
A GAZETA
ANO XXXV - N.º 1.660 - Jaboticabal, 12 de abril de 2.014 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

A Secretaria da Assistência
Social e o Fundo Social de Solida-
riedade estão oferecendo cursos
especiais de Padaria Artesanal. Os
professores orientam sobre no-
ções de ética, higiene, cidadania e
receitas de dez tipos de pães. As
aulas acontecem nos Crás, Casa
Transitória e no Naca – conheci-
do como Naquinha.

Na Casa Transitória as aulas
serão ministradas no dia 25 de abril,
das 8h às 12h e das 13h às 17h. No
CRÁS CDHU será de 06 a 29 de
maio, das 13h às 17h; CRÁS GRA-
JAÚ acontece de 03 a 26 de junho,
das 08 às 12h e, em julho, no Naca
– Parque Primeiro de Maio, de 01 a

Curso de Padaria Artesanal abre novas turmas
31 de julho, das 08h às 12h.

A primeira-dama Cidinha Gírio
lembra que o projeto é voltado
para maiores de 18 anos. “A Pa-
daria Artesanal é um projeto mui-
to interessante, passando aos
alunos valores nutricionais para
a melhoria da qualidade de vida.
Também não podemos esquecer
que a venda dos pães gera ren-
da aos alunos que participam do
projeto”.

Todos alunos recebem material
didático e certificado de conclu-
são de curso. Os interessados de-
vem procurar a Secretaria de As-
sistência Social, pelo telefone (16)
3202-8301.

A Comissão Organizadora pre-
para o credenciamento das peças
de arte e artesanato para a tria-
gem da 34ª Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesanato de
Jaboticabal. Os trabalhos devem

Festa do Quitute inicia triagem de peças artesanais dia 20
Material deve ser entregue até o dia 28/04 para avaliação

ser entregues no Museu Históri-
co Aloísio de Almeida, de 22 a 28
de abril, das 8h às 12h e das 14h
às 17h.

Cada artesão poderá inscrever
até cinco peças totalmente arte-

sanais para avaliação. Já os artis-
tas podem inscrever até três pe-
ças – escultura ou tela. “Vamos
avaliar a criatividade, melhor qua-
lidade nas técnicas manuais e a
estética do acabamento”, explica

a coordenadora da Expofeira,
Mônica Reino.

Assim como nos anos anteri-
ores, a ideia é diversificar e valo-
rizar os artistas de Jaboticabal.
“Vamos analisar todos com mui-

to carinho, dando preferência à
diversificação das peças, evitan-
do a exposição de três ou mais
do mesmo ramo artístico ou arte-
sanal. Neste ano, até 70% dos es-
tandes serão destinados aos ar-

tistas da nossa terra”, finaliza
Mônica.

O Museu Histórico está locali-
zado na Rua Mizael de Campos,
193 – Centro. Mais informações
pelo telefone (16) 3202-8572.

Aproximadamente 35 empresá-
rios participaram do café da ma-
nhã em comemoração aos oito
anos de fundação do Posto de
Atendimento ao Empreendedor de
Jaboticabal.

O evento aconteceu na ACIA-
JA (Associação Comercial, Indus-
trial e Agronegócio de Jabotica-
bal), e contou com a participação
de representantes regionais do
SEBRAE-SP e da Secretaria Mu-
nicipal de Indústria, Comércio e
Turismo.

Através de uma parceria entre
Prefeitura Municipal, Associação
Comercial, Industrial e Agronegó-
cio de Jaboticabal (ACIAJA), CDL
(Câmara dos Diretores Lojistas),
Instituto Tecnológico de Jabotica-
bal e Sebrae-SP, mais de 1000 em-
presários são atendidos todos os
anos, com orientações, participa-
ções de feiras, missões, palestras,
oficinas e workshops gratuitos.

