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No brilho de um diamante e na
beleza do painite, reflita sobre a fé, a

caridade e o respeito

Às vezes a desesperança bate à
porta  para fortalecer os incrédulos

Oração, meditação, honestidade e
responsabilidade fortificam a alma e

o espírito

O diagnóstico prematuro con-
tinua sendo a principal arma con-
tra o câncer de mama. E um pro-
grama do Governo Estadual ofe-
rece às mulheres entre 50 e 69 anos,
a possibilidade de fazer a mamo-
grafia.

O Programa “Mulheres de
Peito”, beneficia mulheres que

Mamografia: Mulheres de Peito agenda exames
para pacientes entre 50 e 69 anos

Para participar do programa, basta procurar uma das unidades básicas de saúde

não passam por exames há mais
de dois anos. Para participar,
basta procurar uma das unida-
des básicas de saúde do muni-
cípio.

“As mulheres não precisam
passar por consulta. Basta procu-
rar um dos Ciaf´s ou o Programa
de Estratégia da Família e agendar

o exame que será realizado em uma
clínica de Jaboticabal. Nos casos
necessários, a paciente é automa-
ticamente encaminhada para um
médico”, afirma a Secretária Inte-
rina de Saúde, Renata Assirati.

Para mais informações, o tele-
fone de contato da Secretaria de
Saúde é (16) 3202-3610

Neste dia 22, em todo o mundo
se comemora o Dia da Água. Em
Jaboticabal, além das orientações
dadas aos alunos sobre cuidados
com este bem, a Prefeitura desen-
volve um projeto que une o bom
uso da água e alimentação saudá-
vel: o cultivo de hortaliças (alfa-
ce) por hidroponia.

Cerca de 280 maços de alface
hidropônica são produzidas na
Horta Municipal. O ciclo de produ-
ção dura, em média, 45 dias – a pro-
dução em solo leva cerca de 75 dias.
“A produtividade hidropônica
pode ser até 30% maior que o plan-
tio convencional, o que é impor-
tante para o abastecimento da me-
renda escolar”, explica o secretário
de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente, Sérgio Nakagi.

O objetivo da hidroponia é cul-
tivar sem utilizar solo. Esta técni-

Jaboticabal faz bom uso da água com hidroponia
Sistema economiza água e ainda permite produção de até 280 maços de alface por semana

ca oferece mais vantagens para os
agricultores porque não depende
das condições ambientais. Pode-
se semear em qualquer época do
ano e as colheitas tem maior quali-
dade nutricional.

“As vantagens são muitas. A
economia de água está entre elas.
Trata-se de um produto de alta
qualidade e de colheita rápida, que
se destaca pela produtividade,
menor infestação por pragas e
fungos e respeito ao meio ambi-
ente”, ressalta o secretário.

De modo geral, outros benefí-
cios podem ser destacados: me-
lhor ergonomia para os funcioná-
rios, mais higiene no cultivo, ga-
rantia de fornecimento ao cliente
por se tratar de cultivo protegido,
maior tempo de prateleira para a
comercialização do produto, retor-
no rápido do investimento e me-

nor custo de operação.
Como funciona?
A primeira fase é a formação de

mudas que é feita em espuma fe-
nólica, sendo cada célula utilizada
para a formação de uma muda. Com
cerca de 7 a 10 dias pode se fazer o
transplantio para a estufa hidro-
pônica.

A planta fica em solução com-
postas com macro e micronutrien-
tes, que pode ser feita sobre telhas
ou canos abastecidos por reserva-
tórios de água. Nesses reservatóri-
os é inserida uma solução nutritiva
a qual circula por toda a produção.

O controle da solução deve ser
feito diariamente para preservar a
sua qualidade, observando o ní-
vel da solução, a condutividade,
o pH (entre 5,5 a 6,5) e a tempera-
tura (em torno de 25°C, sem ultra-
passar os 28°C).

A Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo informa que ain-
da estão abertas as inscrições para
o ProJovem – Juventude Cidadã
2014. Os interessados devem se
dirigir à sede da secretaria (Av. Jai-
me Ribeiro, n° 319), ao Banco do
Povo (Praça 9 de Julho) ou na sede
do Instituto Blase Pascal (Praça
Dom Assis, n° 102) para efetivar
sua inscrição.

São oferecidos cursos profis-
sionalizantes gratuitos voltados
para jovens de 18 a 29 anos, sem

Inscrições para ProJovem continuam abertas
Cursos são gratuitos e atendem jovens de 18 a 29 anos

registro de trabalho na carteira
profissional, nas áreas de Admi-
nistração, Telemática, Agro-Ex-
trativista, Alimentação, Constru-
ção e Reparos, e Serviços Pes-
soais.

“As empresas precisam de pro-
fissionais capacitados, e o ProJo-
vem oferece opções de cursos
gratuitamente para os interessa-
dos. Além da formação de quali-
dade, os alunos ainda recebem
uma bolsa auxílio e material didáti-
co”, afirma o Secretário de Indús-

tria, Comércio e Turismo, Valdemir
Lutti.

No ato da inscrição é preciso
apresentar os seguintes documen-
tos (cópias): RG, CPF, comprovan-
te de residência, carteira de traba-
lho (páginas da foto, da identifi-
cação e do último registro), decla-
ração de escolaridade, título de
eleitor e carteira de reservista (para
homens).

Para mais informações os tele-
fones de contato são 3203-8014 ou
3202-0076.

Projovem - Juventude Cidadã 2.014 -  Cursos Profissionalizantes são gratuitos

Produtividade Hidropônica -  ciclo de produção em 45 dias e qualidade nutricional

Utilizado como área de ativida-
des físicas, o Parque Argeo Roma,
localizado ao lado do Lago Muni-
cipal, será totalmente revitalizado.
A iniciativa conta com a participa-
ção da Prefeitura, Funep e Emurja.

O lançamento do projeto acon-
tece no próximo dia 22 de março,

Parceria prepara revitalização do Parque Argeo Roma
Projeto tem dois anos de duração

Dia Mundial da Água.
 O projeto prevê a recuperação da

ciclo faixa, manutenção de bancos,
parte elétrica, lixeiras e academia. A
Funep também prevê investimentos
no paisagismo e a realização de cam-
panhas ambientais no local.

“A Funep está adotando essa

área, que nos próximos dois anos,
terá manutenção constante, garan-
tindo uma área de exercícios para
a população. Agradeço ao empe-
nho da diretoria da Funep em acre-
ditar e apoiar essa idéia”, afirma o
Prefeito, Raul Girio.

A Presidente da EMURJA, Ru-

chele Coan, afirma que o objetivo
é que outras empresas adotem áre-
as verdes. “A EMURJA está acom-
panhando o projeto e aguarda que
outras empresas se interessem no
projeto. Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone
(16) 3202-9993”.

Totalmente revitalizado, o Parque Argeo Roma terá o lançamento no dia 22 de março. Investimentos no paisagismo, recuperação da ciclo faixa, manutenção de bancos, parte elétrica etc.

 Ciaf’s  ou Programa de Estratégia Familiar atendem pacientes para exame de Mamografia
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P/ Prof. João Pito

Ovídio, Poeta Latino do começo da
Era Cristã, bastante afamado na Socie-
dade Romana da época pelas poesias
eróticas que escrevia, anotou em uma
delas, OS AMORES, um verso que nos
parece sempre familiar: “SOB O DOCE
MEL ESCONDEM-SE VENENOS
TERRÍVEIS”. Tal sentença lembra tanto
um  discurso enganador, camuflado, fal-
so, quanto o costume antigo de lambu-
zar antes com mel a borda do recipiente
no qual uma criança teria de sorver um
líquido ou remédio amargo.

Muitas pessoas acabam retroceden-
do quando o inimigo faz uma pressão
maior sobre elas. E é por isso eu quero
falar, aconteça o que acontecer, nunca
sai da porta. Muitos foram abençoados
e receberam grandes milagres porque não
saíram da porta, mas sim, permanece-
ram fiéis até o fim. A bíblia fala de um
homem que permaneceu todo o tempo
na porta, ele foi humilhado, despreza-
do, rejeitado e etc., mas nunca desistiu,
ele enfrentou o seu inimigo de cabeça

Atualmente, tem nos deixados per-
plexos a falta de professores nas redes
públicas estaduais e municipais. Nos no-
ticiários da televisão e nos jornais, esco-
las dessas mesmas redes de ensino e as
crianças que necessitam dos professores
para o seu desenvolvimento intelectual,
social, político e afetivo não se fazem
presentes nessas instituições sociais.

O governo, em nota à imprensa fa-
lada e escrita, propiciou a seleção de
novos docentes, foram inscritos mais
de 300.000 professores, sendo que em
uma primeira chamada 20.000 profes-
sores participaram da atribuição, cada

A esperança jamais morrerá, enquan-
to acreditarmos em DEUS e termos
JESUS no coração, como exemplo vivo
de amor e perdão. Nas reencarnações, o
espírito encarnado passa por provas e

James Bond tinha um alter ego, cha-
mava-se Ian Lancaster Fleming, o escri-
tor que deu forma à sua fantasia de espi-
onagem ao transpor para livros suas
aventuras, depois transformadas em his-
tórias em quadrinhos e filmes para o ci-
nema, quando consagrou-se internacio-
nalmente. Pois, Fleming deixou a vida
quase como  um 007. Bom vivant e play-
boy, morreu no dia 21 de agosto de 1964,
de um ataque cardíaco. Filho de uma fa-
mília inglesa rica e influente, Fleming
teve um sólido teto social. Seu avô, Ro-
bert Fleming, era um banqueiro milioná-
rio escocês. Contudo, as portas não se
abriram tão facilmente para o jovem
Fleming. As expectativas em relação ao
seu futuro eram altas demais para serem
cumpridas do dia para a noite.

REFLEXÃO - DOURADAS  PÍLULAS
Ainda no Século Um, outro Latino,

Marcial, satírico criador de curtos poe-
mas chamados Epigramas, ao fazer
menção a uma mulher que procurava
dissimular algumas rugas no ventre usan-
do farinha de fava, disse: “ADOÇA-ME
OS LÁBIOS”, isto é, em linguagem mais
atual, “DOURAS A PÍLULA”.

Curiosamente, toda a vez na qual se
inicia em nossos Meios de Comunica-
ção o período mais intenso das propa-
gandas eleitorais, é comum as pessoas
se irritarem, reclamando da “invasão”,
reagindo com sarcasmo e dizendo o
popular “me engana que eu gosto”. Cau-
tela, ou, como se diria em outros tem-
pos, alto lá! Essa é uma Postura arro-
gante e ingênua, pois entende que os
acobertamentos das reais intenções se-
jam uma exclusividade da publicidade
presente no “Mercado” da Política, dei-
xando de prestar atenção também na
“Política” do Mercado, impregnada de
douradas pílulas venenosas.

