar e vigiar. O for-
talecimento vindo de DEUS, o exem-
plo de JESUS,  a fé, a prece, o recolhi-
mento dentro da concentração, num
pensamento, trazendo a luz, o amor e a
convicção de que somos eternos em es-
pírito.

SOMOS IDEALIZADORES QUE
VIVEMOS EM BUSCA DA FELICIDA-
DE. SONHAMOS COM OS OLHOS
DO CORAÇAO E A PROCURA DA
LUZ DO AMOR. AS LEMBRANÇAS
VOLTAM ,JUNTO DAS SAUDADES,
QUE SOMAM VIVÊNCIAS, DE PO-
DERES QUE  BRILHAM COM A FOR-
ÇA DA PAZ E DA FRATERNA VON-
TADE, DE  SERMOS HOJE, MELHO-
RES QUE ONTEM.

 É O MAIOR TESOURO QUE BRI-
LHA NA ETERNIDADE, ONDE CRI-
AMOS FORÇAS PARA VENCERMOS
AS TREVAS E FAZERMOS NASCER A
LUZ. É O TEMPO.Tudo nasce para
viver. Tudo desencarna para continuar

A IGNORÂNCIA NOS LEVA  AO SOFRIMENTO
vivendo, na vida fora da matéria. Te-
mos que ser fortes para vencermos. As
luzes se acendem para iluminarem os
caminhos em direção do certo, do posi-
tivo, para que a vitórias surjam no con-
texto das realidades. Seguiremos ao lado
da caridade como bandeira da salvação,
iluminada pela beleza do amor, alicer-
çado pelo perdão que nasce na esperan-
ça e se fortalece na fé, como tributo de
sonhos que se tornarão realidades. So-
mos trabalhadores na luta pela igualda-
de, de comportamento perante a famí-
lia e a vida profana, repleta de ideais e
compromissos assumidos antes ou de-
pois de reencarnarmos. A reforma ínti-
ma é muito necessária para o aprimora-
mento das qualidades que são necessári-
as para a EVOLUÇÃO, que é o cresci-
mento espiritual.

Tudo pode acontecer no decorrer das
encarnações, mudanças se operam,
transformações são necessárias para o
crescimento espiritual, dependendo do
esforço de cada um, principalmente o
estudo, adquirindo conhecimentos,
abrindo novos meios de evolução.
VIVEMOS POR MUNDOS DIFEREN-
TES.

Tudo na vida passa por etapas, onde
deparamos com um mundo desigual,
onde os sonhos passam por atividades,
de esperanças que precisam ser realiza-
das, para passarmos por momentos de
felicidades. Seremos eternos trabalha-
dores em busca de felicidade, à custa de
muito trabalho. O esforço e a dedicação
gera modificações no modo de pensar e
agir diante dos problemas que aparecem
com o decorrer dos tempos.

As alterações se multiplicam nos
relacionamentos dentro da família, para
prepararmos e enfrentarmos os proble-
mas que criamos devido às diferenças de
evolução.

TEMOS QUE ACREDITAR EM
DEUS COMO FONTE DE LUZ E DE
AMOR, A ILUMINAR OS CAMINHOS
QUE PERCORREMOS.

Em 86 edições, o Oscar contabiliza
muitas histórias. São anedotas, gafes,
tombos, números impressionantes, dis-
cursos emocionados, lágrimas e muita
diversão. Alguns fatos merecem ser re-
lembrados, sobre o prêmio.

Um exemplo é que o Oscar prefere
as morenas. Ao longo da história da pre-
miação, 54 mulheres de cabelos casta-
nhos ou pretos foram premiadas na ca-
tegoria de Melhor Atriz. Do restante,
17 eram loiras, quatro grisalhas e três
ruivas. Entre os filmes ganhadores, al-
guns gêneros tiveram pouca represen-
tatividade, por exemplo, o único filme
com conteúdo erótico a vencer na ca-
tegoria melhor filme foi Perdidos na
Noite, de 1969 e apenas três filmes
mudos levaram o Oscar de Melhor Fil-
me: Asas (1927), Aurora (1928) e o
Artista (2012). No quesito apresenta-
ção, os números também impressionam.
Bob Hope foi mestre de cerimônias 17
vezes. Foi quem mais  desempenhou essa
função na história da premiação. A mais
longa cerimônia do Oscar foi a de 2006,

FATOS SOBRE O OSCAR EM ANOS E ANOS DE PREMIAÇÃO
apresentada por Whoopie Goldberg, que
durou 4 horas e 30 minutos. As estatís-
ticas de gafes e tombos também não
deixam a desejar. Jennifer Lawrence, que
ganhou o prêmio de melhor atriz em
2013 (O lado bom da vida), tropeçou e
caiu na escada antes de chegar ao palco.
Mas se houvesse um prêmio do mais
épico tombo da história do Oscar, ele
iria para o casal Shelley Winters e Vit-
torio Gassman. Em 1952, Shelley esta-
va na lista de indicada para o prêmio de
melhor atriz, por Um lugar ao sol, an-
tes da vencedora ser anunciada, ela se
apressou em levantar. O marido, apre-
ensivo com a possível derrota, a puxou
de volta. Bastou isso para que os dois se
espatifassem no chão. Para piorar, She-
lley Winters perdeu o prêmio para Vi-
vien Leigh (Uma Rua Chamada Peca-
do). Titanic (1998) e A Malvada (1951)
são os dois filmes que mais receberam
indicações ao Oscar. Cada um concor-
reu em 14 categorias. Três obras divi-
dem oposto de grande vencedor da his-
tória do Oscar: Bem Hur (1960), Tita-
nic (1998) e Senhor dos Anéis. O Re-
torno do Rei (2004) levaram 11 tro-
féus em uma única noite. A grande ven-
cedora de Oscar entre as atrizes é Ka-
tharine Hepburn, que levou 4 troféus de
melhor atriz durante a carreira. Jack
Nicholson e Walter Brennan disputa-
ram o posto de ator com maior número
de troféus. Nicholson ganhou 2 prêmi-
os de melhor ator e um de melhor ator
coadjuvante. Já Brennan ficou com 3
Oscar de melhor ator coadjuvante. Jack
Nicholson é o ator com maior número
de nomeações. Ele já foi indicado 8 ve-

zes para o prêmio de melhor ator e 4
vezes ao de melhor ator coadjuvante.
Entre as atrizes, Meryl Streep lidera o
ranking com 17 nomeações, 14 delas
para o prêmio de melhor atriz e 3 para
melhor atriz coadjuvante. Emanuelle
Riva, que interpretou a protagonista da
produção francesa Amor (2013), foi
aos 85 anos, a mais velha da história a
ser indicada na categoria de melhor
atriz. A única mais velha do que ela que
concorreu a um dos prêmios do Oscar
foi Glória Stuart, aos 87 anos, por seu
papel coadjuvante em Titanic (1998).
A pessoa mais jovem a receber o prê-
mio foi Tatum O’Neal, aos 10 anos,
ela ganhou o Oscar de melhor atriz
coadjuvante, pela atuação em Lua de
Papel (1974). Qurenzhane Wallis tor-
nou-se, em 2013, a mais jovem a ser
indicada ao prêmio de Melhor atriz. A
menina de 9 anos concorreu por sua
atuação em Indomável Sonhadora.
Momento de Decisão (1977) e A Cor
Púrpura (1985) conseguiram o feito
de não levar para casa nenhum dos 11
Oscar a que foram indicados. Já Caba-
ret (1972) foi o filme que mais levou
prêmios sem ser agraciado com o Os-
car de melhor filme. Foram, ao todo, 8
troféus. Cinco atores já foram indica-
dos por interpretarem personagens que
viam espíritos: Roland Young, por
Topper e o Casal do Outro Mundo
(1937); Lawrence Oliver, por Hamlet
(1948); Whoopi Goldberg, por Ghost,
do Outro Lado da Vida (1990), Haley
Joel Osment, por O sexto Sentido
(1999), e Meryl Streep, por A Dama
de Ferro (2011). Aos 82 anos, Chisto-