“O PAE de Jaboticabal traz ca-
pacitação importante para empre-
endedor que quer alavancar seus
negócios ou mesmo para quem
deseja ter o próprio negócio. Sa-
bemos que quem gera emprego e

Café da Manhã marca oito anos do PAE em Jaboticabal
Encontro serviu para prestar contas das atividades promovidas em 2013 e os novos projetos para 2014

renda na cidade é o empresário e
por isso incentivamos nossa eco-
nomia local”, comenta o prefeito
Raul Girio.

A oportunidade serviu para
apresentar números dos eventos
realizados em 2013 e dos projetos
que serão desenvolvidos em 2014.
“O café da manhã marcou um mo-
mento importante em Jaboticabal.
Os empresários tiveram oportuni-
dade de conversar e acompanhar
as atividades que vem pela frente
em um ano tão importante, com
eventos como a Copa do Mundo.
Agradeço a todos os presentes”,
afirma o Secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Valdemir Lut-
ti.

A Agente de Atendimento do
SEBAE-SP, Vanessa Gonçalves,
lembra que mensalmente eventos
são realizados em Jaboticabal. “O
PAE mantem uma agenda bastan-
te ativa, com cursos, palestras, vi-
agens, entre outras atividades. Os
empresários que ainda não conhe-
cem o trabalho realizado, procu-
rem o escritório do Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor, na Pre-
feitura Municipal.

Um projeto voltado para maiores de 18, com inúmeras receitas, acompanhado pela Primeira Dama do Município Cidinha Girio, valorizando os novos profissionais da área comercial

Análise da avaliação, leva em consideração criatividade, qualidade em técnicas manuais e estética de acabamento, dando prioridade à diversificação e oportunidade aos artistas da cidade

Prefeito Raul Girio: “capacitação importante para o empreendedor alavancar seus negócios, gerando emprego e renda local”

Conheça a real personalidade,

dando o poder e os ferrões da

indignidade

O tempo nos mostra que o silêncio

e a paciência cuidam das

intempéries da humanidade

A verdadeira amizade consiste no

respeito e na abnegação
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P/ HELDER F. SIMURRO

Suicídios acontecem todos os dias nas
grandes, médias e pequenas cidades. Mas,
só é notícia se a vítima for uma perso-
nalidade pública tais como: Champig-
non, Chorão, Walmor Chagas, Kurt
Cobain, Leila Lopes, Ana Critina Cé-
sar, Pedro Nava, Péricles(cartunista),
Nikos Poulantzas, Giles Deleuze, Getú-
lio Vargas, entre tantos outros.

Nos últimos 45 anos o número de
suicídios no Planeta aumentou em 60%,
principalmente em homens entre 15 e
24 anos. A China registra o maior núme-
ro absoluto de suicídios de todo o Plane-
ta, com 280.000 por ano, maioria de
jovens estudantes. A enorme pressão so-
frida pelos estudantes, nesta faixa etária,
é considerada a causa principal do abre-
viamento  da Vida naquele País.

Também o suicídio é problema gra-
ve  no Japão, tristemente considerado a
“nação suicida”. Em 2007, a Agência

REFLEXÃO  —  OS SUICÍDIOS,  NA UNIVERSIDADE  E NO MUNDO
Nacional de Polícia do Japão, divulgou
33.093 suicídios. Isso representa mais
mortes do que a guerra do Iraque, ocor-
rida no mesmo ano que contou com
26.932 mortos.

De acordo com o Ministério da Saú-
de e do Trabalho Japonês, depois da II
Guerra Mundial, o Japão passou por três
ondas de suicídio. A primeira onda teve
seu ponto mais alto em 1958, com
23.641 mortes; a segunda alcançou o
máximo em 1986  com  25.667  mor-
tes. Atualmente, estamos no meio da
terceira onda, que começou em 1998.
Estas ondas são observáveis, não so-
mente em termos do número, mas, tam-
bém, em relação às taxas por cada cem
mil habitantes.

O governo japonês vem trabalhando
intensamente para diminuir os 30 mil sui-
cídios por ano. Levantamento da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS)
apresenta o suicídio entre as dez pri-
meiras causas de morte no mundo
para todas as faixas etárias. Aguns
países da Europa também apresentam ele-
vadas taxas de suicídio/ano.