Quais são os mais comuns apelos do
desvario materialista expostos à exaus-
tão por algumas propagandas e desafian-
tes para uma inteligência que ultrapasse

a mediocridade? Carros que desenvolvem
tanta velocidade nas Estradas que tem-
se a impressão de que foram abolidas as
Leis de Trânsito; liquidações em SHOP-
PINGS com tão radical diminuição dos
preços que antes eram cobrados que se
fica imaginando o enorme “prejuízo” que
as Lojas terão; promoções de grandes
redes de Supermercados que anunciam
vender tudo abaixo do custo a ponto de
imaginarmos a anulação dos Princípios
Básicos da Ciência Econômica e a imi-
nente falência desses Grupos; cantores
sertanejos proclamando a qualidade in-
superável de móveis fabricados em esca-
la industrial, levando-nos a supor que,
agora sim, com esses produtos, a casa
deles está bem mobiliada.

Mais? Os exemplos de indigência
mental mascarada ainda são muitos.
Atores televisivos exaltando as vanta-
gens de Consórcios Imobiliários e mos-
trando como só assim foi possível ad-
quirirem  a casa mostrada ao fundo e,
felizmente, puderam ter “um teto”;
heróis do esporte nacional recomendan-
do o consumo de alguns complexos quí-
micos para sustentar a saúde e a vitali-

dade exemplar; artistas da exibição ero-
tizante sugerindo a obtenção de silhue-
tas similares às delas a partir do uso fu-
gaz de aparelhos eletromecânicos e da
ingestão de poções milagrosas; atores
desejados e jovens recomendando be-
ber, como eles, somente a cerveja que
atraia todas as mulheres disponíveis, e
insinuando serem todas (garrafas e mu-
lheres) “one way” etc.

Precisas ter! Precisas comprar! Pre-
cisas experimentar! Precisas possuir!
Precisas de tudo, a qualquer custo, de
qualquer modo! Ora, promessas vãs,
momentâneas alegrias, sentidos descar-
táveis; é o REINO DAS APARÊNCIAS,
o primado da reclusão em uma insaciá-
vel procura por uma resposta que está
além do CONSUMISMO TRESLOUCA-
DO. Doce Mel, Terrível Veneno…

É por isso que Santo Agostinho (354-
430) principal Teólogo cristão e extre-
mamente atual em muitas das Reflexões
que fez, escreveu na obra A  CIDADE
DE  DEUS (ao pensar sobre a Felicidade
mais duradoura) algo que nos serve sem-
pre: “NÃO PODE SACIAR A FOME
QUEM LAMBE PÃO PINTADO”.

Reflexões sobre texto de Mário Cor-
tella – (José Fernando Stigliano) –

NÃO SAIA DA PORTA
erguida e ficou firme e no final teve
uma grande vitória. Vamos conhecê-lo.
Seu nome era Mardoqueu. Havia, en-
tão, um homem judeu na fortaleza de
Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho
de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da
tribo de Benjamim. Quando o rei Nabu-
codonosor, da Babilônia, levou de Jeru-
salém como prisioneiro o rei Joaquim,
de Judá, Mardoqueu estava entre os pri-
sioneiros que foram levados com Joa-
quim. Mardoqueu levou consigo a sua
prima Hadassa, isto é, Ester, uma moça
bonita e formosa. Os pais dela tinham
morrido, e Mardoqueu havia adotado a
menina e a tinha criado como se ela
fosse sua própria filha. Quando o rei
mandou anunciar a ordem, muitas mo-
ças foram levadas para Susã, a capital, e
entregues aos cuidados de Hagai, o che-
fe do harém do palácio. Uma dessas
moças era Ester. Hagai gostou dela e ela
conquistou a simpatia dele. Imediata-
mente ele começou a providenciar para
ela o tratamento de beleza e a comida
especial, Arranjou sete das melhores
empregadas do palácio para cuidarem
dela e colocou Ester e as empregadas
nos melhores quartos do harém. Mar-
doqueu ficou muito preocupado com
Ester e disse: Filha não fale nada a res-
peito do seu povo nem da sua parente-

la. E assim ela fez. Mardoqueu ficava
todos os dias na porta do palácio, ten-
tando ver sua filha. Até que um dia ele
ouviu dois servos do rei fazendo um plano
para matá-lo. Imediatamente ele pro-
curou sua filha e disse para ela avisar o
rei. E os dois servos foram mortos.
Depois dessas coisas, o rei colocou um
homem chamado Hamã como seu pri-
meiro ministro. Quando Hamã passa-
va, todos inclinavam a cabeça, menos
Mardoqueu. Hamã ficou com tanto ódio,
que fez com que o rei, sem ter conheci-
mento do se tratava, assinasse um de-
creto para exterminar todos os Judeus.
Mesmo assim, Mardoqueu continuava
na porta do palácio. Então Mardoqueu
procurou Ester sua filha, que já era rai-
nha e pediu ajuda. E ela disse: já faz
algum tempo que o rei não me chama,
mas peça para todos entrar em jejum
por mim que eu vou falar com o rei.
Enquanto isso, Hamã passou a noite
todo preparando uma forca para enfor-
car Mardoqueu. Nessa mesma noite o
rei perdeu o sono e começou a ler as
crônicas, e leu sobre um homem que
havia salvado a vida dele. Logo de ma-
nhã, bem cedo Hamã veio falar com o
rei, antes que ele falasse qualquer coisa,
o rei disse: Meu amigo Hamã, que se
fará ao homem de cuja honra o rei se
agrada? Então, Hamã disse no seu cora-
ção: de quem se agradará o rei, mas do

que a mim? Hamã disse: Oh! Rei, traga
a veste real de que o rei costuma vestir
e também o cavalo que o senhor mon-
ta, e manda colocar uma coroa real na
cabeça e um dos príncipes deve levar o
homem a quem o rei deseja honrar mon-
tado no cavalo, pela praça principal da
cidade e que diga em voz alta o seguinte:
é isto o que o rei faz pelo homem a
quem ele quer honrar. O rei disse: de-
pressa Hamã, faça isso com o Judeu Mar-
doqueu. Por essa Hamã não esperava.
Mardoqueu foi honrado. Ele nunca saiu
da porta, mesmo sendo rejeitado, ele
ficou firme. Enfim, Ester conseguiu sal-
var o povo judeu da matança. Mardo-
queu tornou-se o primeiro ministro,
Hamã morreu enforcado na sua própria
forca. (Leia o livro de Ester 1ao 10).
Nunca saia da porta, ou seja, não desis-
ta, porque a porta será aberta para quem
bate (Mateus 7.8). Fique firme, ainda
que tudo pareça perdido, não saia da
porta. No final você vai ver que valeu a
pena ter ficado na porta. Assim diz o
Senhor: Eu abri diante de vocês uma
porta que ninguém pode fechar (Apo-
calipse 3.20). Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa A Verdade da
Palavra. Diaáriamente na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

O  CRIADOR  DE  BOND  –  SIR IAN  FLEMING  REVOLUCIONOU  O  GÊNERO  ESPIONAGEM

Ian tinha 9 anos quando seu pai
morreu, durante a Primeira Guerra Mun-
dial. Seu irmão, Peter, formado em
Eton e Oxford com louvor, ficou en-
carregado de administrar os bens da fa-
mília. O fantasma do pai e a sombra do
irmão prodígio o atormentaram por um
bom tempo, até a grande virada. Fre-
quentando as aulas em Eton, ganhou um
prêmio atlético, mas acabou abando-
nando o curso devido a um incidente
com uma garota. Os tempos na Acade-
mia Militar de Sanhurst serviram para
que percebesse que a carreira convenci-
onal de soldado não lhe traria, sob a
tutela de uma nova família. A mudança
de cenário lhe permitiu achar sua pró-
pria identidade. Longe do ambiente dos
Fleming, podia ser somente um rapaz
atraente, espirituoso e tímido  em rela-
ção às garotas. Depois de ser recusado
no serviço britânico estrangeiro, Fle-
ming voltou-se para a carreira do ir-
mão, o jornalismo. Virou repórter  da
agência de notícias Reuters. A única gran-
de matéria que fez para a agência foi
exatamente uma sobre um julgamento
de espionagem na Rússia.

Começava o interesse que muito pro-
vavelmente o levou a James Bond. Logo
descobriu que o jornalismo não o faria
um milionário. Com a morte do avô,
teve de envolver-se com os negócios da

família Fleming mais uma vez. Conse-
guiu a independência financeira e pas-
sou a frequentar festas e jantares, im-
pressionando os amigos pela elegância.
A primeira missão de espionagem de que
se envolveu foi em 1939, a serviço,
aparentemente, da revista Times, na ex
União Soviética. Logo transformou-se
em sua profissão diária. Chegou a pa-
tente de comandante no Serviço de In-
teligência Naval Britânico, envolveu-
se em aventuras e aprendeu um pouco
da disciplina militar que tanto abomi-
nava. Após a guerra, Fleming resolveu
encontrar um canto em que pudesse re-
pousar. Escolheu um paraíso na costa
da Jamaica, a que deu o nome de Gol-
dencye. Era o lugar perfeito para escre-
ver. Já com 44 anos, casou-se com Anne
Rothermere e deu à luz  seu primeiro
livro: Cassino Royale. Sua roda de ami-
gos agora incluía Noel Coword, Eric
Amber, entre outros. O estilo simples,
direto e cheio de desenvoltura, logo
atraiu a atenção dos leitores. Ao longo
dos 12 anos seguintes, iria angariar uma
legião de fãs como o presidente norte
americano John Kenned.

As aventuras de Bond eram cheias
de violência, romances, escapadas fa-
bulosas e lugares paradisíacos. Prepon-
deravam a espionagem internacional e
a intriga política. O resultado surgiu pri-

meiramente nos livros: mais de 18 mi-
lhões de cópias vendidas, traduzidas para
11 línguas. O agente se transformou no
protótipo do playboy bonito e inteli-
gente dos anos 50 e 60. Vieram Moscou
contra 007, 007 contra Goldfinger e
007 contra Chantagem Atômica. E não
demorou para o cinema descobrir seu
charme. O primeiro a ir para as telas foi
007 Contra o Satânico Dr. No, em 1962.
Trazia Sean Connery no papel princi-
pal, iniciando uma longínqua dança das
cadeiras que incluiu os atores George
Lazenby, em 1969, Roger Moore, em
1973, Timothy Dalton, em 1987, e Pi-
erce Brosnam, em 1995. Quantum  Of
Solace, Cassino Royale (regravação) e
Operação Skyfall foi com o ator Daniel
Craig.

Em 1964, Fleming sofreu uma séria
infecção respiratória. Em agosto do
mesmo ano, em uma reunião de golfis-
tas, teve um ataque cardíaco, morrendo
aos 56 anos.

Pensamento: Em toda guerra, em
qualquer época. A arma esquecida, é a
comida.

Porque, para matar, soldados preci-
sam viver, e, para viver precisam co-
mer.