pher Plummer foi o ator mais velho a
ganhar um Oscar. Ele levou o troféu de
melhor ator coadjuvante pelo filme
Toda Forma de Amor (2012). A alemã
Luise Rainer é a mais velha ganhadora
do Oscar ainda viva. A vencedora do
prêmio de melhor atriz pela perfor-
mance em ziegfeld, O Criador de Es-
trelas (1936). Tem hoje 103 anos. Cate
Blanchet foi a única na história a ven-
cer um Oscar ao interpretar uma ga-
nhadora do Oscar. Ela conseguiu o fei-
to por sua performance em O Aviador
(2004), em que viveu a premiada atriz
Katharine Hepburn. O filme Aconte-
ceu Naquela Noite, vencedor do prin-
cipal prêmio de cerimônia do Oscar de
1934, custou 325 mil dólares. Avatar,
que concorreu a melhor filma em 2010,
teve um orçamento 729 vezes maior.
237 milhões de dólares. A Itália é a
grande  vencedora da categoria melhor
filme estrangeiro. São de lá 26,5% dos
ganhadores. Logo em seguida, vem a
França, com 24,5% dos contemplados
na categoria. Espanha e Japão dividem
a terceira posição (8,2%). O mais eco-
nômico na hora de agradecer pelo prê-
mio foi Joe Pesci, em 1991. Seu dis-
curso depois de ganhar o Oscar de me-
lhor ator coadjuvante por Os Bons
Companheiros durou apenas 3 segun-
dos. Só deu tempo de dizer “Tahank
you” (obrigado). A cerimônia deste ano
aconteceu no dia 2 de março, pleno
domingo de carnaval. Os filmes “O lobo
de Wall Street” e “Trapaça” foram os
dois fortes candidatos que ainda po-
dem ser vistos nos cinemas, “Gravida-
de”, já nas locadoras.

“Calma, não andem com tanta pres-
sa, pois: “Se andares depressa alcança-
reis a desgraça, e se andares devagar a
desgraça vos alcançará” -  ditado russo.

 A história dos partidos politicos no
Brasil desde o Primeiro Império  até os
dias atuais é marcada pelo nepotismo e
do proveito próprio e dos seus mais pró-
ximos, podem crer que é uma história
nada edificante, a história dos nossos
partidos que nunca tiveram um verda-
deiro ideário popular, nem com as aspi-
rações do povo.  A história dessas agre-
miações em qualquer país sério seriam
apenas grupos de pressão e, sofríveis,
isso começou logo no Primeiro Impé-
rio (1824- 1831) havia o partido brasi-
leiro e o partido português era um bi-
partidarismo canhestro, pois só dois
também não é o ideal, mas trinta e dois
é uma coisa estapafurdia. Nas Regênci-
as [1831-1840] passaram a existir três
partidos; o Moderado, o Exaltado e de
novo o Português exte se extinguiria
por conta própria ao chegar o Segundo
Império em 1840. Na realidade, de 1622
a 1889 apenas o liberal,  o conservador,
o restaurador ou caramuru, o republica-
no paulista e a liga progressista tiveram
existência perene.

No segundo Império apenas dois ini-
ciaram o novo sistema, o Liberal e o
Conservador, mas já no ocaso deste Im-
pério surgiram alguns republicanos, o
de São Paulo, o do Rio de Janeiro e ou-
tros pelas Províncias a fora, a liberta-
ção dos escravos, as questões militares,
a guerra com o Paraguai fizeram soar
no País os gritos de República... Repú-
blica e ela veio, mas para os mesmos da
mamata de sempre, República significa
coisa publica, coisa do povo ou Rés-
Pública e não para os viajantes em pa-
raísos fiscais. Em 15 de novembro de
1889 o Deodoro da Fonseca, monar-
quista que comia nas mãos de D. Pedro
II, proclamou a República  brasileira,

P/ Prof. João Pito

COM TANTOS “PARTIDOS” POLITICOS [32]  É
IMPOSSÍVEL GOVERNAR PARA O POVO!

pondo fim como última monarquia nas
américas, para os que ensinam que só o
brasil se emancipou monarquia, pesqui-
sem bem: Agostim Iturbide proclamou
a Independência do México e se procla-
mou Imperador Agostinho I, mas de fato
só existiram esses dois impérios. Pois
bem, com o nascimento da República,
nasceu também a febre dos partidos e
grande parte deles de “bolso”, como hoje,
para ter moeda de troca nas vantagens,
dá gosto de ver como são criativos gran-
de parte dos “politicos” e como adoram
até hoje o coronelismo, então vejamos
os partidos da Republica Velha, 1889-
1930 [AL. Aliança Liberal, PRP-Parti-
do Republicano Paulista, PRM, Partido
republicano Mineiro, PRR, Partido re-
publicano riograndense, PRC, Partido
republicano catarinense, PRF, Partido re-
publicano fluminense, PRB, Partido re-
publicano baiano, PRC, Partido republi-
cano conservador, PRD, Partido repu-
blicano democrata, PRF, Partido repu-
blicano federal, PRL, Partido republica-
no liberal, PSB, Partido socialista brasi-
leiro foi extinto em 1937, PCB, Partido
comunista do Brasil, extinto em 1937,
PF, Partido federalista e outros.

 Na Era Vargas 1930-1945, também
existiam muitos partidos, mas a maio-
ria foi extinto, durante a Republica Po-
pulista 1945-1964 a febre de partidos e
partidecos ressurgiu, mas os principais
eram: UDN, PTN, PTB, PSP, PSD,
PDC, PPS, PL, e mais uns montes de
siglas, só siglas... No Período Militar
1964-1985,  com um ato, o Castelo
Branco fechou todos os partidos e per-
mitiu ou mandou que se formassem dois,
creio eu que era para consumo externo,
a ARENA (Aliança Renovadora Nacio-
nal) e MDB (Movimento Democrático
Brasileiro e olhem, pelo menos na pri-
meira década um dizia SIM e o outro
dizia SIM SENHOR. De 1985 para cá a
coisa ficou risível com todo o respeito
aos partidos de verdade e não aos nani-
cos, e repito, não fazem reforma poli-
tica por que para eles... eles, o Brasil
está um Éden, o ideal mundial são 5 ou
6 paratidos para abrigar as ideologias
existentes. Há países que permitem um
pouco a mais de partidos, mas os que
não cunseguirem uma certa quantidade
de votos, serão fechados e pagarão al-
tas multas. Esta é a minha opinião e de
milhões de frustrados. Há em tempo eu
lecionei muitos anos POLITICA, na
Faculdade “São Luís”, no “Moura La-
cerda” e na UNESP. Prof. João do Pito.

“A unica jóia que devemos polir a
vida toda é o povo para que brilhe sem-
pre” - INCAS
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Cicinho foi revelado pelo Botafogo
de Ribeirão Preto, em 1999. O lateral
chegou ao Atlético Mineiro em 2001,
sendo emprestado pelo Galo ao Bota-
fogo, do Rio de Janeiro, onde permane-
ceu de 2001 até 2002, ano em que re-
tornou ao Atlético Mineiro, defenden-
do o clube de Belo Horizonte até 2003.
Em sua passagem pelo Atlético, Cici-
nho chegou a ser um dos ídolos da torci-
da, pois suas boas atuações o credencia-
ram como substituto à altura de Manci-
ni. Cicinho, porém, saiu do clube após
uma série de desentendimentos judiciais
sobre causas trabalhistas.

Cicinho na Seleção Brasileira.
Em 2004, o jogador assinou contra-

to com o São Paulo, foi convocado por
Carlos Alberto Parreira para defender a
Seleção Brasileira, onde substituiu Ca-
funa, disputa da Copa das Confedera-
ções. Cicinho participou diretamente
em todos os gols brasileiros na goleada
por 4 a 1 contra a Argentina, na final da
competição.

Em 2005, jogando pelo São Paulo,
ganhou no mesmo ano o Campeonato
Paulista, Libertadores e o Mundial de
clubes da FIFA. Após essas conquistas
foi contratado pelo Real Madrid,  clube
pelo qual conquistou o Campeonato

Clube Atlético Mineiro - Em pé: João Leite, Toninho Cerezo, Osmar Guaenelli, Luizinho e Jorge
Valença. Agachados: Pedrinho Gaúcho, Heleno, Palhinha, Fernando Roberto e Eder.