Enquete com 637 universitários bra-
sileiros que responderam a um questio-
nário, 52,45% disseram qe sentiam von-
tade de morrer e 48% já haviam tenta-
do se matar, relata a pesquisadora Elza
Dutra, da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. “O que faz com que
os jovens não estejam desejando viver?
Família, grupo de trabalho, classe pro-

fissional, influenciados pelo senso co-
mum? Geralmente consideram o ato ex-
tremo “acidente” ou “morte natural”.

Os mais próximos das vítimas ten-
dem a sentir culpa ou raiva: “por que
ele fez isso comigo”? Religiosos consi-
deram o suicídio um pecado imperdoá-
vel. Judeus ainda impedem que se enter-
re os suicidas no mesmo cemitério dos
demais. As  pesquisas acadêmicas sobre
as causas suicidas, conforme a região do
país, ou inexistem ou são insuficientes.

Se o suicida é jovem, universi-
tário, caberia investigar: por que
deixar a Vida quando o Futuro se
apresenta promissor? Podemos
apontar um curso universitário com
mais suicidas/ano, considerando a
última década? Noutros termos,
existem cursos cujo conteúdo ou
estilo docente induz ao suicídio?

Numa revisão da literatura disponí-
vel sobre o suicídio entre médicos  no
Planeta verificou-se que a taxa de suicí-
dio na população médica é superior a da
população em geral. As principais espe-
cialidades: anestesistas, psiquiatras, of-
talmologistas e patologistas são referi-
dos com os mais vulneráveis.

Tem-se questionado porque alunos
do curso de medicina pertencem ao gru-
po de alto risco na problemática do sui-
cídio. Daí algumas hipóteses:

1) Estudantes mais propensos a so-
frerem pressões impostas diante de qual-
quer  falha médica ou falta  de preparo

médico diante da possibilidade de morte
de pacientes

2) Passar a sentir culpa pelo que não
sabe e, com isso, se sente paralisado pelo
medo de errar;

3)Os sentimentos de desvalia e im-
potência, que, muitas vezes, são respon-
sáveis por ideias de abondono do curso e
como consequência causam depressão;

4) Estresse acumulado durante o curso
e na residência médica e privação de sono;

5) O fácil acesso aos métodos para
cometimento do ato suicida (além dos
estudantes de medicina, o fácil acesso
às drogas ou veneno, aumenta a proba-
bilidade entre estudantes de química,
farmácia, enfermagem, odontologia).

Neste quadro, existe cobrança para
os cursos de medicina não faltar com a
responsabilidade de dar assistência psi-
coprofilática e psicoterapêutica aos es-
tudantes. Recente notícia diz que algu-
ma Universidade asiática vem impondo
aos estudantes de medicina assinar um
termo de compromisso absolvendo a
Instituição da responsabilidade, caso eles
cometam o suicídio ou fiquem feridos.
Que pensar de uma medida como esta?

Resenha do artigo de Raymun-
do de Lima. Docente do Departa-
mento de Fundamentos da Educa-
ção, Universidade Estadual de Ma-
ringá, publicado na revista Espaço
Acadêmico de Outubro/2013-   Alan
– Conselho diretor do C.V.V. – Bo-
letim/CVV- Janeiro  de  2014

 A crucificação era um método ro-
mano de execução, primeiramente re-
servado para os escravos. Nesse ato,
combinavam-se os elementos de ver-
gonha e de tortura, e, por isso, esse pro-
cesso de justiçar os réus era considerado
como mais profundo horror. O castigo
da crucificação começava com a flage-
lação, depois de o criminoso ter sido
despojado de suas vestes. No açoite, os
saldados, muitas vezes, fixavam pregos,
pedaços de osso e coisas semelhantes
em cada ponta do chicote, e a tortura
do açoitamento, às vezes, era tão forte
que o flagelado morria em conseqüên-
cia dos açoites. Geralmente, a flagela-