Um rebanho, e uma colheita é tão
vital quanto uma bateria de canhões.
(VIEIRA).

Professora Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

A escassez na docência: retrato do descaso dos governos estaduais e municipais
um escolhia em sua região de inscrição.
Porém, essas mesmas escolhas provo-
caram nas unidades escolares e nos do-
centes mudanças quanto ao número de
aulas e o deslocamento de vários do-
centes que já se encontravam acomo-
dados, além da perda de aulas por ou-
tros.

Entretanto, já se sabia que o secre-
tário da educação e o governo estadual
queriam ou querem a efetivação de to-
dos os docentes da rede pública, no en-
tanto, percebe-se uma desvalorização
cada vez maior da categoria, a desorga-
nização do sistema que desestrutura todo
o andamento das escolas, provocando
um desgaste emocional nos profissio-
nais da educação. Dessa forma, os pro-
fessores se encontram desgostosos e
desmotivados com o tratamento dado
àqueles que já se encontram privados
das dimensões da ética, da estética e da
política que envolve a educação.

Quanto à ética, a autonomia com a
qual o professor administrava suas aulas
foi tirada por um currículo prescrito que
vem pronto da secretaria do estado sem
contar com as características regionais e
com o povo de uma determinada região;
a dimensão da estética, já corrompeu

nosso cotidiano, pois quem encontra
sensibilidade e beleza onde o autoritaris-
mo ganha força e poder e, finalmente, a
dimensão da política, ainda persiste em
alguns poucos professores que lutam por
melhores condições de trabalho e de uma
vida mais feliz para todos.

 Nessa mesma dimensão da política,
quando todos deveriam ser iguais ou te-
rem as mesmas oportunidades na vida;
percebe-se que uns são mais iguais que
outros. Com isso, ficamos envoltos por
inúmeros casos de desrespeito com o
rumo com que os secretários da educa-
ção e os governos têm dado à educação,
principalmente sem um planejamento
capaz de estruturar ou sistematizar a
educação como ela deveria ser. Na ver-
dade tudo parece funcionar como ver-
dadeiros extintores de incêndio, “apa-
gando o fogo” sem se preocupar com as
causas do incêndio.

Em meio a tudo isso ainda permane-
ce em nossa docência, o propósito de
ensinar nossos alunos, para que os mes-
mos possam transformar sua própria
realidade social, muitos docentes parti-
cipam de cursos ou frequentam faculda-
des com a finalidade única de melhorar
suas aulas ou sua prática educativa em

sala de aula. Enquanto isso não se tem
respaldo por parte dos governos muni-
cipais e estaduais na melhoria salarial
do profissional docente de sala de aula,
muito menos no cumprimento com os
direitos que deveríamos ter de receber-
mos um salário condizente com a nossa
formação universitária.

Por isso, a cada ano que passa, os
cursos de licenciatura estarão fadados a
um retrocesso sem igual, pois quem em
sã consciência pretenderá enfrentar uma
sala de aula com alunos antenados no
século XXI e com uma escola do século
XVII. Somente os professores que se
encontram firmes e com conhecimen-
tos extensos de sua disciplina e com uma
bagagem cultural eminente, sem falar
na vocação para a docência, é que tem
sobrevivido à sala de aula.

Portanto, a docência será para pou-
cos, nos grandes centros e nas grandes
cidades e no interior, a escassez de pro-
fessores será muito maior se não derem
as condições para o trabalho do profes-
sor e uma remuneração condizente com
a formação universitária. Este salário que
se nos apresenta os governantes munici-
pais e estaduais não atrai e jamais atrairá
os jovens para o magistério.

A ESPERANÇA É ETERNA - NUNCA MORRE

Por: Sérgio Ramos

“Nada é mais poderoso que a pala-
vra: o encadeamento de razões fortes e
de elevados pensamentos é uma ligação
que não se pode romper. A Palavra,
como a funda de Davi, abate os violen-
tos e faz tombar os fortes. É uma arma
invencível. Sem ela o mundo pertence-
ria aos brutos armados. Quem lhe tem
respeito? Só, sem armas e desprotegi-
do. O Pensamento”. Anatole France

 Política – Já estou cansado de escu-
tar: política, futebol, religião, mulher,
gosto etc. não se discute, ora! Que bale-
la, discute-se sim só que os envolvidos
tem que ter preparo, conhecimento do
assunto e respeito para poderem se en-
volver democraticamente em quaisquer
dos temas em voga e também conheci-
mento sobre o que está se discutindo.
Esses debates são importantes nas socie-
dades que usam a PALAVRA para resol-
ver os nossos problemas, os da humani-
dade que perdeu a rota de seu objetivos.

É importante que as sociedades e as
COMUNIDADES discutam em alto ní-
vel e urbanismo tudo aquilo que lhes diz
respeito, discordar não tem nada a ver
com ofensas ao seu oponente, pois ele
tem os mesmos direitos do ofensor que
na ofensa se desclassifica, há que haver
mais preparo, mais dignidade e universa-
lidade alem de preparo e conhecimento
sobre temas tão importantes para todos
os HOMENS de paz e boa vontade com
todos os iguais, ô meu! Só por que és mal
educado não és superior, és um problema
para os teus e para a sociedade em geral,
mas esse é o maior problema dos narci-
sistas que olham num imaginário espe-
lho e indagam: “Espelho meu... espelho
meu, diz-me há alguém mais chato que
eu”. A palavra chave é a dignidade e o
respeito para com todos, mesmo os mais
humildes, que às vezes tem mais perspi-
cácia que muitos doutores, gênios, donos
de povo e mais....

Para debater qualquer assunto, inclu-
sive os que acima citei, há que ter cultu-

A POLITICA É A CIÊNCIA DOS HOMENS
ra adquirida e não comprada, pois o es-
pírito de superioridade significa inferi-
oridade e é o medo do outro, mas numa
sociedade culta não há que haver medo
do outro e sim, ver nele o seu apoio, a
sua coluna, o seu bastião e não regurgi-
tar por que eu...eu...eu... e volto a dizer:
respeita os teus diferentes, pois eles tem
os mesmos direitos que tu, perante a
Nação, a sociedade e Deus.

Sobre Política  que sempre existiu des-
de o Éden, sempre existiu, mas quem a
organizou e classificou melhor foi o filó-
sofo  grego Aristóteles que escreveu A
Política, aluno de Platão que escreveu a
Republica e este foi aluno  de Sócrates e
escreveu Apologia de Sócrates ah! Como
é bom, mas bom divagar sobre coisas boas
de uma política sadia e correta.

Não é política que é ruim, mas sim,
algumas pessoas que a deterioraram com
falta de ética e de equanimidade para
com os seus iguais; iguais sim, como hu-
manos que são, a não ser que ainda exis-
ta alguns fãs de  Adolf Hitler e outros
“monstros” que assassinaram e martiri-
zaram milhões de pessoas.

       “Política não é só a que trata de
eleições, mas abrange todas as ativida-
des humanas, pois há política econômi-
ca, educacional, a cientifica, agrícola,
social e muitas mais, pois como disse
Aristóteles: “Todo o homem é um ani-
mal político e um animal social”.

Através da história, muitos persona-
gens que colaboraram com a política ou
com as políticas como: Cícero, Santo
Agostinho, Maquiavel, Jean Jacques Rous-
seau [todo o homem nasce livre e igual, a
sociedade o corrompe], em seu contrato
social afirmava que não foi o Estado que
criou o homem, mas o homem que criou
o Estado, Montesquieu [Barão, Carlos
Scondat] que criou o principio dos três
poderes, René Descartes [Critica a Razão
Pura], Voltaire [françois Marie Arouet]
ideólogo da Revolução francesa [não con-
cordo com nenhuma palavra que me diz,
mas lutarei até com a minha vida para que
tenhas o direito de dize-las], esta frase
atribuída a Voltaire foi na verdade escrita
porEvelyn Beatrice Hali para expressar o
que pensava sobre ele e seu denodo.

Logo, política não tem dono e tem
que ser usada para beneficio da humanida-
de em todos os setores, mas alguns a usam
para detratar outras e para causar mal a
outrem, mas isso faz parte da imperfei-
ção humana, como o disse Thamaz Hob-
bes, que o homem “É o lobo do homem”.

Prof. João Pito
“Deus é o Ente perfeitíssimo, o ser

infinito compreendido pelo espírito hu-
mano no seu próprio ser imperfeito e fi-
nito, com certeza intuitiva” - Descartes

Existe uma citação bíblica que diz  “Co-
nhecereis  a Verdade, e a Verdade vos liberta-
rá.” (Jo  7,16), texto que nos causa uma
profunda reflexão ao dispor de nossos en-
contros e desencontros em busca da verdade.

Mas passamos grande parte de nos-
sa vida dizendo e pedindo para que as
pessoas nos contem a Verdade,  mas a
Verdade mesmo.

Que Verdade é esta?
Simplesmente a Verdade?
Em meio ao mundo tumultuado nas

relações humanas, capaz de lidarmos
com pessoas de diferentes classes soci-
ais, cultura, nível educacional e outros
elementos que formam os grupos de
nossa sociedade, a falsidade, o não com-
promisso com a Verdade se esbarram na
convivência.

Para muitos a Verdade é o Conheci-
mento, dizendo o Cristo que a Verdade
vos libertará, pode estar dizendo que
aquele que tem o conhecimento não fi-

O COMPROMISSO COM A VERDADE
cará escravo, assim terá uma mente li-
berta, uma consciência tranquila.

Liberta da escravidão de vícios hu-
manos, pecados capitais, sentimentos e
enganos que nos corrói, deturpam a exis-
tência humana.

Para tanto, é preciso buscar este co-
nhecimento, mesmo porque antecede,
quando diz a citação bíblica “Conhece-
reis a Verdade”, uma ordem na oração,
separadas por uma vírgula que faz toda
diferença.

Verdade esta que pode estar nos li-
vros, na sabedoria, na transparência dos
fatos, na inocência de uma criança, na
ingenuidade de uma pessoa simples, sem
malícia, sem maldade.

Caminhamos por muito tempo pro-
duzindo a enganosidade, tramando arti-
manhas, construindo armadilhas, assim
se comporta o ser humano, mas assim
não deveria jamais viver o  humano,
pois muitas vezes o lucro é prejuízo.

 Consideramos mais evoluídos os
seres que já não mais se curvam a esta
escravidão, pela leveza da sobrevivên-
cia, a partilha diária de tudo que se vive
sem medo da verdade, sem medo de ser
feliz, sempre sendo ela mesma.

Mas por qual motivo fugimos da Ver-
dade?

Será que como dizem os mortais, a
Verdade dói?

Mas se a Verdade liberta, então há de
ser também como um bálsamo a cair
sobre uma ferida e com sua refrescân-
cia, provocar um enorme alívio, nos
conduzindo à cura.