Cícero João de Cézare “CICINHO”
Espanhol, na temporada de 2006-07,
apresentando boas exibições. Entretan-
to, com a chegada do técnico alemão
Bernd Schuster no time de Madrid e,
também, por conta de uma série de le-
sões, o jogador acabou não permane-
cendo nos planos da equipe espanhola
para a temporada de 2007-08.

Cicinho disputou com o Brasil a
Copa do Mundo de 2006, na Alemanha,
onde foi reserva do capitão da seleção,
Cafu. Disputou dois jogos: contra o Ja-
pão, o último da primeira fase, como
titular e, contra a França, nas quartas-
de-final, entrando no segundo tempo
da partida em que o Brasil acabou sendo
eliminado da competição, após derrota
por 1 a 0, com gol de Thierry Henry.

Após sair do Real Madrid, Cicinho
acertou sua ida por 9 milhões de euros
para a Roma, onde jogou ao lado dos
brasileiros Taddei, Juan, Júlio Baptista
eDoni.

Em 8 de fevereiro de 2010, o atleta
acertou seu retorno ao futebol brasilei-
ro, voltando a defender o São Paulo,
por empréstimo junto à Roma.

Em junho do mesmo ano, Cicinho
retornou ao clube italiano. No início de
2011, voltou a ser emprestado, desta
vez para o Villarreal. Em julho de 2011
volta ao clube italiano para realizar a
pré-temporada pelo Roma. No fim de
2011 Cicinho manteve contato com o
São Paulo e especulou-se também a sua
ida para o Corinthians e Flamengo, mas
nenhuma das negociações se concreti-
zou.

Em junho de 2012 foi anunciado
como reforço do Sport Recife para o
Campeonato Brasileiro de 2012 com
contrato de um ano. Em 02 de dezem-
bro de 2012, depois de atribuir a queda
do Sport à Série B a “uma vontade de
Deus”, Cicinho confirmou que conti-
nua no clube para a temporada 2013.
No dia 15 de maio foi anunciada a saída
de Cicinho do Sport, pois o jogador e o

clube não chegaram a um acordo para a
renovação de contrato.

A pedido do atual treinador do Si-
vasspor, Roberto Carlos, Cicinho assi-
nou contrato com o time turco por duas
temporadas.

Cícero João de Cézare, o Cicinho,
lateral direito campeão da Libertadores
e Mundial de Clubes em 2005 pelo São
Paulo, atualmente joga no futebol tur-
co, pela equipe do Sivasspor.

Cicinho nasceu no interior de São
Paulo, na cidade de Pradópolis, em 24
de junho de 1980, e começou sua car-
reira em Ribeirão Preto, pelo Botafo-
go, clube pelo qual atuou entre 1994 e
1999, ano em que foi negociado como
o Atlético-MG, e em seguida empresta-
do ao Botafogo-RJ.

Retornou ao Galo para a temporada
de 2003 e em seguida viveu seus melho-
res momentos, a partir de sua chegada
ao São Paulo, clube pelo qual inicial-
mente foi campeão paulista, em 2005,
antes de conquistar a Libertadores e o
Mundial de Clubes.

Também em 2005 foi o titular da
Seleção Brasileira na Copa das Confe-
derações, vencendo o torneio, e parti-
cipou da Copa de 2006, na Alemanha,
mas na reserva de Cafu. Nessa ocasião
já estava defendendo a equipe espanho-
la do Real Madrid, onde permaneceu até
2007, transferindo-se em seguida para
a Roma.

Depois, passou por dois clubes por
empréstimo: o São Paulo (em 2010) e
o Villareal (em 2011).

Aos 32 anos foi contratado pelo
Sport, do Recife, onde permaneceu en-
tre 2011 e 2012. Em julho de 2013, a
convite do ex-jogador Roberto Carlos,
então técnico do Sivasspor, aceitou o
novo desafio e se transferiu para o fute-
bol turco.

Ainda sobre Cicinho, veja este arti-
go publicado no site UOL, assinado por
Lucas Tieppo, em 16 de julho de 2013.

Tricampeão da Libertadores: Rogério Ceni (capitão); Fabão, Diego Lugano e Alex; Cicinho, Minei-
ro, Josué, Danilo e Junior (Fábio Santos, 40'/2); Amoroso (Diego Tardelli, 33'/2) e Luizão (Souza, 28'/
2). Técnico: Paulo Autuori.

Delegação Brasileira: Dida, Cafu, Lúcio, Juan, Emerson, Roberto Carlos, Adriano, Kaká, Ronaldo,
Ronaldinho Gaúcho, Zé Roberto, Rogério Ceni, Cicinho, Luisão, Cris, Gilberto, Gilberto Silva, Minei-
ro, Juninho Pernambucano, Ricardinho, Fred, Julio César e Robinho. Técnico: Carlos Alberto Gomes
Parreira.

Um dos melhores jogadores da his-
tória do São Paulo Futebol Clube, Pedro
Virgilio Rocha Franchetti, o Pedro Ro-
cha, faleceu no dia 2 de dezembro de
2013 em decorrência de falência múlti-
pla de orgãos. O gênio uruguaio estava
em companhia de sua família em sua
casa na cidade de São Paulo.  Após pen-
durar as chuteiras, ele foi técnico de
várias equipes no Brasil, como o Mogi-
Mirim, a Portuguesa, Rio Branco (MG),
etc.

Em matéria publicada no jornal "O
Estado de São Paulo" no dia 19 de mar-
ço de 2009, o ex-craque afirmou que
sofreu um AVC (Acidente Vascular Ce-
rebral). O "El Verdugo" entrou em forte
depressão e dizia que tinha perdido a
alegria de viver e os único momentos
de alegria eram ao lado dos amigos Ter-

HISTÓRIAS DO ESPORTE - Pedro Rocha

Equipe do Coritiba, campeã paranaense em 1978, no Estádio Couto Pereira. Em pé, da esquerda
para a direita: Manga, Duílio, Eduardo, Almir, Cláudio Marques e Reginaldo. Agachados: massagista,
Borjão, Chico Explosão, Pedro Rocha, Mug e Noriva. Foto/Reprodução da Revista Placar, enviada por
Emílio A. Duva.

to e Muricy Ramalho. Segundo a maté-
ria, o tratamento do AVC era caro e que
o uruguaio não ganhou tanto dinheiro
com o futebol e recebia a ajuda de ami-
gos, ex-colegas e familiares para custe-
ar o tratamento médico.

Pedro Rocha chegou ao Tricolor do
Morumbi em 1970. Na época, o meia
foi contratado a peso de ouro junto ao
Peñarol, do Uruguai. Fez parte de duas
formações diferentes do time são-pau-
lino. A primeira com Gérson, Toninho
Guerreiro, Édson, Terto e companhia.
E a segunda com Serginho Chulapa, Zé
Carlos, Muricy, Waldir Peres, Gilberto
Sorriso e outros jovens jogadores que
apareciam no Tricolor.

No Peñarol do Uruguai, Rocha lide-
rou o maior time que o grande clube de
Montevidéu teve em sua história. Peña-

rol tinha, dentre outros, Maidana, Caño,
Lezcaño, Caetano, Goncalves, Abadie,
Sasia, o equatoriano Spencer e o perua-
no Joya.

Em 2005, Pedro Virgilio Rocha
Franchetti foi o grande responsável pela
ascensão do time profissional de Ta-
boão da Serra para a Segunda Divisão do
Futebol Profissional Paulista.

No final da carreira de jogador, o
ex-craque passou ainda por Palmeiras e
Coritiba. No Verdão, não repetiu o bri-
lho anterior, pois já estava veterano,
sem os mesmos fôlegos e técnicas. En-
vergou o manto palmeirense em ape-
nas 9 jogos (5 vitórias, 2 empates, 2
derrotas) e balançou as redes apenas
uma vez (fonte: Almanaque do Palmei-
ras - Celso Unzelte e Mário Sérgio Ven-
ditti).

O Tricolor na Taça de Prata de 1970. Em pé: Gilberto Sorriso, Sérgio Valentim, Roberto Dias, Édson
Cegonha, Jurandir e Forlan. Agachados: Paulo Nani, Terto, Pedro Rocha, Gérson e Paraná.

Em pé:  Waldir Peres, Gilberto Sorriso, Amaral, Paranhos, Nelsinho Batista e Chicão. Agachados:
Terto, Leivinha, Geraldão, Pedro Rocha e Nei.