A CRUCIFICAÇÃO
ção era efetuada com o réu preso a uma
coluna. No caso de Jesus, esse castigo
infringido parece ter sido brando, antes
da sentença, com a finalidade de provo-
car a compaixão e conseguir a liberta-
ção do acusado (Lucas 23.22; João
19.1). Colocava-se, em geral, uma ins-
crição acima da cabeça da pessoa (Ma-
teus 27.37; Marcos 15.26; Lucas 23.38;
João 19.19), a qual, em poucas pala-
vras, exprimia seu crime. O criminoso
levava sua cruz ao lugar da execução.
Jesus Cristo foi pregado na cruz, mas,
algumas vezes, o condenado era apenas
atado a esse instrumento de suplicio, e,
certamente, este último processo era
considerado o mais penoso, uma vez
que a agonia do criminoso era extraor-
dinariamente prolongada. Entre os ju-
deus, algumas vezes, o corpo de um cri-
minoso era dependurado em uma árvo-
re; mas não podia ficar alí durante a
noite, porque era “maldito de Deus” e
contaminaria a terra (Deuteronômio
21.22,23). Tudo isso é muito horrível
de se falar ou pensar, mas era necessá-
rio que Jesus fosse crucificado, não exis-
tia outra solução nem uma saída. Deus
no seu imenso amor enviou seu único
filho Jesus Cristo, porque só ele podia
pagar este alto preço para nos ter de
volta para Ele. Toda a humanidade es-
tava indo para o abismo sem salvação.
Tudo isso aconteceu por causa da deso-
bediência de Adão no Jardim do Éden.

Por isso é muito importante nunca de-
sobedecer aos mandamentos do Senhor,
porque tudo o que Deus deseja para cada
um de nós, que todos recebam a salva-
ção em Cristo Jesus e não a condenação
eterna. Jesus Cristo morreu em nosso
lugar para que cada um de nós tenha
vida e tenha em abundância. Jesus pade-
ceu na cruz sofrendo todos os nossos
pecados e carregando todas nossas en-
fermidades e doenças (Isaías 53.4-5).
Este é um amor que não tem preço,
Jesus deu a sua própria vida em favor de
toda a humanidade. É por isso que quan-
do um pecador se arrepende, ou seja,
aceita o Senhor Jesus Cristo como úni-
co e suficiente salvador da sua vida, aqui
na terra, há uma grande festa no céu.
Hoje você pode se alegrar, Jesus está
batendo na porta do seu coração, con-
vide Ele para entrar em sua vida e tudo
vai mudar num piscar de olhos. Talvez
você esteja como a ovelha perdida que
saiu do meio do rebanho e foi para a
montanha sozinha, mas o Bom Pastor
(Jesus Cristo) deixou as noventa e nove
no aprisco e foi pelas montanhas em
busca da ovelha perdida e não voltou
até encontrá-la. Quando a encontrou,
gemendo de frio, pois logo em seus
ombros, cheio de Júbilo. E chegando à
sua casa, convoca os amigos e vizinhos,
dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, por-
que já achei a minha ovelha perdida.
Todos nós andamos desgarrados como

ovelhas; cada um se desviava pelo seu
próprio caminho, mas o Senhor Deus
fez cair sobre Jesus à iniqüidade de nós
todos. Jesus foi oprimido, mas não abriu
a sua boca; como um cordeiro, foi leva-
do ao matadouro e, como a ovelha
muda perante seus tosquiadores, Jesus
não abriu a boca (Isaías 53-6-7). Nós
vivíamos neste mundo só fazendo a
nossa vontade e não obedecendo aos
mandamentos do Senhor nosso Deus.
Mas quando aceitamos o Senhor Jesus,
como nosso Salvador, deixamos todo
pecado e passamos a fazer somente a
vontade de Deus. Lembre-se que Jesus
sofreu naquela cruz carregando todo o
nosso pecado. Hoje ninguém precisa
sofrer nem um tipo de mau, Jesus já
pagou toda a nossa conta naquela cruz,
não devemos mais nada para o inimi-
go. Aceite o Senhor Jesus como seu
Salvador e você vai ter uma vida cheia
de alegrias e de muito sucesso aqui na
terra e depois quando terminar todos
os seus dias e chegar à velhice, quando
você estiver farto e satisfeito de tudo
que o Pai lhe deu aqui na terra, então
você vai dizer: Pai Celeste, agora eu
estou pronto para morar na eternidade
contigo. Tomará a Deus que você te-
nha tomado a decisão certa na sua pre-
ciosa vida que Deus te deu neste mun-
do. Que Deus te abençoe. Está é a mi-
nha oração em nome de Jesus. Ouça o
nosso programa A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107.9
das 5hra30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com