Enfim busquemos sempre a Verdade,
sejamos verdadeiros com a gente mes-
mo, com os outros, com a Vida, e tudo
isso ecoará para além de nossas vidas,
acima de nossa existência, porque a or-
dem é divina, “Conhecereis a Verdade,
e  a Verdade vos libertará.”

expiações vivas no mundo de hoje, onde
o agora luta por uma evolução consci-
ente de responsabilidades e compromis-
sos, onde os direitos dependem dos de-
veres a cumprirmos perante a família e
os que fazem parte do mundo atual.

A fé, mãe da esperança e da carida-
de. A esperança e a caridade são conse-
qüências da fé. Estas três são insepará-
veis. Tanto a esperança, o amor e a
caridade, dependem da fé construídas
para um mundo evoluído e grandioso,
onde vivemos os caminhos que seguem
um progresso rumo à evolução.

SOMOS IMORTAIS EM ESPÍRITO
A lei de DEUS é eterna e não se

modifica. Deu aos homens os meios de
conhecê-los e aprendê-los. A justiça de
DEUS  é eterna. O homem constrói os
caminhos a percorrer, para o bem ou

para o mal, na porta larga ou porta es-
treita, e os meios se diferenciam de acor-
do com a evolução, dentro do livre ar-
bítrio, reforma íntima.

OS SONHOS SE PERDEM NO
TEMPO

 A esperança nasceu ontem, quando
vivemos numa vida anterior, num pas-
sado de sonhos inacabados, transferidos
para a encarnação de hoje, numa nova
vida, que marca novas realizações, vi-
vidas com amor, na humildade, renún-
cias aos bens terrenos.

O AMOR É ETERNO
A eternidade é o real livro das imen-

sas necessidades a serem cumpridas,
onde tudo depende de nós, do trabalho,
do estudo, dos conhecimentos adquiri-
dos, dentro da cultura que traz a cente-
lha da imortalidade do espírito e a fase

transitória do corpo, num estágio, den-
tro da escola planetária de ensino sobre
a  eterna caminhada do espírito, no além
túmulo.

A  REENCARNAÇÃO É UMA RE-
ALIDADE

O tempo traz até os dias de hoje, a
certeza de que somos eternos seareiros
da BOA NOVA, procurando aprender
novos conhecimentos da vida eterna do
espírito, que é a alma encarnada, no
mundo de provas e expiações, onde  os
problemas aparecem dentro da família,
com as dores e sofrimentos, necessi-
tando de ajustes e resgates, do passado e
do presente, no agora transitório, na
escola do bem, do amor e humildade.

O AMOR BRILHA COM A HUMIL-
DADE

A felicidade nasce no tempo da es-
perança, que brilha, iluminando os que
amam.

CONTRATA – SE
Cobrador (a) com moto própria, salário fixo + comis-

são, ajuda de custo e premiação. Interessados enviar cur-
rículo para Rua Maestro Grossi, 459, Nova Jaboticabal.



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2.014

Revelado nas categorias de base do
Palmeiras, Ditinho foi titular do “Ver-
dão”,  no início dos anos 1980, em
uma época em que o Palmeiras tinha
equipes muito contestadas e, como
santo de casa não faz milagre, Ditinho
acabou sendo negociado e vendido para
o São José, onde continuou fazendo
boas exibições, chamando a atenção
do Guarani, que na época era time de
grande potência.

Na sua fase de Palmeiras, realizou
mais de 150 partidas nos anos 1980 e
jogou em um time que tinha como base
Ivan (Martorelli); Ditinho, Wágner
Bacharel, Márcio Alcântara e Denys;
Gerson Caçapa, Paulinho, Mendonça
e Jorginha; Mirandinha e Edmar.

Depois, no São José, Ditinho fez uma
grande campanha no Campeonato Pau-
lista de 1988, sob o comando do inician-
te treinador Émerson Leão, jogando em
um time que tinha Rafael; Ditinho, Gil-
son Jáder, André Luiz e João Luiz; Do-
rival Junior, Tonho Gil e Henrique; Piti-
co, Marcos Vinícius e Mané.

Em 1989, foi contratado pelo Gua-
rani em uma troca com o São José,
com o time campineiro mandando para
o Vale do Paraíba o lateral Marqui-
nhos Capixaba e o atacante Tony.

No Guarani formou em um time
comandado pelo treinador Evaristo de
Macedo, que tinha como base Sérgio

Ditinho Ex-lateral do Palmeiras e Santos
Nery; Ditinho, Vitor Hugo, Pereira e
Albéris; Charles Guerreiro, Jorginho
(Tozin) e Wagner Mancini (Zenon);
Tato, Washington e João Paulo.

Ditinho ainda jogou em outras equi-
pes importantes como Ferroviária,

Em pé, da esquerda para a direita: Diretor do Santos, Sócrates, Davi, Ditinho, Vladimir, Sergio, Luis
Carlos e diretor. Agachados: César Sampaio, César Ferreira, Roberto Cearense, Heriberto, Totonho e
Dr. Carlos Taira.

Em pé (da esq. para a dir.): Ditinho, Ivan Izzo, Vágner Bacharel, Paulinho, Márcio e Denys. Agacha-
dos: Jorginho, Edmar, Mirandinha, Gérson Caçapa e Mendonça.

Em pé: Amarildo, Ditinho, Márcio, Lino, Denys e Jorginho. Agachados: Edu Manga, Gérson Caça-
pa, Barbosa, Mirandinha e  Martorelli.

Santos 1988 - em pé: Zetti, Anderson Lima, Élder, Sandro, Claudiomiro e Marcos Bazílio;  agacha-
dos: Athirson, Eduardo Marques, Alessandro, Fernandes e Narciso.

Santos 1987 - em pé: Rodolfo Rodrigues, Nildo, Raul, Toninho Carlos e Claudinho;  agachados:
Osmarzinho, Osvaldo, Chicão, César Sampaio, Mendonça e Éder Aleixo.

Em pé: Martorelli, Vágner Bacharel, Ditinho, Amarildo, Márcio Alcântara e Denys. Agachados:
Barbosa, Lino, Mirandinha, Mendonça e Jorginho.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Coritiba e Santos, além de ter jogado
no Goytacaz, quando o time era res-
peitado no interior carioca.

A última camisa que o ex-lateral Di-
tinho vestiu foi a do Nacional, da Ca-
pital, onde encerrou a carreira em 1996,

passando a trabalhar em uma empresa
na Região do CEAGESP, em São Pau-
lo. Em 2007, Ditinho já não vinha bem
da saúde e após um AVC, passou a
não mais trabalhar, vivendo em Osas-
co, de uma aposentadoria.



Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida
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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

P/ Maria Cappatto

Esta é uma história de um carpintei-
ro que foi contratado para arrumar al-
gumas coisas numa fazenda.

O primeiro dia de trabalho do car-
pinteiro foi bem difícil.

A serra elétrica quebrou.
Cortou o dedo.
E ao final do dia, o seu carro não

funcionou.
O homem que o contratou ofere-

ceu-lhe uma carona para casa.
Durante o caminho, o carpinteiro

não falou nada. Sua aparência era de
tristeza e frustração.

Não leve os problemas para casa (vale a pena ler)
Quando chegaram à sua casa, o car-

pinteiro convidou o homem para en-
trar e conhecer a sua família.

Quando os dois homens estavam
caminhando para a entrada da casa, o
carpinteiro parou junto a uma pequena
árvore e gentilmente tocou as pontas
dos galhos com as duas mãos.

Ao abrir a porta da sua casa, o car-
pinteiro transformou-se completamen-
te.

Os traços tensos do seu rosto trans-
formaram-se em um grande sorriso, e
ele abraçou os seus filhos e beijou a sua
esposa.

Após oferecer um café ao seu clien-
te, o carpinteiro acompanhou o homem
até o carro.

Assim que eles passaram pela árvo-
re, o homem perguntou:

- Porque você tocou na planta antes
de entrar em casa?

- Ah! Esta é a minha Árvore dos
Problemas. Eu sei que não posso evitar
ter problemas no meu trabalho, mas
estes problemas não devem chegar até
meus filhos e minha esposa. Então, toda
noite, eu deixo os meus problemas aqui
fora nesta Árvore quando chego em casa,
e os pego no dia seguinte, quando saio.
E sabe de uma coisa? – disse o carpin-
teiro.

- Claro – respondeu o homem.
- Toda manhã, quando eu passo aqui

para buscar os meus problemas, eles não
são nem metade do que eu me lembro de
ter deixado na noite anterior. Então
amigos, nós somos muitas vezes assim,
levamos nossos desafios prá casa, joga-
mos em cima de nossa família, que nada
poderão fazer por nós, ficamo tristes,
cabisbaixo, e acabamos com o resto do
nosso dia, e noite afora amargando nos-
sos problemas, quando na verdade po-
deríamos aproveitar o aconchego do
nosso Lar, Família e tudo de bom que
muitas vezes está nos esperando, uma
comemoração, um aniversário, um bate
papo com nossos filhos, esposa, espo-
so,  enfim... mas não ficar alí amargan-
do vai resolver seu problema? Claro que
não... então faça como essa reflexão,
antes de entrar em seu Lar, deixe seus
problemas lá fora, e faça Feliz quem
ficou o dia todo esperando pela sua che-
gada... Abraços e seja Feliz, porque a
vida é uma só... ou você está à espera
do fim e esperando pela próxima en-
carnação? Seja feliz hoje e agora, e faça
feliz quem você ama e quem te ama
também!

Compartilhei esta conhecida men-
sagem para refletirmos sobre seu preci-
oso ensinamento.

Estima-se que cerca de 15% a 20% da
população mundial, em algum momento
da vida, sofreu de depressão. A depressão
é mais comum em pessoas com idade
entre 24 e 44 anos. Dependendo do
motivo pode ser dada a crianças e ado-
lescentes como separação dos pais, pro-
blemas na escola, sexualidade, rejeição e
principalmente Bullying. A prevalência-
ano para a depressão maior é de 0,4 a
3,0% em crianças e de 3,3 a 12,4% em
adolescentes.  Estima-se que o risco de
desenvolver depressão, ao longo da vida,
seja de 10% para os homens e de 20%
para as mulheres. Existem alguns tipos
de depressão como a pós-parto, a maní-
aca depressiva, crônica, nervosa e ou-
tras. Segundo a OMS, em 2020, a de-
pressão nervosa passará a ser a segunda
causa de mortes mundiais por doença,
após doenças cardíacas. A cultura popu-
lar associa depressão como um estado de
humor da pessoa e que ela pode se curar
sozinha. Isso faz com que as pessoas não
encarem a depressão como uma doença
e não procurem ajuda médica. Esta asso-
ciada a outros males da sociedade, a mai-
oria dos suicidas possuem um quadro de-
pressivo. O que poucas pessoas sabem é
que o mal é quem nos convence a ter
pensamentos depressivos.