MEMÓRIAS DO ESPORTE
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO - ANO II DA
NOVA ERA

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

PARA OS QUE AINDA SE MAN-
TÊM CÉTICOS QUANTO AO APO-
CALIPSE

Afora os “instintos” que nos inspi-
ram para o “grand finali”, e além dos
fatos novos e surpreendentes surgindo
constantemente, conforme verificamos

O PLANETA X ou NIBIRU e a VERTICALIZAÇAO DO PLANETA TERRA (Parte 3)
na mídia, estão aí os acontecimentos
“tenebrosos” passando na tela de nos-
sos olhos diariamente:

-As notícias (quando não sentidas em
nossa própria pele) dos crimes hedion-
dos; das guerras fratricidas; da corrup-
ção na política; da impotência da nos-
sa ciência diante das doenças incuráveis.

-Das “diferenças” dogmáticas (a re-

ligião se subdividiu em centenas de

dogmas e sectarismos, cada grupo

achando ser seu a verdadeira e última

palavra).
-Os programas de TV pelas novelas

e filmes que só inspiram violência, ódio,
disputas de liderança, volúpia desenfre-
ada de todos os naipes: sedução, porno-
grafia, libidinagem, promiscuidade, am-
bição, inveja etc etc.

-Já não temos tranquilidade com
nossos filhos nem dentro de casa onde
os videogames que na maioria, apresen-
tam jogos extremamente violentos, a
ponto de incutirem na criança a ideia de
que matar é um “divertimento prazero-
so!?”.

-E o que dizer dos desentendimentos
entre casais, separações conjugais etc.

-E o que dizer da violência nas esco-
las e nas ruas?... Assaltos... Chacinas...

-Dos acidentes rodoviários (flagrante
desrespeito às leis vigentes cujos moto-
ristas não têm amor nem na própria
vida e os homicídios em plena via de
transito).

-A disseminação das drogas cada vez
mais alarmantes, em todos os setores
das atividades humanas.

-Os abomináveis sequestros; roubos
à mão armada geralmente com vítimas
fatais.

-As guerrilhas nas favelas e em to-
dos os recantos do mundo; a indução às
guerras pelas superpotências, na insana

ganância pelo poder, a ponto de utiliza-
rem-se desse artifício em nome da “paz”.

TUDO ISSO E TUDO O MAIS QUE
ABOMINAMOS É O DESREGRA-
MENTO GENERALIZADO.

É A BESTIALIZAÇÃO EM PLE-
NA EXECUÇÃO DE SEU REINADO
EM RITMO SATÂNICO!

Para a contenção de tal ocaso só
mesmo executando-se  pelo comando
das Forças do Bem, aquele que é o pro-
cesso “da separação do trigo do joio”
ou “da separação do lobo das ovelhas”,
quais sejam:

- Pelo processo TELÚRICO (obras
no subsolo da terra para explosões mag-
néticas).

- Pela VERTICALIZAÇÃO e a HI-
GIENIZAÇÃO do Planeta Terra com a
passagem dentro do sistema Solar do
PLANETA X ou NIBIRU (há os que o
chamam de HERCÓLUBUS ou ainda,
PLANETA INTRUSO ou também
PLANETA HIGIENIZADOR).

Isto, portanto, advém do “Alto”,
pois quando para muitos que pensam
que Deus não vai destruir aquilo que
criou, está redondamente enganado: É
AÍ QUE ENTRA A BENEVOLÊNCIA
DE DEUS!...

Todos esses acontecimentos são pró-
prios para a lapidação e moralização do
espírito.

São os meios pelos quais se proces-
sam a LIMPEZA - a HIGIENIZAÇÃO...
e a RECONSTRUÇÃO!

Tudo que é velho necessita de uma
remodelação. E é exatamente por esse
processo que iremos passar justamente
para a melhoria de todos nós.

Mesmo porque está em pleno pro-
cesso cósmico a elevação do Planeta
Terra para as frequências da 5ª DIMEN-
SÃO.

A dor em si é o único e o mais efici-
ente remédio para o melhoramento das
nossas fraquezas e de nosso desequilí-
brio de toda ordem. É enfim, pela dor
que se consegue a lapidação do espírito.

DEUS PAI+MÃE CRIADOR VITAL
na sua infinita sabedoria não vai “des-
truir” a Terra, mas, sim, reconstruí-la,
tal qual um velho casarão, já carcomido
pelo tempo, necessita de um reforma,
bem como, seus habitantes, que de qual-
quer modo (desencarnando {“morren-
do”} ou aqui ficando) terão novas opor-
tunidades para se lapidarem.

Portanto, fica bem esclarecido que
o Planeta Terra não vai ser destruído.
Não vai desaparecer, nem tampouco
haverá uma explosão dizimando-o com-
pletamente. Isto é impossível, porquan-
to, pela Lei da Física, os demais Plane-
tas do Sistema Solar também sofreriam
consequências atrozes e irreversíveis,
afetando suas humanidades, como as de
Marte e Vênus, dentre outras, só em
nosso sistema (brevemente editaremos

matérias a este respeito).
Enfim, estamos em plena fase de

transição de uma para outra Era. É o
Terceiro Milênio. A Terra (Mãe Gaia)
está prestes a deixar de ser um planeta
de expiações para alivio das pessoas do
bem.

FRASES DA NOVA ERA DE MES-
TRES ASCENSOS

A velha Terra agora se dissolverá e
isto já começou de VERDADE.

Desliguem-se da necessidade de rea-
gir e ouçam ao seu veículo humano: o
equilíbrio é obtido pela ancoragem de
sua assinatura de energia e pela respira-
ção.

Continua na próxima edição a Par-
te 4 das matérias sobre o Apocalipse

A cada ano a Igreja Católica trata de
um tema social para reflexão de todos
os fiéis e da sociedade de forma geral,
sempre focando uma questão delicada
vivida por muitos injustiçados.

Neste ano de 2014 sugere “FRATER-

CAMPANHA  DA  FRATERNIDADE\2014:  FRATERNIDADE  E  TRÁFICO  HUMANO

NIDADE E TRÁFICO HUMANO”, um
tema polêmico, mas que merece uma
profunda análise diante dos fatos da
imprensa falada, escrita e televisiva que
assola inúmeras famílias, sabendo-se
que, o Tráfico de Pessoas, a Explora-
ção Sexual e o Tráfico com objetivo de
Trabalho Escravo se despontam pelo
mundo a fora.

Já não estamos mais falando de Bra-
sil, mais sim, na dimensão de mundo, de
países desenvolvidos e subdesenvolvi-
dos, países de 1º. , 2º. e 3º. Mundo, mas
todos de um atraso horrendo, sangren-
to, quando tocamos nesta ferida.

Em vários aspectos buscamos res-
ponsabilizar o mundo do crime, mas
também culpamos o Poder Público mui-
tas vezes inoperante, sem eficácia em
suas ações, sem compromisso com a Lei,
com a Verdade, com o Ser Humano.

A maior proteção, a defesa à Vida,
nada que ofereça perigo eminente de-
verá ser poupado, por outro lado, deve-

rá ser extirpado do meio social, do con-
vívio rotineiro das pessoas.

Em pleno século XXI causa-nos es-
panto comportamentos tão selvagens
de uma sociedade que se diz bem  mo-
derna, na era digital e que vive com tan-
tos recursos para uma vida melhor, cheia
de facilitadores.

Crianças e jovens que desaparecem
de suas famílias para retirada de órgãos,
mulheres sequestradas a fim da prosti-
tuição forçada, propostas de trabalho
com salários melhores que mascaram o
trabalho escravo que está por se escon-
der nos bastidores da ilusão.

Para tanto, a Campanha da Frater-
nidade é sempre oportuna, ainda que não
levemos em conta o seguimento religi-
oso deste ou daquele leitor, mas uma
proposta lançada nas linhas do cristia-
nismo que alcança os Direitos Huma-
nos na Preservação da Vida e na Digni-
dade da Pessoa Humana, criados à ima-
gem e semelhança de Deus, para todo

aquele que crê.
O desafio prossegue ao analisarmos

os dados estatísticos, os noticiários, pro-
gramas de TV lançando histórias reais e
extraindo lágrimas de milhões de teles-
pectadores.