PROCURA-SE
Tio Idelfonso Laurentino e a esposa Tica
Ele é filho de Jacinta Ferreira Rabelo e ela Filha de Pedro Amaro. Eles

moravam na cidade de Manaira/PB há mais de 35 anos.
A família só sabe que estão residindo aqui em Jaboticabal.
O José Rodrigues Mariz (conhecido como Zé de Jacinta), está doente e quer

reencontrar o irmão.

Fones de Contato: José Rodrigues: 011-3731-4593
Cida (11)3783-4507, (11)3224-4483 ou (11)99455-2365

No mundo em que vivemos nasce a es-
perança que construímos com muito amor.

A felicidade é uma luz que nos ilumi-
na e nos guia para caminhos de realiza-
ções que são realidades vividas eterna-
mente.

Os sonhos são promessas que po-
dem acontecer num mundo onde vive-
mos trabalhando num cenário de luzes e
elos, que iluminam nossos desejos de
vencermos nossas fraquezas e alcançar-
mos o fim necessário e certo.

Seremos trabalhadores na construção
de um mundo melhor, mais culto, mais
espiritual e com ideais que transformam a
ignorância em alfabetizados de sabedoria,
prontos para o trabalho a ser desenvolvi-
dos dentro da hierarquia de valores, onde
somamos ideais e virtudes, que iluminam
os caminhos que nos levam a DEUS.

As vidas sucessivas trazem para o
espírito a implantação de disciplina e
deveres, para serem vividos e executa-
dos na família, dentro da união, a paz e
da fraterna visão de direitos, que se exi-

A  FELICIDADE  SE  CONSTRÓI  COM  AMOR
ge renúncia e apego aos bens materiais,
dentro da reforma íntima.

Somos produtos de DEUS.  Filhos
eternos do amor, na construção de fon-
tes de luzes que iluminam os pensamen-
tos, os modos de vivermos em direção à
BOA NOVA, de um mundo feliz, dentro
da transformação, que  muda os  desti-
nos dentro da eternidade.

 A volta do espírito ao corpo, dentro
da reencarnação, seguimos as verdades
eternas dentro das necessidades que nos
obriga a entendermos a vida do espírito,
contínua além túmulo, vinculados à evo-
lução, num crescimento espiritual para
mudanças de comportamento perante o
modo de pensar e agir, diante dos pro-
blemas que criamos no relacionamento
com a família e o mundo profano.

 Estamos num planeta de provas e
expiações, mundo de resgate cármico,
individual e coletivo, vidas anteriores,
passado repleto de acontecimentos que
trouxeram separações, longe do amor,
da paz e da harmonia entre os povos
que viveram em  guerras  e cultivaram o
ódio. As perseguições e desentendimen-
tos eram muitas, as lutas marcaram épo-
cas, viveram com ideais diferentes, pen-
samentos, ações e reações, ficaram mar-
cados nos tempos das vidas eternas do
espírito. Somos eternos em espírito.

Vivemos para aprender e conhecer
as verdades vindas de DEUS.

 O amor nasce como uma semente,
que lançada nos caminhos, iluminam os
seres que vivem nos mundos criados por
DEUS. HOJE, AMANHÃ E SEMPRE.
As verdades são escritas no exemplo, onde
reina o amor, trazendo a humildade no
exemplo de JESUS, como o perdão.

O FILME: Os Embalos de Sábado à
Noite influenciou toda geração no final
dos anos 70 e começo dos 80. Lançado
no final de 1978, espalhou a febre da
discoteque pelo mundo.