O mal nos convence a sentir medo,
insegurança, carência, através de pen-
samentos e acontecimentos. Bombar-
deando sem piedade nossa mente, daí
nasce a doença que é física, mas sua cau-
sa está na ação do mal. Retira-se o mal,
então a recuperação é rápida, assim
como a resposta dos medicamentos. E
é bem verdade que A bíblia nos diz que
Deus cura as feridas da alma. Sara os
quebrantados de coração, e lhes ata as
suas feridas. Salmos 147:1-5 associa-
da a outros males da sociedade

Podemos ficar com depressão por
vários motivos. Eventos da vida, trata-

Depressão/doença que até 2020 será a segunda causa de morte no mundo
mentos médicos, doenças não psiquiá-
tricas, ou seja, uma doença muito forte
que desencadeia a desilusão e trás a de-
pressão. Dar asas aos pensamentos o
faz crescer, sentimentos como: Pessi-
mismo, dúvida, complexo de inferiori-
dade, rejeição, abuso sexual, medo, ob-
sessão, possessão, ciúmes, indisciplina,
persistir em relacionamentos errados,
endividamento, ganância, negatividade,
sentimento de culpa, drogas, são a cau-
sa e não a origem. Investir tempo nes-
tas atitudes irá gerar a depressão que
seguem alguns sintomas: dificuldade de
tomar decisões, dificuldade para come-
çar a fazer suas tarefas, irritabilidade ou
impaciência, inquietação, achar que não
vale a pena viver; desejo de morrer,
chorar à-toa, dificuldade para chorar,
sensação de que nunca vai melhorar de-
sesperança, dificuldade de terminar as
coisas que começou, sentimento de pena
de si mesmo, persistência de pensamen-
tos negativos, queixas frequentes, sen-
timentos de culpa injustificáveis, boca
ressecada, constipação, perda de peso e
apetite, insônia, perda do desejo sexual.
Estes são os principais sintomas, onde
os especialistas informam que para apre-
sentar um quadro depressivo é preciso
expressar pelo menos quatro deles. Mas
antes de serem expostos pelo corpo,
eles acontecem dentro da mente. O de-
pressivo pode ver um mar de lágrimas
enquanto na verdade é um mar de rosas
ou um mundo cinzento, e na verdade é
um mundo colorido. Quando alimenta-
mos os pensamentos depressivos, eles
tendem ir tomando conta da nossa men-
te, tornando-os obsessivo, ou seja, é
como se criássemos cobras em nossa
mente, que vão nos picar futuramente.

Justin Bieber e Selena Gomez vivem
romance patológico que pode levar à
depressão. http://r7.com/po8n

Psicóloga faz alerta para relaciona-
mentos obsessivos entre adolescentes.

Como reagir? Lutando contra a ori-
gem dos pensamentos. Sujeitai-vos,
pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugi-
rá de vós. Tiago 4:7. A depressão tam-
bém pode estar relacionada à herança
hereditária, tem fundamentos orgâni-
cos ligados ao próprio organismo, en-
fim é uma doença, e pode ser curada por
Deus e pelos tratamentos, mas só re-
vestindo nossa mente da fé é que os
pensamentos causadores da depressão
serão dominados. Dominados e não des-
truídos. Por que todos somos sujeitos a
pensamentos maus, porém nós decidi-
mos alimentá-los ou não. A vontade de
superação, muitas vezes não resolve,
mas o poder da fé pode curar. Continue
seus tratamentos, mas acredite na sua
fé que pode te curar. Os remédios que

não tem resultado, podem começar a
reagir. Com remédios, eletroconvulso-
terapia, terapia, psicoterapia, atividade
física e suplementos alimentares. A
medicina combate os efeitos, trata a
origem física, mas e a causa? No caso da
depressão relacionada à hereditariedade
ou do corpo, ela é combatida fisicamen-
te, mas as causas dela que são os pensa-
mentos, mudam pela convicção, pela
fé. Até uma pessoa de fé pode ser víti-
ma da depressão. Depois que Elias orou
e o fogo desceu do céu queimando o
sacrifício, e matou os profetas do deus
pagão Baal, além disso, orou a Deus e a
chuva desaparecida por três anos de Is-
rael apareceu novamente. Além de tudo
isso, Deus o capacitou a correr mais do
que carros a cavalo à frente do rei de
Israel, para demonstrar como Deus es-
tava na sua vida. A rainha de Israel se
irou contra Elias e disse que o mataria,
por que servia a Baal. Em seu pensa-
mento, ele temeu por sua vida e fugiu,
sentou embaixo de um zimbro e pediu a
morte para Deus. Mas Deus cuidou de
Elias, ele estava com depressão. Já não
aguentava mais a pressão de fugir, e de
viver solitário e tudo isso cresceu tanto
nele que agora ele estava doente. Um
dia orando e caindo fogo do céu e orde-
nando matar centenas de homens e no
outro fugindo de uma mulher. Ele andou
muito, então Deus o deixou descansar,
enviou-lhe um anjo que lhe deu comida,
e novamente o fez dormir. Então como
um bom depressivo, ele encontrou uma
caverna para se esconder, mas Deus o
achou mesmo escondido e tratou com
ele, o curou e pela sua palavra o tirou da
caverna e lhe fez enxergar que alí não
era seu lugar, o fez enxergar o lado de
fora, mostrou que seus pensamentos es-
tavam errados, mostrou que ele não es-
tava sozinho como pensou, ainda tinha
sete mil pessoas como ele, o fez voltar
pelo mesmo caminho para que ele en-
frentasse seus medos e o fez um dos
maiores profetas que já existiu. Assim
Deus faz com aqueles que confiam nele,
os cura da força, alimento os faz en-
frentar seus medos, ensina pela sua pró-
pria boca, os convence dos seus erros,
se mostra grande e ao mesmo tempo
humilde e os faz vencedores. Manter-se
protegido da depressão é manter-se con-
victo com fé, inabalável, sustentada
pela palavra imutável de Deus. Manter-
se protegido da depressão é priorizar a
saúde mental, física e espiritual. Man-
ter-se protegido da depressão é resistir
ao mal.

Mensagens como esta, de segunda a
sexta às 08h00min da manhã, pelo site,
www.associacaosemeandovida.com ou
pela RADIO GAZETA FM 107,9.

Os cientistas têm a mania de querer
a todo custo, procurar entender e até
têm como algo intrínseco em sua linha
de pensamento de que todas as formas
de vida em nosso planeta foram sendo
desenvolvidas ao longo do tempo, a seu
bel delineamento em adaptação ao am-
biente em que vivem.

Essa tônica é algo que se arraiga por
quase toda a comunidade científica.

E esse pano de fundo tem como con-
sequência a obscuridade em que a huma-
nidade mergulhou após a queda da Atlân-
tida, quando os sentidos aguçados e sen-
síveis de que “éramos” portadores na-
quela época, ficaram acometidos por
essa capa que de certo modo, foi um
artifício oriundo da causa e efeito, ad-

Dia 09 de março foi realizado o X
Circuito Paulista de Li Tchuó Pa
Kug-Fu, na cidade de São Joaquim da
Barra, onde teve a participação de mais
de 200 atletas de todo o Estado e o
Mestre Valcir Albieri compareceu com
sua equipe, conquistando ótimas classi-
ficações:

Categoria Baby: Vinícius G. Ricci
dos Santos -  1º Lugar.

Categoria Infantil: Mateus Ale-
jandro Munoz  – 3º Lugar. Vitor Hugo
Ricci dos Santos  - 1º Lugar. Vitor Hugo

No último sábado, 15/03, foi reali-
zado na cidade de Mococa/SP o 1º Tor-
neio Regional de Natação, com a pre-
sença de 20 equipes e 338 atletas.

  A equipe COC/CARDIOFÍSICO/
FAE representou Jaboticabal com 36
atletas e conquistou 60 medalhas, sen-
do 16 de ouro, 25 de prata e 19 de bron-

COC/CARDIOFÍSICO/FAE - conquista 60 medalhas

Equipe de Li Tchuó Pa Kung-Fu conquista 17 medalhas

INTERAGINDO COM DEUS
vindo esse estado cármico, mas benéfi-
co para a reestruturação mental para o
exercício da vida.

Em contrapartida, o véu de Isis en-
cobriu quase que totalmente a popula-
ção terrícola, no que se refere à pura
essência do Criador de nossa própria
existência, que é DEUS PAI+MÃE Su-
pridor das Energias que nos sustem e
provém.

Chegamos a tal nível de desapego a
DEUS, em nossos dias, que ao falarmos
de Deus para as pessoas ao nosso derre-
dor é como se Ele fosse uma mera cren-
ça, entendendo uns, como um Ser que
deve ser temido, entendendo outros, que
é mais um produto de uma religião, e
entendendo, outros ainda, de que Ele é
um mero fruto da imaginação, princi-
palmente dentro da comunidade cienti-
fica (há exceções, ratifica-se), onde, no
entanto, buscam de todas as formas ex-
perienciar o entendimento do mundo
em que vivemos e até do Universo que
nos cerca, como fossem esses cientis-
tas, o próprio Deus, a partir do princi-
pio de que tudo se desenrola dentro da
natureza, embora essa conotação tão
em voga seja a própria essência Divina.
Desse modo, menosprezam a presença
D´Ele, mergulhados que estão nas ex-
periências inconsequentes que praticam,
querendo a todo custo obter um deter-
minado resultado sem se importarem
com os efeitos funestos que essas expe-
riências possam acarretar ao próximo e
ao meio ambiente.

Partindo dessa premissa, cuja ideia é
a separatividade, chegam-se alguns a
negarem a existência de Deus, que são
os céticos. Esses seres humanos que vêm
a vida ceticamente estão com os olhos
da mente completamente vendados pelo
véu de Isis, tamanha foram suas atitu-
des anti-Crísticas em idos tempos, em
que praticavam a magia de modo a usur-

parem os princípios éticos que nortei-
am a própria vida, conquanto subjugas-
sem as criaturas tidas como oriundas de
raças inferiores, aos mais torpes e inau-
ditos experimentos genéticos.

Essa a razão pela qual temos que ter
compaixão pelos céticos e desacredita-
dos do Imensurável e Infinito Amor
Divino, que atualmente pululam em
nosso meio. A compaixão para com
aqueles grupos de pessoas que levados e
mantidos pelos dogmas criados pelos
clérigos nos primórdios da era cristã,
enclausuraram Deus no céu (“aquele
velhinho tocando harpa no meio das
nuvens”) e impuseram como sendo eles
(os mandatário religiosos) os represen-
tantes d´Ele, para que os súditos pudes-
sem obedecer seus comandos temendo
o castigo divino, caso desobedecessem
seus mandamentos.

Esse fato é absolutamente compro-
vado hoje, pois para que essa filosofia
prevalecesse, houveram por erradicar
da Bíblia que então compilaram, mani-
pularam e ajustaram, justamente as es-
crituras de Maria de Madalena, de Judas,
de Pedro e de José, onde se encontra-
vam e se encontram, os ensinamentos
de Jesus, dizendo que cada Ser é um pon-
to sensitivo de Deus e por conseguinte,
Deus deu a cada um de nós, a capacidade
de co-criarmos diretamente com Ele
nosso Despertar Consciencial.