Tempo de reflexão, mudança de
vida, penitência, olhar para dentro de si
e buscar o equilíbrio de nossa existên-
cia, esta é a proposta da Campanha ali-
ada ao tema sugerido nestes quarenta
dias de caminhada espiritual, um “roxo”
pedindo mudança de vida, morte do ve-
lho homem para que assim surja uma
nova criatura, quando o Senhor ressus-
citar trazendo a Boa Nova na Páscoa.

Fraternidade e Tráfico Humano de-
verá despontar um olhar de esperança
na perspectiva de zelarmos sempre pelo
Direito à Vida, principalmente daqueles
que gritam mas não ecoam nos tronos
da justiça e da Proteção à Dignidade da
Pessoa Humana.

O carnaval sempre trás números
positivos. Pesquisei alguns destes resul-
tados para lhe informar melhor meu caro
leitor, mas ficarei devendo os números
de crianças que nascerão em dezembro
sem saber quem é o pai.

Veja que interessante os dados que
você pode conferir no site de notícias
da Globo, G1.

Em Sergipe teve aumento de pesso-
as feridas em acidentes de carros.

Número de homicídios cresceu
38,8% no período do Carnaval na re-
gião metropolitana de São Luís, em
2014 em relação ao ano anterior. No
Maranhão, foram registradas 1093 ocor-
rências, sendo a maioria agressão física
(382) de acordo com a Polícia Militar.
Perturbação do sossego público: 283
ocorrências. Em todo o estado foram
contabilizados 27 homicídios. Mais de
1.200 itens e 2.062 kg de drogas foram
apreendidos. A maioria crack.

Três vezes mais. O Carnaval no Pa-
raná foi o mais violento dos últimos
cinco anos nas estradas que cortam a
região dos Campos Gerais do Paraná.

O balanço da operação realizada pela
Polícia Militar (PM) durante o carna-
val em Uberlândia. Segundo o capitão
Miller Michalick, os dados apontam
aumento da criminalidade em relação
ao mesmo período do ano passado. Es-
tupros homicídios, assaltos, violência
domestica entre outros, alguns dados
multiplicaram-se em cinco vezes.

Quatro pessoas morreram afogadas
no litoral de São Paulo.

A Polícia Militar Ambiental (PMA)
aplicou R$ 124,9 mil em multas durante
a Operação Carnaval 2014, que come-
çou no dia 27 de fevereiro e terminou na
manhã de quinta-feira (6), em Mato Gros-
so do Sul. O número representa um cres-
cimento de 82% em relação às 17 da
Operação Carnaval de 2013.

A Companhia de Polícia Rodoviária
Estadual (PRE) registrou mais de duas mil
infrações durante o feriado de carnaval,
no Pará. Segundo o comandante da cor-
poração, major Sidney Profeta, a maioria
dessas ocorrências esteve relacionada ao
uso de bebidas alcoólicas por motoristas.

Em Santa Catarina a PM prendeu
mais pessoas em comparação a 2013,
assim como dobrou o número de pesso-
as embriagadas e triplicou o número de
armas apreendidas. Acidentes com feri-
dos foram de sete vezes mais.

O aumento foi de 108% de motoris-
tas bêbados comparado ao mesmo perí-
odo em 2013 no Espírito Santo e 47%

BALANÇO DO CARNAVAL 2014
a mais de homicídios.

No Ceará, foi o mais violento dos
últimos 10 anos, foram pelo menos 77
assassinatos, 40% a mais do que no
mesmo período do ano passado, quando
foram registradas 55 mortes.

Sabemos que neste período existe
mais consumo de drogas e bebidas, ten-
do como consequência resultados como
estes, gerando o aumento da violência.

Carnaval significa a festa da carne,
ou seja, dos desejos da carne. Entende-
se que a diversão para a maioria das pes-
soas, os foliões de modo geral, são mais
liberais e se entregam aos desejos car-
nais a fim de serem mais “felizes”, não
levando em conta as consequências.

A bíblia nos diz dos desejos da carne
e seus resultados que são: adultério, for-
nicação, impureza, lascívia, Idolatria,
feitiçaria, inimizades, porfias, emula-
ções, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutona-
rias, e coisas semelhantes a estas, e ain-
da a palavra de Deus diz: que acerca das
quais vos declaro como já antes vos dis-
se que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-
21. Ora, seria demais dizer para os que
estão festejando, fazendo o que a sua
natureza determina sem restrições, Deus
não estaria com estes, por que a Bíblia
diz: portanto, os que estão na carne não
podem agradar a Deus. Romanos 8:8.
Será que é por isso o aumento de tantos
números ruins? Os números não trazem

o resultado de casamentos que esta se-
mana estarão destruídos, crianças que
nascerão sem família. Os abortos nos
próximos meses. Em fim, percebemos
que esta festa é dominada pelo mal. Se o
bem existe meu querido leitor, o mal
também existe, só que o segredo do mal
é ele não se mostrar; quanto mais ele
estiver escondido melhor, por que as
pessoas darão outras justificativas pelas
suas obras. Mas como o mal age? Como
ele faz tantos acidentes? Como ele cria
tantos problemas? O mal trabalha na
mente, e na mente tudo é criado. Os
pensamentos tomam proporções de ati-
tudes e conforme pensamos assim faze-
mos. Somos o que pensamos. O mal tra-
balha na mente do homem e o conven-
ce a fazer o que é errado. Quando prati-
camos os desejos da carne, então nossa
mente se livra de qualquer regra espiri-
tual. Jesus nos ensinou que o Diabo veio
para matar, roubar e destruir. Não é isso
que acontece nestes dias de carnaval? É
hora de buscar a Deus. Apesar de au-
mentar a tecnologia e a ciência, assim
como a proporção de qualidade de vida

para muitas pessoas, nós vemos mais
gente doente, mais pessoas injustiçadas,
mais lares destruídos, mais violência.
Ou seja, dinheiro, tecnologia tudo isso
não é capaz de solucionar o problema
da humanidade. Se um dia o homem
entender que sua realização está em
servir ao seu Criador, vai procurar fa-
zer a vontade dele e não da sua carne.
Funciona igual o casamento, o dia que
o homem e a mulher entendem que a
alegria deles é agradar ao outro, então
o casamento é feliz. O homem nunca
será realizado enquanto não for fiel ao
seu cônjuge, enquanto não saber lidar
com o dinheiro, enquanto não estar
perto de Deus. Meu querido leitor, olhe
à sua volta e veja. As pessoas não preci-
sam de religião e nem de filosofia, elas
precisam aceitar o domínio do Senhor
Jesus. E você, o que precisa? Você é
realizado, ou obedece tudo que sua men-
te diz para ter felicidade? A realização
não está naquilo que fazemos, mas está
em servir nosso Senhor e isso significa,
não fazer o que nossa carne, mas aquilo
que o Senhor quer. Obrigado pela leitu-
ra. Mensagens como esta, diariamente
na GAZETA, 107,9FM, às 8 horas da
manhã.

“12 Anos De Escravidão” recebeu
o prêmio de Melhor Filme e “Gravi-
dade” levou sete estatuetas no último
domingo (2). A Academia de Artes e
Ciências Cinematográficas de Ho-
llywood entregou os prêmios da 86ª
edição do Oscar, em Los Angeles, nos
EUA. A apresentadora e comediante
Ellen DeGeneres foi a anfitriã da ce-
rimônia. “12 anos de escravidão” fez
do britânico Steve McQueen, de 44
anos, o primeiro cineasta negro a di-
rigir uma produção que venceu o prin-
cipal prêmio de Hollywood, de Me-
lhor Filme. O mexicano Alfonso Cu-
arón se tornou o primeiro latino-ame-
ricano a ganhar o prêmio de Melhor
Diretor, por “Gravidade”. O longa
também ficou com a maior parte dos
prêmios técnicos: Montagem, Foto-
grafia, Edição de Som, Mixagem de
Som, Efeitos Visuais e Trilha Sonora.
Os atores de “Clube de compras
Dallas” ficaram com o prêmio de atu-
ação masculina: Matthew McConau-
ghey (Melhor Ator) e Jared Leto (Me-
lhor Ator Coadjuvante”). Cate Blan-