Sem que precisemos de intermediá-
rios. Pois estamos diretamente ligados
com DEUS, uma vez que NÓS E DEUS
SOMOS UM.

É o EU SOU. Aquilo que é. A Unifi-
cação. O Uno.

E assim esta humanidade, dentro dos
parâmetros dogmáticos que a ela foi
imposta pelo egoísmo e a ambição do
poder, permaneceu durante vários mi-
lênios.

Eis a razão pela qual, Deus está rele-

gado a segundo plano.
Quando falamos ou mencionados que

Somos Deus, por que DEUS está em toda
parte, pois DEUS é o TUDO TODO
UNIVERSAL e a Essência da Vida, a
Luz que emanamos ofusca os olhos da-
queles que estão mergulhados na escuri-
dão da ignorância.

Porém, a hora está chegada. O mo-
mento crucial do Despertar Conscien-
cial é agora.

Não é que vai acontecer. Já está acon-
tecendo neste momento. Lembre-se que
estamos no Ano II da Nova Era.

Cada trabalhador da Luz que vibra nes-
te planeta Terra, é um farol que se ascen-
de para brilhar a realidade universal de que
somos seres de elevado teor de Amor.

Com isso, cada um verá que a vida,
em qualquer forma, desde os microrga-
nismos até o mais complexo sistema
orgânico no macrocosmo, como é o
campo mental que se concretiza no cé-
rebro,  é obra concebida a partir de Sábi-
os da Vida, ou Engenheiros Siderais, que
também tal como nós, nesta fase da vida,
passaram por este estágio, e que foram
Criados pelo Ser Supremo Incriado Cri-
ante que é DEUS PAI+MÃE CRIADOR
VITAL, cujos outros sistemas de vida
concebem ininterruptamente em todos
os quadrantes do Universo.

Vejam, pois, que o desenvolvimento
e as características de qualquer elemen-

to vivo não se cria e nem evolui sozi-
nho, porém adapta-se e aprimora-se no
meio ambiente em que vive, pois é pré-
concebido pela Arte Divina que fornece
os subsídios FEC´iais (Filamentos Ener-
géticos Cósmicos) para que co-criemos
as formas de vida, adequada e necessária
a cada ambiente planetário. É natural a
sua estada em planos físicos e astrais
(multidimensões), desde sua criação até
sua extinção, mas a essência vital que
movimenta cada criatura é Fonte da
Vida Divina, mesmo que haja uma fusão
de varias, essa forma de vida não se es-
vai, mas sim, auto acrescenta-se.

A co-criação e evolução se dá pri-
meiramente no campo mental (espiritu-
al), nunca na esfera vibracional física.

Todos os seres tem um papel funda-
mental no Tudo Todo, quaisquer que se-
jam os reinos: mineral, vegetal, animal,
humano, dévico, espiritual até o mental,
em todas as escalas dimensionais.

Com isso, neste momento do Des-
pertar Consciencial em que as Trans-
formações Globais estão em andamen-
to, nossa interação com DEUS
PAI+MÃE CRIADOR VITAL é absolu-
tamente um estado vibracional único,
completamente jungidos ao estado vi-
bracional da Luz Plena que é a fonte do
Mais Puro e Perfeito Amor.

Isso significa que aqueles que se
integrarem com a Luz que lhes vem na

sua direção, enxergará com nitidez o
ambiente cósmico como nunca d´antes
imaginado, e assim, interagidos e mer-
gulhados no Tudo Todo Universal que é
DEUS, esta humanidade desperta segui-
rá seu caminho trabalhando dentro da
Luz onde a compreensão se expande
em perdão, aplacando em um só ambi-
ente a ciência como religião e a religião
como ciência, para que as energias re-
presentativas do poder monetário, do
poder político, do poder nacional, do
poder idiomático e do poder social,  se-
jam frutos do Poder Maior que é a Uni-
ficação Global pela Cooperação e Doa-
ção, onde cada um terá aquilo que cada
um tem.

É a sabedoria revelando a essência
da vida.

j.Augusto
LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE MES-

TRES ASCENSOS
A Terra é uma escola austera, mas

ela é a escolha de muitos porque, atra-
vés do despertar dentro das energias de
dualidade e separação, uma alma desen-
volve músculos espirituais e experiên-
cia que não podem ser obtidos de outra
forma.

Essas lições então se tornam ferra-
mentas que podem ser utilizadas para
assistir outros que também buscam por
respostas.

ze, com os destaques:
- MARIA RITA DANTAS - ouro nos

50m nado peito, ouro nos 50m nado
livre, ouro no revezamento 4x50m nado
livre e prata nos 50m nado costas

- CAROLINE RIBEIRO - ouro nos
50m nado costas, ouro nos 100m nado
medley e ouro no revezamento 4x50m

nado livre.
- NATHALIA SUSUKI - prata nos

100m nado livre, prata nos 100m nado
costas, ouro nos 100m nado borboleta
e prata nos 100m nado medley.

  No próximo dia 29/03 competi-
ção em São José do Rio Preto/SP do 2º
Torneio Regional de Natação.

Jardim Pujolli – 1º Lugar. Guilherme
Garzon Ferreira – 1º Lugar em Palos e
2º Lugar em Lutas. João Pedro G. Reino
– 4º Lugar.

Categoria Infanto Juvenil:Valter
G. Ricci dos Santos  - 1º Lugar.  Andriel
Teixeira de Souza – 2º Lugar. Pedro
Henrique Munoz  - 1º Lugar. Guilherme
Ramos Barbizan - 1º Lugar.

Categoria Juvenil: Ygor Teixei-
ra Albieri - 2º Lugar. Michele Abrano –
1º Lugar e Raisa Cortez Rosado – 1º
Lugar.

Categoria Adulto: Paula Fernan-
da M. S. de Jesus – 2º em formas e 3º
Lugar em Luta. Maicon A. Anzoline dos
Reis – 3º Lugar.

Atuando como árbitro Central, Mes-
tre Valcir Albieri e técnicos de equipe
Tatiane Marteloni e Adão P. Prudên-
cio. Agradecimentos à FAE  - Fundação
de Amparo ao Esporte, Farmácia Ho-
meoderme, Refrigerantes Jaboti, ONG”
Amor  Solidário” e a todos os pais e
alunos. Contatos: 992713632/
997328806/ 981212575.
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Rodrigo Baptista comemorará mais um aniversário no próximo dia 25 de
março. Há como definir você: um filho zeloso, um pai carinhoso e um marido
maravilhoso. Desejamos a você toda  felicidade do mundo! De sua esposa Débora  e
de seus filhos Bruna e  Guilherme. Te amamos muito! Parabéns!

Ice By Nice em festa! O empreendedor Ricardo Ferreira
completará idade nova no dia 23 de março, ao lado dos
familiares, amigos e equipe. Parabéns!

Mãe ido-
latrada e es-
posa dedi-
cada. Neyde
B a r b o s a
M a t t o s ,
completará
no dia 24 de
março, mais
um aniver-
sário. Para-
béns!

Isabela Mattos
Bassoli comple-
tará aniversário
no próximo dia
28 de março, ao
lado dos familia-
res e amigos.

Felicidades!

 Festividades no dia 28 de março. Os pais André e Pa-
trícia Micheletto e a irmaãzinha Lívia, estão  radiantes
com o aniversário da princesinha da casa, Laura. Para-
béns, Felicidades e Muitos Anos de Vida!

Adriano Zaneli aniver-
saria no dia 24. “Quero
desejar toda felicidade.
Dizer que a cada dia,
meu amor aumenta
mais, pois sua amizade,
carinho e compreensão
fortalece nossa relação.
Receba neste dia tão es-
pecial, nossos parabéns”
a.) -  sua namorada
Frann; seus pais Sebas-
tião/Maria do Socorro,
familiares e amigos.

Comemorou idade
nova no último dia
19 de março, meu
grande amigo Aluí-
zio, mas conhecido
por tio Izo, que re-
cebeu os cumpri-
mentos dos irmãos,
irmãs, sobrinhos e
amigos. Parabéns!

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

WALT NOS BASTIDORES DE
MARY POPPINS ***

Prá quem cresceu assistindo as ses-
sões da tarde nos anos 80 e 90 (nesse
caso o crítico que lhes escreve), pro-
vavelmente lembrará do filme “Mary
Poppins’’ estrelado pela sempre ma-
ravilhosa, Julie Andrews e por Dick
Van Dike e, exaustivamente, repetido
pela rede Globo de Televisão. O enre-
do girava em torno de uma babá (a
Mary Poppins do título), que desce
das nuvens até a casa dos Banks, usan-
do um guarda-chuva mágico como
pára-quedas. Ela conhece o senhor
Banks e concorda em ficar com o tra-
balho. Seus filhos, Michael e Jane fi-
cam fascinados com ela, pois é exata-
mente a babá que sempre sonharam.
“Walt Nos Bastidores de Mary Pop-
pins’’ (título nacional um tanto quan-
to medonho), mostra como foi a ba-
talha travada entre sua escritora P.L
Travers (Emma Thompson) e o mi-
das da animação Walt Disney (Tom
Hanks), para levar o livro às telas do
cinema. No encontro entre ela e a
equipe dos estúdios Disney, Thomp-
son se entrega totalmente e não sua-
viza o retrato da escritora, cujas ver-
dadeiras motivações descobrimos em
bonitos flashbacks de sua infância na
Austrália. A ranzinza e rabugenta Tra-
vers, que se negou durante quase 20
anos a ceder os direitos para Disney,
discorda de praticamente de tudo que
os produtores sugerem. Nada a agrada,
desde as músicas que lhe são mostra-
das até a escalação de elenco (Travers

era totalmente contra a inclusão de
Dick Van Dike). E principalmente a
introdução de desenhos animados no
filme, a escritora era totalmente aves-
sa a essa idéia. Mas Disney era de uma
persuasão quase que insuportável e
depois de uma bela cena em que conta
a história de seu pai para Travers, ela
finalmente concorda em abrir mão de
seu ‘filho’ e ceder os direitos ao em-
presário. Pecando um pouco pela sua
longa duração “Walt’’ por outro lado
nos mostra com extrema competên-
cia a história por trás de um dos mai-
ores sucessos da Walt Disney e que
fizeram a alegria das crianças dos anos
80 e 90. E eu era uma delas.

Lançamentos
O GRANDE HERÓI
A BATALHA DO ANO

P r o f e s s o r
José Alberto
Affonso, sem-
pre trabalhou
com dedicação
e amor. Apo-
sentado, com-
pletará no pró-
ximo dia 28 de
abril, seu octo-
gésimo ano de
vida, ao lado de
familiares e
amigos. Para-
béns e Felici-
dades!