OSCAR 2014

chett foi premiada como Melhor
Atriz, por “Blue Jasmine”, dirigido por
Woody Allen e Lupita Nyong’o, de
“12 anos de escravidão”, ficou com
o prêmio de Atriz Coadjuvante. O
italiano “A grande beleza” ganhou o
prêmio de Melhor Filme Estrangei-
ro. Com isso, foi quebrado um jejum
de 15 anos sem vitórias da Itália na
categoria. O país tem agora 11 es-
tatuetas, e segue líder de estatuetas
para estrangeiros. Durante a premi-
ação, Ellen organizou uma “selfie”
com seu celular, reunindo Meryl
Streep, Júlia Roberts, Lupita
Nyong’o, Jennifer Lawrence e gran-
de elenco. O post no Twitter com a
foto tirada por ela, superou 2 mi-
lhões de retweets, batendo recorde
que era de Barack Obama. A pizza,
pedida de brincadeira por Ellen du-
rante a cerimônia, foi distribuída
com ajuda de um entregador para
Brad Pitt e outros atores das pri-
meiras fileiras.ATÉ O FIM

WALT NOS BASTIDORES DE
MARY POPPINS

GERAQUIMICA LTDA torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 52001372 , válida até 28/02/
2016, para FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES à AV
MAJOR HILÁRIO TAVARES PINHEIRO, 3113, SOROCABANO,
JABOTICABAL/SP.

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

VENDE-SE
1 Casa no Bairro Aparecida: 3 dormitórios, sala, cozinha, banhei-
ros e  garagem para carros.Contato: Vanessa (16) 99705-4641

CASA  JARDIM  SANTA  ROSA
2 DORMS E DEMAIS DEP.
ENTRADA DE R$ 5.600,00
PARCELAS DE R$ 586,00

FONE (16) 991959250 - Vagner Momo
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Up!
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Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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A castidade é a virtude que nos eleva
da natureza humana à natureza angéli-
ca.” (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

...................................................................................
Abraço à Cláudia e Roberto do Bu-

ffet Ize pela recepção aos amigos na
segundona de carnaval em sua chácara.
Foi uma noite maravilhosa ao lado dos
amigos (as) Andréa Macri, Marcelo
Macri, Denise Cardoso, Luciano,Carina
Moreira, Ana Carolina, Cássia Rocha,
Diego Barossi, Luciene Ribeiro, Otávio
Cesar Guerreiro, Cida Souza, Natalie Si-
queira, Vitor Souza Correia, Cláudia Gar-
cia, Roberto, Marilda e Márcio Brandi-
marte, Flávia, Patrícia, Marinho, Dani,
Chico, Aline, Gislaine Mataqueiro, Paulo
Zullu e CIA.

................................................................................
Feliz  Dia Internacional da Mulher!

A todas nós, Guerreiras!
...........................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
BROTINHO DE 60
Uma sexagenária resolveu fazer hi-

droginástica.
Cheia de gás e autoconfiança, en-

trou na secretaria da academia.
Mal chegou, a professora olhou-a de

cima abaixo e avisou:
- Precisamos proceder a uma avalia-

ção.
Pegou uma ficha, preencheu com seu

nome e endereço e mandou brasa:
- Então a senhora já tem mais de

sessenta anos?
- Pois é, minha filha, há seis anos

virei sexy.
- Como? A senhora disse sexy?
- É, sexy de sexyagenária, enten-

deu?
- A senhora tem falta de ar?
- Não, tenho falta de tempo.
- Às vezes sofre de tontura?
- Sofro muito com as tonteiras dos

outros.
- Tem hipertensão?
- Não, tenho hipertesão. Permanente

e estável.
- É diabética?
- Não, sou diabólica.
- Tem alergia?
- A estupidez e preconceito.
A esta altura, a moça não se conte-

ve:
- A senhora é doida?
- Por Homem!!!
O MAIS FANTÁSTICO DA VIDA

É ESTAR COM ALGUÉM QUE SABE
FAZER DE UM PEQUENO INSTAN-
TE UM GRANDE MOMENTO.

Minha homenagem às Sexyagenári-
as que tornam a terceira idade uma fase
de novas e interessantes aventuras e
descobertas

Não é de uma boa conta bancá-
ria, plásticas, viagens internacio-
nais, e muito menos de status que
se conta a história de uma grande
mulher.

A simplicidade, os valores mo-
rais e o caráter, são ingredientes
perfeitos para a história... sem abrir
mão de muita força e honestidade,
que passam por um caminho cheio
de lutas, mas com grandes vitórias!

É com esta alegria e sorriso es-
tampado no rosto, que ela vem re-
presentar todas as mulheres, nesta
data tão especial.

A jaboticabalense e carnavales-
ca Maria de Lourdes (68), também
com sua vitoriosa história de vida,
vem simbolizar este universo femi-
nino, delicado e ao mesmo tempo,
repleto de muita força.

Viva a Mulher, não somente no
dia 08 de março, não somente no
domingo do Dia das Mães. Viva as
Mulheres todos os dias, todos os mi-
nutos e segundos.

Parabéns a todas as mulheres!!!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

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

O empresário Antonio Carlos Ferraro completará seu ani-
versário ao lado da esposa Célia, familiares e amigos, no
dia 14 de março. Parabéns!

Parabéns ao Edivaldo Ramiro, que dia 11 de março comemorará
mais um aniversário. Receberá os parabéns da esposa,  familiares e
de toda a turma dos Carecas Racing. Muitas felicidades!

Quem recebe os parabéns dia 09 de março é  Fernanda Vantini
Sagula. Receberá muitos vivas de seu esposo Diogo Sagula, de sua
familia e amigos!

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

Em meio aos ataques racistas ocor-
ridos no Brasil e aos atos de repúdio
frente às pessoas de outras raças, gêne-
ros, etnias e classe sociais diferentes da
classe dominante, expresso minha ad-
miração e orgulho por ter no Supremo
Tribunal Federal (STF), um profissio-
nal do gabarito do Jurista Joaquim Bar-
bosa, a quem dedico os parabéns pelo
seu posicionamento jurídico com que
tem tratado o caso “mensalão” e pelo
enfrentamento aos poderosos sem su-
cumbir à corrupção.

O jurista Joaquim Barbosa, para quem
não sabe, começou como faxineiro, es-
tudou, se esforçou, formando-se em
Direito. Para chegar ao cargo que ocu-
pa, atualmente, não deve ter sido fácil,
pois requer do candidato muito despren-

O racismo existe: até quando vamos conviver com esta marca em nosso país
dimento, horas e horas de estudos a fio
sem qualquer possibilidade de diversão
ou descanso. Para quem veio de uma
classe social menos abastada sabe que
para se chegar a um cargo de status e
com alta remuneração não é para qual-
quer um.

Com Joaquim Barbosa, os desafios
foram maiores ainda, por ser um afro-
descendente e de classe pobre, mas ele
conseguiu e o mérito é todo dele e isso
ninguém tira, inclusive o conhecimen-
to que adquiriu ao longo da vida, isto é,
o saber de que hoje dispõe e com o qual
desafia seus adversários. Assim aconte-
ce com quem estuda durante muitos
anos, até colocar-se num tribunal e jul-
gar pessoas que antes detinham o poder
nas mãos. Eu fico imaginando o quanto
devem ter oferecido a ele e o quanto foi
desafiado nesse caso.

No entanto, uma pessoa íntegra,
honesta não tem classe social e nem
gênero que o determine e que o faça
sucumbir frente a seus valores e princí-
pios com os quais sempre conviveu. Uma
pessoa com esses adjetivos não se com-
pra, ela se constrói, é modelada pelos
ensinamentos em que acredita e para
ela não existe dinheiro ou “Status” que
a compre ou a corrompa.

São essas pessoas que deveriam ocu-
par altos cargos nas organizações cultu-
rais e sociais, pois elas buscam melho-
rar seus conhecimentos e aprendem a

aprender com humildade, colocando sig-
nificado em tudo o que fazem até obter
como resultado o objetivo almejado.
Infelizmente, não é assim que aconte-
ce, pois na realidade o que se procura
são pessoas sem conhecimento e mani-
puláveis.