Parabéns CARLINHOS DOS SANTOS pelo NIVER  transcorrido
no último dia 15 de março. Que a felicidade, a saúde e a paz perma-
neçam por muitos e muitos anos, ao lado de seus familiares.

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Muitas vezes você mesmo sufoca
tudo de bom que Deus colocou em você.”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

..............................................................................
Viver e não ter a vergonha de ser

feliz...
...........................................................................
Numa separação aos pais compete

não se acovardarem, muito menos acos-
tumarem com esta situação. Às mães,
não transferirem suas angústias, medos
e problemas para seus filhos, para não
se transformarem em um adolescente e
adulto-problema. Pensem nisso!

.....................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!
Carta do ex para a ex :
Querida, escrevo para dizer que vou

te deixar. Fui bom marido por 7 anos.
As duas últimas semanas foram um in-
ferno. O seu chefe me chamou para di-
zer que você tinha pedido demissão e
isto foi a gota. Na semana passada, nem
notou que não assisti ao futebol. Te le-

vei na churrascaria que mais gosta. Che-
gou em casa, nem comeu e foi dormir
depois da novela. Não diz que me ama.
Está me enganando ou não me ama mais.
P.S. Se quiser me encontrar, desista. A
Júlia, aquela sua ‘melhor amiga’ da aca-
demia e eu vamos viajar para o nordes-
te e vamos nos casar! Ass.: Seu Ex-ma-
rido.

Resposta: Querido ex-marido, nada
me fez mais feliz do que ler sua carta. É
verdade, ficamos casados por 7 anos,
mas dizer que você foi um bom marido
é exagero. Vejo a novela para não lhe
ouvir resmungar a toda hora. Reparei
que não assistiu futebol, mas com certe-
za, foi porque seu time tinha perdido e
você estava de mau humor. A churras-
caria deve ser a preferida da amiga Júlia,
pois não como carne há dois anos. Fui
dormir porque vi que a cueca estava
manchada de batom. Rezei para que a
empregada não visse. Mas, com tudo
isto, ainda o amava e senti que podería-
mos resolver os nossos problemas. As-
sim, quando descobri que eu tinha ga-
nhado na Loteria, deixei o meu empre-
go e comprei dois bilhetes de avião para
o Taiti, mas quando cheguei em casa
você já tinha ido. Fazer o quê? Tudo
acontece por alguma razão. Espero que
você tenha a vida que sempre sonhou.
O meu advogado me disse que devido à
carta que você escreveu, não terá direi-
to a nada. Portanto, se cuida! P.S. Não
sei se lhe disse, mas a Julia, minha ‘me-
lhor amiga’, está grávida do Jorginho,
nosso personal. Espero que isto não seja
um problema…

Ass.: Milionária, Gostosa e Solteira.
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Loteamento Residencial Porto Belo torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação de Loteamento nº
52000056, sito ao prolongamento da Rua José Zambelle, S/N,
Taiaçu/SP.

O software é utilizado mundialmen-
te para execução de projetos no com-
putador; curso tem 42 horas de dura-
ção.

Arquitetura, engenharia, mecânica,
elétrica e topografia são áreas que pos-
suem algo em comum, profissionais que
criam projetos por meio de sistemas da
tecnologia CAD. Apesar de existirem
vários programas para esse fim, o Au-
toCAD é o mais utilizado no mercado
mundial. Para profissionais dessa área e
interessados em capacitação, o Senac
Jaboticabal oferta o curso AutoCAD
2013 – Projetos em 2D que dará a ca-
pacitação necessária ao participante
para atuação no mercado de trabalho.

Durante o curso do Senac, o partici-
pante vai adquirir conhecimentos de
comandos que agilizam e aumentam a
produtividade no processo de criação
dos desenhos em 2D.

Com aulas expositivas e apenas um
aluno por computador, o participante
terá todo o suporte necessário para atu-
alizar seus conhecimentos da nova ver-
são do programa. Para participar é pre-

Senac Jaboticabal oferece curso
AutoCAD 2013 – Projetos em 2D

ciso ter no mínimo 16 anos, ensino fun-
damental completo e noções básicas de
informática e desenho técnico. Mais
informações no site www.sp.senac.br/
jaboticabal ou na unidade pelo telefone
(16) 3209-2800.

O Senac São Paulo é o maior centro
de treinamento autorizado pela Auto-
desk no mundo e possui 40 unidades cre-
denciadas no Estado de São Paulo como
Centro de Treinamento Autorizado
(Authorized Training Center - ATC),
sendo Jaboticabal uma delas.

Serviço
AutoCAD 2013 – Projetos em 2D
Data: de 5 de abril a 5 de julho de

2014
Horário: aos sábados, das 9 às 13

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/redessociais

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.

Oração Urgente de São Bento
QUEM FAZ ESSA ORAÇÃO ALCANÇA O MILAGRE URGENTE.
PEÇA UMA GRAÇA A SÃO BENTO AGORA, EM SEGUIDA REPITA EM

VOZ ALTA E COM MUITA FÉ A SEGUINTE ORAÇÃO:
 "SÃO BENTO, TU ÉS BENTO ATÉ NO NOME. REALIZE ESTE MILA-

GRE E VOU DIVULGAR O SEU SANTO NOME. REALIZE ESTE MILAGRE
E VOU DIVULGAR O SEU SANTO NOME”.  (M. P.)

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

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

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

ICE BY NICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação Simplificada N° 52000068 , válida até
10/03/2017, para Sorvetes, fabricação de , sito à avenida General
Carneiro,1441,Centro Jaboticabal/SP.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me, situada

em Jaboticabal – SP, na Rua João Volpe, 240, Parque 1º de Maio,
CNPJ 04.308.170/0001-99, Inscrição Estadual nº 391.103.176.115,
comunica o extravio de 05 talões de NF modelo D-1 do nº 751 a nº
1000.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Dejanira de Fátima dos Santos Mello – Me

RECAPAGEM  PNEU  FORTE  LTDA-EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 52000305 e reque-
reu a Licença de Operação para serviço de pneus  (recauchuta-
gem, recondicionamento, etc.), à Rua Diógenes Roma, nº 530, Jar-
dim das Rosas, Jaboticabal - SP.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda,
torna público que recebeu da  CETESB a  Licença Prévia e de
Instalação nº 52000327 e requereu a Licença de Operação   para
beneficiamento de sementes, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima Km.
350, Bairro da Grama– Jaboticabal - SP.

Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda,
torna público que requereu  da  CETESB a  Licença Prévia e de
Instalação  para beneficiamento de sementes, na Rodovia Briga-
deiro Faria Lima Km. 350, Bairro da Grama, Jaboticabal - SP.

K O  MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, torna público que re-
quereu da  CETESB a  Licença Prévia e de Instalação   para fabri-
cação de máquinas, aparelhos e implementos para agricultura , na
Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro nº 2300, Jardim Kennedy,
Jaboticabal –SP.

ALUGA – SE
1 casa no centro, Rua Monteiro Lobato nº 1455
3 quartos, 2 banheiros, 1sala, 1 cozinha, área coberta no fundo,

churrasqueira.
Tratar: Imobiliária Nova Casa, Av. Benjamin Constant, 632 –

tel: (16) 3202-0029.

Descrição 2010 2011 2012 2013
10 - RECEITA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0.00 0.00 158,534.80 181,077.33

711 Operações de Créditos 0.00 0.00 157,734.48 181,077.33
715 Resultado de Oper. c/ Títulos e Vlrs. Mobiliários 0.00 0.00        800.32           0.00
719 Resultado das Operações Compulsórias 0.00 0.00            0.00           0.00

15 - DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0.00 0.00   21,002.97 70,346.30
812 Operações de Captação no Mercado 0.00 0.00            0.00 0.00
814 Operações de Empréstimos e Repasse 0.00 0.00   12,530.25 6,605.05
820 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 0.00 0.00     8,472.72 63,741.25

20 - RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 0.00 0.00 137,531.83 110,731.03

50 - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 0.00 0.00            -149,261.43 -158,879.69
721 Receitas de Prestação de Serviços 0.00 0.00            0.00 0.00
722 Rendas de Tarifas Bancárias 0.00 0.00        428.97 0.00
822 Despesas de Pessoal 0.00 0.00   61,116.40     35,687.99
824 Outras Despesas Administrativas 0.00 0.00   96,806.26   131,140.20
826 Despesas Tributárias 0.00 0.00        513.56               218.72
723 Resultado de Participações em Col. e Controladas 0.00 0.00            0.00         173.88
725 Outras Receitas Operacionais 0.00 0.00     8,993.57      8,445.17
832 Outras Despesas Operacionais 0.00 0.00        247.75         451.83

60 - RESULTADO OPERACIONAL 0.00 0.00  -11,729.60   -48,148.66

65 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0.00 0.00            0.00     -4,420.02

75 - RESULT.ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES 0.00 0.00  -11,729.60   -52,568.68

890 80 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0.00 0.00            0.00             0.00

893 85 - PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO 0.00 0.00            0.00             0.00

90 - SOBRAS OU PERDAS 0.00 0.00  -11,729.60   -52,568.68

95 - SOBRAS POR COTAS 0.00 0.00          -0.01            -0.06

JABOTICABAL - SP, sexta-feira, 21 de março de 2014
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTERIA E  R$ 8,00 MEIA

CAÇADORES DE
OBRAS-PRIMAS
Sessão: Qui. - 20:30 // Sex. a

Dom. - 19:30 e 21:45 // Seg, a Qua.
- 20:30

Censura: 12 Anos
Sinopse: Durante o declínio de

Hitler na Alemanha, um grupo de
13 especialistas vindos de países
diferentes é reunido para reencon-
trar obras de arte roubadas pelos
nazistas durante a Segunda Guerra
Mundial. George Stout (George
Clooney), um oficial americano e
conservador de obras de arte, lidera
a equipe.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012.

1 – A ENTIDADE
A- Reconhecimento de utilidade pública
A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Entidade Civil, sem fins

lucrativos, fundada em 1.904; é reconhecida como de utilidade pública e entidade filantrópica pelas
autoridades federais, estaduais e municipais.

B- Área de Atuação e objeto Social
A Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manu-

tenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo e
religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

C- Manutenção Financeira da Santa Casa
Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são prove-

nientes principalmente de:
- Serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares,
- Contratos de prestação de serviços com empresas,
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.
2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as

práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei n. 11.638/
07 e Lei n. 11.941/09, além de observar demais normas complementares do Conselho Federal de
Contabilidade e órgãos regulamentadores. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do
exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis
a. Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são

classificados como Circulante e, após essa data, como Não Circulante;
b. As aplicações financeiras são registradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até

a data do balanço;
c. Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram inventariados

no final do exercício e estão avaliados pelo custo médio que não supera o valor de mercado;
d. Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição,

deduzidos os respectivos encargos de depreciação;
e. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;
3- DISPONIBILIDADES
Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e apli-

cações a Instituições Financeiras.
4- CONTAS A RECEBER
Os saldos a receber representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados

segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério
da Saúde e os saldos de Convênios referem-se às contas faturadas a clientes institucionais e que
deverão ser recebidas no início de 2.014.