 O Brasil por ser um país multicultu-
ral é formado por várias etnias e raças
que constitui o povo brasileiro, porém
as pessoas se esquecem dessa origem,
desse povo heterogêneo e culturalmen-
te rico por natureza, achando-se no di-
reito de discriminar e estigmatizar ou-
tros seres humanos por considerá-los
inferiores ou menos inteligente que a
classe dominante, ou seja, o homem, o
europeu de olhos claros, de estatura alta.
Este é o padrão que temos de classe do-
minante e que não constitui a raça bra-
sileira, por isso, está excluído de ser bra-
sileiro.

Semanas atrás, deparei-me com o
caso do jogador brasileiro afrodescen-
dente do qual não me lembro de seu
nome, mas foi veiculado na mídia, que
quando jogava em outro país da Améri-
ca Latina, foi discriminado perante to-
dos por apresentar a pele negra e apre-
sentar características físicas que não
satisfazem a classe dominante. Essas
atitudes e valores mostram que, em ple-
no século XXI as pessoas ainda são in-
consequentes e desprovidas de qualquer
senso ético, cultural e solidário.

O jornal “Folha de São Paulo, pu-
blicou no Caderno “Opinião”, do dia
2 de março, um artigo sobre o racis-
mo no Brasil, que mesmo nos dias atu-
ais, com forte aparato social e legal
contra a discriminação e o racismo,
mas ainda permeia a sociedade brasi-
leira”. Confirmando essa verdade, bas-
ta ler nesse mesmo caderno a atitude
que teve um casal que tendo sido as-
saltado, acusou sem base legal um
rapaz que caminhava por uma rua su-
burbana do Rio, só pelo motivo do
mesmo ser negro.

“No Brasil, pelo pressuposto de que
sempre que acontece um roubo, desde
que não seja dinheiro público, um negro
é suspeito”: Essas são palavras do can-
tor e compositor Martinho da Vila, que
certamente, no decorrer de sua vida e
carreira deve ter sido vitimizado por
muita discriminação e preconceito.

Portanto, num país multicultural e
com fortes raízes culturais do negro, do
índio, dos europeus, ter um Joaquim
Barbosa que venceu os amargos e pesa-
dos grilhões que o prendiam a um passa-
do de escravidão e humilhação, chegar
onde somente o branco tem a oportu-
nidade de estar, deve ser um orgulho.
Como também, deveria ser um exem-
plo a ser seguido por muitos jovens,
desfazendo-se o mito de que somente
os jogadores de futebol podem ser al-
guém na vida.

Sessão: 19:00 // Sábado e Domin-
go também às 17:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Emmet (Chris Pratt) é

uma figura LEGO perfeitamente co-
mum e seguidora das regras, que é
erroneamente identificado como uma
pessoa extraordinária, essencial para
salvar o mundo. Ele é recrutado por
uma irmandade de estranhos para
uma jornada épica com a finalidade
de impedir um tirano, uma viagem
para a qual Emmet está irremediável
e hilariamente despreparado. Como
companheiros dessa aventura, ele terá
Vitruvius (Morgan Freeman), um
velho místico, e a durona Lucy (Eli-
zabeth Banks), que convoca o mis-
terioso Batman (Will Arnett), com
quem compartilha uma história do
passado.

HÉRCULES
Sessão: 21:00
Censura: 14 Anos
Sinopse: Esta é a histó-

ria original de Hércules, que
deve enfrentar diversos ini-
migos para poder viver um
romance com sua amada
Hebe, que já está prometi-
da ao seu próprio irmão.

UMA AVENTURA LEGO

BODAS DE MÁRMORE
O casal Zenirio Moretto e Carmem Irene Faria Moretto

comemoram hoje, dia 8 de março, 39 anos de casados. Dessa
união, os filhos: Janimary, Zenírio Júnior e Renan Lucas;
os netos Ramon, Ana Elís, Vitória e Olavo; a nora Eliane e o
genro Rogério, os cumprimentam pela data. Felicidades!
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Dez alunos matriculados em escolas
da rede estadual de ensino nas cidades
paulistas de Jaboticabal e Bebedouro re-
ceberam na quinta-feira, 27 de feverei-
ro, seus certificados de participação no
teste TOEFL® Junior, métrica inter-
nacional utilizada para avaliar o nível
de proficiência em inglês em adolescen-
tes entre 11 e 17 anos. A iniciativa é
inédita em escolas públicas e resulta de
uma parceria entre a Diretoria de Ensi-
no da região de Jaboticabal (Bebedouro,
Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Monte
Alto, Monte Azul, Pradópolis, Taiaçu,
Taiuva e Taquaral) e a UP Language,
Country Master Distributor da ETS no
Brasil para o teste TOEFL Jr.. A entre-
ga dos certificados foi realizada em ce-
rimônia no salão nobre da Secretaria da
Educação do Estado de SP, na Praça da
República, Centro da capital.

“Nosso intuito é colocar os alunos
no caminho certo da empregabilidade
por meio do conhecimento de idio-
mas. E o TOEFL Jr. é uma ferramenta
precisa para a avaliação do nível de
conhecimento dos jovens em inglês”,
disse o coordenador do Centro de Es-
tudo de Línguas (CEL) da Diretoria de
Ensino de Jaboticabal, Lindomar Oli-
veira. Os Centros de Estudo de Lín-
guas, direcionados aos estudantes da
rede estadual de São Paulo, proporci-
onam ao aluno a oportunidade de
aprender gratuitamente um novo idi-
oma, aumentando suas chances de in-
serção no mercado de trabalho, além
de ampliar seu acesso a outras cultu-
ras.

O evento foi comandado por Valé-
ria Georgel, diretora de Ensino Funda-
mental e Médio da Secretaria da Educa-
ção. Também prestigiou a entrega de
certificados o vice-cônsul dos Estados
Unidos, Steve Lukens. “Vocês serão

Secretaria de Estado da Educação entrega certificações TOEFL®
Junior para alunos da Diretoria de Ensino de Jaboticabal

Teste de proficiência em inglês para adolescentes poderá ser usado em toda a rede estadual paulista

 EDITAL  DE  LEILÃO  EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO

HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido a Rua Marconi, nº 31, 8º andar, Conjunto
82, Republica, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente Fiduciá-
rio PREVIBANK S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, desig-
nado pelo Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/77 do
BNH,  e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os imóveis adiante
descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para pagamento de
dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será
feita pelo maior lance obtido, a vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos
próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematan-
te pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível
de 08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento,
o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito, no Ato da Compra, que poderá ser emitida por
qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar carta de crédito como parte do pagamento
fica ciente de que o imóvel será objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir
todas as exigências determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamen-
to, podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios para viabi-
lizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário, comissão do Lei-
loeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de execução, impostos, taxas e
débitos fiscais e condominiais correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
Os lances mínimos para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da garantia
do imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação ao
artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores ficam desde já cientificados
do dia, hora e local de realização do presente leilão. O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos
interessados, informações pormenorizadas sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do pre-
sente Leilão, os devedores hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES:
(11) 3129-8619 / (11) 3258-0007 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: JABOTICABAL/SP, DATA: 21/03/2014; HORÁRIO: DAS 14:45 AS 15:00h
LOCAL: AVENIDA BENJAMIN CONSTANT NUM. 514-JABOTICABAL/SP
Contrato: 8.0313.6081016-4 - SED: 25122 - CREDOR: EMGEA - AGENTE: PREVIBANK
DEVEDOR(ES): ROSANA APARECIDA DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR,
EMPREGADA DOMÉSTICA, CPF: 122.431.558-85, RG: 22.104.759-1-SSP/SP e EDER
LEANDRO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, ZELADOR, CPF: 163.916.218-
61, RG: 26.652.807-7-SSP/SP. Imóvel sito à: RUA MAURO LIGEIRO, Nº 500, LOTE 43,
QUADRA 22, RESIDENCIAL JABOTICABAL - JABOTICABAL/SP. Descrição: Um prédio
de uso residencial com 50,09 metros quadrados (Cinquenta metros e nove centimetros quadra-
dos) e seu respectivo terreno com a área de 160,00 metros quadrados, medindo 8,00 metros de
frente para a Rua Mauro Ligeiro, pelo lado direito, 20,00 metros confrontando com o lote nº 42;
pelo lado esquerdo, 20,00 metros confrontando com o lote nº 44 e pelo fundo, 8,00 metros
confrontando com o lote nº 4. Imóvel este, distante 152,41 metros do ângulo formado pela Rua
acima referida com a Rua 5, lado impar, da quadra completada pelas Rua B e 7. Lance Mínimo
Previsto: R$ 20.548,71.
São Paulo, 01/03/2014.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

INTIMAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo n° 817/10. A Dra. CAR-
MEN SILVIA ALVES, MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca
de Jaboticabal-SP, na forma da lei, faz saber a todos quantos o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente ao executado LUIZ CAMILOTTI NETO, brasileiro,
casado, agricultor, portador do RG 11.743.097-3, inscrito no CPF sob
n. 052.091.588-70, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial,
movida pela Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Gua-
riba - Coplana contra ele, foi realizada a penhora sobre as partes
ideais que possui sobre os imóveis objeto das matrículas 9.064 e
19.188 do Cartório de Registro de Imóveis local, bem como ainda
sobre o veículo tipo caminhão, CM/Chevrolet 60, ano 1975, modelo
1976, cor verde, placa BLT-4178, pertencente ao executado Luiz Ca-
milotti Neto, tendo sido nomeado depositário dos bens. Estando o
Executado acima mencionado em lugar incerto e não sabido, pelo
presente fica devidamente INTIMADO da constrição realizada. Para
que a ignorância não possa ser alegada, será o presente edital publi-
cado e afixado na forma da lei. Cartório do 1º Ofício Cível da Comarca
de Jaboticabal, aos 25 de setembro de 2012. Eu, (Silvia Aparecida
Martins Segalla), Escrevente, digitei.

CARMEN SILVIA ALVES
Juíza de Direito

muito bem-vindos aos Estados Unidos,
caso queiram estudar lá. Temos atual-
mente 20 mil estudantes brasileiros par-
ticipando do programa Ciência sem
Fronteiras”, disse o diplomata dirigin-
do-se aos alunos.

Em todo o Estado há 223 unidades
de CELs em funcionamento. O progra-
ma oferece cursos gratuitos de espanhol,
italiano, francês, alemão e japonês,
voltados a estudantes a partir do 7º ano
do Ensino Fundamental. No primeiro
semestre de 2013, cerca de 65 mil alu-
nos foram atendidos, sendo 10 mil in-
teressados no inglês.

O teste-piloto foi oferecido pela UP
Language sem custo ao Estado. A as-
sessoria Internacional da secretaria da
Educação afirma que está estudando
meios de aplicar o TOEFL Jr. em gran-
de escala no Estado. “Certificações
como o TOEFL Jr. estão sendo exigi-
das em intercâmbios internacionais”,
garante Lúcio Sardinha, diretor da UP
Language. “Mas o teste é, sobretudo,
um marco transformador na vida do
jovem.”

Admissão
O teste TOEFL Jr. é o irmão mais

novo do teste TOEFL® iBT, consagra-
do exame utilizado como exame de ad-
missão de alunos estrangeiros em uni-
versidades de países de língua inglesa, e

do teste TOEFL® ITP, usado para mo-
nitorar a evolução dos alunos de inglês
em cursos para adultos. O programa
TOEFL Jr. destina-se a classificar can-
didatos a cursos de intercâmbio, escolas
bilíngues ou internacionais de língua in-
glesa e também constitui valiosa ferra-
menta de gestão pedagógica pela escola
que o adota. As estatísticas que ele for-
nece para a instituição de ensino estão
entre as mais completas e claras que se
pode obter. Com apenas três anos desde
sua introdução já é utilizado por insti-
tuições de renome, como a Embaixada
Americana, o Manchester United Soc-
cer Schools, o Instituto Sidarta, ALEF,
Escola do Futuro, Escola Viva, em São
Paulo, o CCBEU de Santos, a Escola
Barão do Rio Branco em Blumenau, a
Teddy Bear de Florianópolis, a JPI em
João Pessoa,  além de outras institui-
ções de ensino do País.

Sobre a UP Language - é o Coun-
try Master Distributor da ETS no Brasil
para o teste TOEFL Jr.. Com mais de
24 anos de atuação, é líder em treina-
mento corporativo de idiomas e no en-
sino de Business English e Español para
los Negocios.  Starbucks, Toyota, In-
terfarma e Globo são algumas das em-
presas que utilizam seus serviços. Tem
sede na capital paulista.
www.uplanguage.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃ. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1163/11. A
Dra. CARMEN SILVIA  ALVES. MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Jaboticabal, faz saber a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 1ª
Vara se processam os termos de uma Ação de Protesto contra
Alienação de Bens requerida por CEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILlÁRIOS LTDA contra CASSIO ROGÉRIO JOVENTINO,
brasileiro, solteiro, inscrito no CPF. 184.473.108-17, com endereço
na cidade de Severina/SP, na Rua Maestro José S. de Faria, nº 25,
alegando, em síntese, que o requerido adquiriu através do Instru-
mento Particular de Compromisso de Venda e Compra datado em
14/12/2009, um lote de terreno designado como lote 629 da quadra
26 com área de 224,88 metros quadrados, localizado no Loteamen-
to denominado Jardim Morada Nova, na cidade de Jaboticabal/SP.
Ocorre que o devedor vinha pagando as parcelas normalmente,
sendo que de uns meses para cá, não vem cumprindo com o paga-
mento das parcelas vencidas no período de outubro/2010 a julho/
2011 totalizando uma dívida de R$.1.967,34 atualizada até o mês de
agosto de 2011. Assim, é expedido o presente edital para que fi-
quem cientificados eventuais terceiros que pretendam transacio-
nar com o requerido, do presente pedido de protesto contra aliena-
ção de bens. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de
futuro ninguém venha alegar ignorância; é expedido o presente
edital que será afixado e publicado na forma da lei. Jaboticabal, 03
de setembro de 2013. Eu, Ana Cristina C. Navarro, Escrevente Téc-
nico Judiciário, digitei.

CARMEN  SILVIA  ALVES  - JUÍZA DE DIREITO

O Senac Jaboticabal está com inscri-
ções abertas para dois cursos livres que
possuem vagas gratuitas. Interessados
podem optar entre Empreendedor de

Pequenos Negócios e Auxiliar de Es-

critório.
As qualificações são voltadas para

pessoas com renda familiar per capita
igual ou inferior a dois salários-míni-
mos federais (R$ 1.448), entre outras
especificações que podem ser conferi-
das no site www.sp.senac.br/bolsasdees-
tudo. As inscrições devem ser realiza-
das, exclusivamente, pelo mesmo en-
dereço eletrônico.

Em Empreendedor de Pequenos

Negócios, o interessado será capaz de
elaborar plano de negócios por meio de
capacitação e assessoria que possibilite a
estruturação de um empreendimento fo-
cado na geração de trabalho e renda, con-
tribuindo com o desenvolvimento local.

Para o Auxiliar de Escritório, com
160 horas de duração o aluno aprende
conhecimentos básicos sobre rotinas de
escritório e como ser proativo no am-

Senac Jaboticabal oferta cursos gratuitos
na área de administração e negócios
São cursos de curta duração com início em março

biente de trabalho. Nas duas opções, o
participante terá capacitação de manei-
ra rápida para o mercado.

Para participar é necessário cumprir
os pré-requisitos estabelecidos para cada
um dos cursos deles, como idade e esco-
laridade, que podem ser conferidos no
site www.sp.senac.br/jaboticabal. Mais in-
formações podem ser obtidas pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço: Empreendedor em Peque-
nos Negócios. Data: de 15 de março a
1º de novembro de 2014. Horário: aos
sábados, das 8 às 13 horas

Auxiliar de Escritório
Data: de 31 de março a 30 de maio

de 2014. Horário: de segunda a sexta-
feira, das 8 às 12 horas. Local: Senac
Jaboticabal. Endereço: Rua 24 de maio,
nº 831 – Centro

Informações: (16) 3209-2800 e
www.sp.senac.br/jaboticabal

Acompanhe o Senac São Paulo nas
redes sociais: www.sp.senac.br/redesso-
ciais

SKY - CONTRATA
Instalador de TV por assinatura, ótimos ganhos. Exigências:

veículo próprio e experiência mínima (1 ano) no ramo ou em elétri-
ca. Interessados entrar em contato: viasat@viasatsky.com.br. ou

pelo telefone (17)3344-0350.
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