5- OUTROS CRÉDITOS
Valores a receber pela locação de partes do imóvel.
6- VALORES E TRIBUTOS A RECUPERAR
Refere-se a adiantamentos a funcionários, cheques pré-datados de pacientes e outros créditos

que estão sendo cobrados através do departamento jurídico da entidade:
2013 2012
R$ R$

Cheques pré-datados    880 4.708
Títulos c/ Jurídico 9.825          0
Adiantamentos                 41.086                  28.052
Total                  51.791                   32.761
7- IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de

taxas que levam em conta a vida útil do bem.

8- SALÁRIOS A PAGAR, ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTOS E OBRIG.C/FÉRIAS/13º SAL.
Representam valores a pagar referentes a salários e obrigações com férias/13º Sal.; e INSS, FGTS,

IRRF, Contribuições e Benefícios a recolher, retidos dos colaboradores.
9- HONORÁRIOS MÉDICOS/CONVÊNIOS
Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação

de serviços profissionais.
10- OUTRAS OBRIGAÇÕES
Obrigações com prestadores de serviços parceladas, estão segregadas conforme os prazos de

vencimento.
11- EMPRÉSTIMO
Refere-se a recurso tomado junto às instituições financeiras para capital de giro e financiamento

de bens junto a outras entidades, estão segregados de acordo com os prazos de vencimentos.
Nomenclaturas.         2013                      2012          Taxa
Banco do Brasil - Curto Prazo     34.307                   25.694 5,50% a/ano 0,0149% a/dia

Banco do Brasil - Longo Prazo     40.025                   66.806 5,50% a/ano 0,0149% a/dia

Caixa Econômica Federal - Curto Prazo   219.289                 186.783 1,35% a/m

Caixa Econômica Federal - Longo Prazo1.   103.412              1.225.817 1,35% a/m

Finaciamentos - Longo Prazo      15.132
Total Geral 1.412.166             1.505.100
12- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis em que a entidade é ré e os

valores foram estimados com base em relatório da assessoria jurídica.
2013 2012
   R$      R$

Ações Trabalhistas 148.000   75.000
Ações Cíveis   85.000   40.000
Total 233.000 115.000
13- RECEITA DIFERIDA
Subvenções governamentais condicionadas à aquisição de ativos de longo prazo. São reconhe-

cidas como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
14- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits

e subvenções para investimento e diminuído dos déficits ocorridos, sendo que o resultado do exercício
será incorporado ao patrimônio social quando da aprovação das contas em assembléia.

14.1 - Valorização e Impearment dos Bens do Ativo Imobilizado.
A Entidade atendeu os CPC(s) que determinaram fossem atualizados por Impearment os Bens de

valores relevantes alocados no Ativo Imobilizado, de propriedade desta. Elaborado por empresa
especializada contratada especialmente para esse fim. Os Laudos Técnicos dessa empresa se encon-
tram arquivados nos cofres da Entidade e fazem parte em cópia dos documentos contábeis, por con-
seguinte, constam na sua escrituração registrados a credito do Patrimônio Líquido e contrapartida
a débito do Imobilizado e assim devem permanecer.

Enquanto estiverem como “Reserva” no Patrimônio Líquido destacados, intactos e separados das
demais verbas que compõem este grupo os valores desta transação não sofrerão tributação alguma.

Os tributos não foram Provisionados, e, portanto, os valores correspondentes não deverão ser
incorporados ao Patrimônio Social da Entidade sob  qualquer forma, título ou pretexto. Os
valores desta operação são relevantes e elevaram o Patrimônio Líquido da Entidade como pode ser
definido no grupo correspondente do Balanço Patrimonial.

15- SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
Subvenções governamentais reconhecidas como receita no exercício e doações recebidas medi-

ante colaboração da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, em dinheiro ou
em materiais que foram destinadas ao custeio das atividades da instituição.

Orgãos 2013 2012
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 4.701.036  4.036.445
Secretaria Saúde Estado São Paulo        20.241
Subvenções Estaduais Projeto Tim                                              43.741
Subvenções Federais relacionada com ativo          14.797
Sub-Total 4.715.833  4.100.428
Doações e Campanhas
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas       10.584           8.568
Sub-Total        10.584            8.568
Total Geral  4.726.417   4.108.996
16- RECEITAS E DESPESAS
a) As Receitas: São apuradas pelo regime de competência, tendo como comprovantes: notas

fiscais de serviço Municipal, avisos bancários e outros;
b) As Despesas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas

através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;
c) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade

com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
17- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções fiscais e previdenciárias, como se

devido fosse, gozadas durante o exercício.
Isenções

Contribuição 2013 2012
INSS Cota Patronal 1.252.046  1.048.140
COFINS    303.416     248.349
IPTU      48.094
I.S.S.Q.N.    202.277
Total 1.805.832  1.296.489
18- RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.

RESUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO ANO DE 2013

Seguindo a Portaria Nº 1.970, de 16 de Agosto de 2.011 os atendimentos, paciente dia, apu-
rados SUS são na proporção de 53,41 % e Particulares/Convênios são de 46,59% totalizando
100%.

Adicionando o componente ambulatorial SUS de 10% a entidade portanto Prestou Serviços
ao SUS no percentual de 63,41%.

19- O Superávit do exercício no valor de R$ 512.546,32 será incorporado ao patrimônio
social, quando da apreciação das contas pela assembleia.

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2013.

Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi   Dr. Jeyner Valério Júnior Julio Cesar Ferreira Rocha
Provedor           Tesoureiro                                      Contador
CPF: 133.453.908-17       CPF: 065.392.698.70              CRC – 1SP229564/O-2

CPF: 217.306.988-83

IRMANDADE DE MISERICÓR-
DIA DE JABOTICABAL

HOSPITAL E MATERNIDADE
SANTA ISABEL

RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO , 1387
CNPJ - 56.896.368/0001-34

CEP - 14870-810 -
JABOTICABAL - SP.

TEL: (016) - 3209-2333

PARECER DO
CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício
de suas funções legais e estatutárias,
em reunião realizada nesta data, exa-
minou as Demonstrações  Contábeis,
compreendendo: Balanço Patrimo-
nial, Demonstração de Resultado, De-
monstração do Fluxo de Caixa, De-
monstração da Mutações do  Patri-
mônio Liquido , Notas Explicativas ,
Parecer do Auditor Independente, do
exercício  encerrado em 31 de de-
zembro de 2013.

Com base nos exames efetuados e
considerando ainda o parecer do Au-
ditor Independente opinamos favo-
ravelmente à aprovação dos referi-
dos documentos.

Jaboticabal, 11 de fevereiro de
2014.

__________________
Ilson Nello Ceccarelli

CPF - 035.366.458-87
__________________

Waldemiro Favaro
CPF - 107.729.288-00
__________________

Clovis Luis Campana Fiorezzi
CPF - 054.170.168-10

RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

À
Mesa Administrativa da

IRMANDADE DE MISERICÓR-
DIA DE JABOTICABAL

Examinamos o Balanço Patrimo-
nial da IRMANDADE DE MISERI-
CÓRDIA DE JABOTICABAL, le-
vantado em 31 de dezembro de 2013,
e as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio
liquido e demais pecas corresponden-
tes ao exercício findo naquela data,
elaborados sob a responsabilidade de
sua administração. Nossa responsabi-
lidade e de expressar uma opinião so-
bre essas demonstrações financeiras.

Responsabilidade da Administra-
ção sobre as Demonstrações Finan-
ceiras

A administração da Irmandade e
responsável pela elaboração e ade-
quada  apresentação das demonstra-
ções financeiras de acordo com as
práticas contábeis  adotadas no Bra-
sil e pelos controles internos que ela
determinou como  necessários para
permitir a elaboração dessas demons-
trações financeiras livres  de distor-
ção relevante, independentemente
se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores
Independentes

Nossa responsabilidade e a de ex-
pressar uma opinião sobre essas de-
monstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Essas normas re-
querem o cumprimento de exigências
éticas pelo auditor e que a auditoria
seja planejada e executada com obje-
tivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras es-
tão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execu-
ção de procedimentos selecionados
para obtenção  de evidência a res-
peito dos valores e das divulgações
apresentados nas  demonstrações fi-
nanceiras. Os procedimentos seleci-
onados dependem do  julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante  nas de-
monstrações financeiras, indepen-
dentemente se causadas por fraude
ou  por erro. Nessa avaliação de ris-
cos, o auditor considera os controles
internos  relevantes para a elabora-
ção e adequada apresentação das de-
monstrações  financeiras da Entida-
de, para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião  sobre a efi-
cácia desses controles internos da
Irmandade. Uma auditoria inclui
também a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a  ra-
zoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como
a  avaliação da apresentação das de-
monstrações financeiras tomadas em
conjunto.

Acreditamos que a evidencia de
auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opi-
nião.

Opinião sobre as Demonstrações
Financeiras

Em nossa opinião, as Demonstra-
ções Financeiras acima referidas, apre-
sentam  adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patri-
monial e  financeira da IRMANDA-
DE DE MISERICORDIA DE JABO-
TICABAL, em  31 de dezembro de
2013, o desempenho de suas opera-
ções, as mutações de seu  patrimônio
liquido e demais peças referente ao
exercício findo naquela data, de  acor-
do com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e normas internacionais.

Outros assuntos
As demonstrações financeiras da

IRMANDADE DE MISERICORDIA
DE JABOTICABAL do exercício
findo em 31 de dezembro de 2012,
cujos valores  são apresentados para
fins de comparação, foram por nos
examinadas, cujo  relatório datado
de 21 de fevereiro de 2013 não con-
tinha Ressalva sobre as

Demonstrações Financeiras.
Campinas, 28 de janeiro de 2014.

AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP023964/0-9 OCB 622/07

GUILHERME PEREIRA MENDES
Contador CRC 1 SP 146031/0-5

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
A  GAZETA PÁGINA 07SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2.014



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Em 2009 ela arrumou
suas malas e embarcou
para estudar e aperfeiçoar
seu inglês fora do país. E

Eduarda Orzes
decidiu dar continuidade à
sua história por lá mesmo.
Entrou no curso de Business
accounting na University of

Southern Califórnia/ Los An-
geles (UCLA). De acordo com
a Academic Ranking Of  Word
Universities, a décima segun-
da melhor universidade do
mundo.Vivendo em Los Ange-
les, aos 22 anos, ela trabalha
na Filme Bridge, com respon-
sabilidade nas finanças e cas-
ting. Mas sempre arruma um
tempinho para visitar parte da
família que vive em Jabotica-
bal. Muito sucesso para ela!

Que seus objetivos sejam al-
cançados onde quer que es-
teja e principalmente a feli-
cidade!

Beijos Duda!

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 2.014