Menos de um mês depois, precisa-
mente no dia 5 de janeiro seguinte, sua
trilha sonora alcançou a extraordinária
marca de 25 milhões de dólares de ven-
dagem, um recorde. A grande atração do
filme é o ator John Travolta, que inter-
preta o personagem principal. A trilha
sonora do grupo Bee Gees, formado
pelos  irmãos Gibb, estourou nas para-
das de sucesso e contribuiu muito para o
ambiente do filme já que a dança era um
ingrediente fundamental na história.

A  FEBRE  DA  DISCOTEQUE  - FENÔMENO  SE  ESPALHOU  COM  SATURDAY  NIGHT  FEVER

Personagem e trilha sonora viraram íco-
nes dos jovens frequentadores de boa-
tes, dançarinos e fãs. A história é sim-
ples: Tony Manero (Travolta) é um
jovem suburbano de 19 anos, de  classe
média baixa. Criados jovens rebeldes da
década de 50, reverencia às baladas e
explosivas noites de sábado, extrava-
sando energia e sensualidade. O mais
cobiçado dançarino da discoteca 2001
Odyssey, no Brooklin Nova Iorquino,
passa seus dias trabalhando pesadamen-
te como vendedor numa loja de ferra-
gens. À noite, se prepara para o que
sabe fazer de melhor: dançar. Ansioso e
inquieto, faz ginástica, penteia inúme-
ras vezes o cabelo, se perfuma com co-
lônia Três Brut, veste camisa florida,
calças justas de gabardine boca de sino e
sapatos de plataforma. Ficou clássico
sua imagem vestindo um terno branco
com enorme lapela e camisa preta no
pôster  do filme. Os Embalos de Sábado
à Noite custou na época à Paramont
apenas 3 milhões de dólares. “Vendo
Tony, vejo desilusão e frustração. Ele
não é macho, herói ou anti-herói. É
simplesmente um jovem universalmen-
te identificável”, descreveria com pre-
cisão John Travolta. A repercussão bra-
sileira da moda discoteque veio com a

novela Dancig’ Days, em 1978, primei-
ro sucesso de Gilberto Braga, com Sônia
Braga como ex-presidiária e dançarina.

Da moda (meias de lurex) aos costu-
mes (ainda reflexos da revolução sexual
dos anos 60), a trama de Braga marcou
toda uma geração de brasileiros.

Elvis grava pela 1ª vez. Ele só que-
ria dar um disco de presente para a mãe.

Dia 4 de janeiro de 1951, dirigindo
pela avenida principal de Memphis, El-
vis lembrou-se de que era aniversário de
sua mãe. “Pensei em fazer algo para
animá-la. Foi quando vi uma placa: Som
Records Inc.Memphis Recording Servi-
ces. Estava com o violão no porta ma-
las, parei e entrei”. É assim que Elvis
relata sua casual entrada no mundo da
música.

O estúdio, misto de rádio e pequena
gravadora, foi a primeira experiência
do mito com o show business. A grava-
ção de modas musicais My Happiness e
Thats When Your Hear Taches Begin
lhe  custou apenas 4 dólares e chamou a
atenção do produtor e dono do estúdio,
Sam Phillips. Ainda desajeitado com os
processos de gravação, Elvis acabaria
ouvindo elogios de Phillips a respeito
de sua voz. Era um bom começo. “Se
puder encontrar um branco que cante

como um negro, vou ganhar um bilhão
de dólares”, vivia repetindo Phillips.
Encontrou e um ano depois o chamou
de novo para algumas gravações, ofici-
ais. Elvis resolveu divertir o pessoal
durante uma pausa para o café cantan-
do um rhythm and blues rápido e agita-
do. Phillips começou a gritar: “Garoto
isso é genial. É assim que você tem que
cantar. Deixe sair, como uma tempes-
tade” Elvis faria cinco álbuns (o equiva-
lente aos compactos) pelo selo Sun
Records, todos divulgados somente na
rádio local. Veio a primeira oportuni-
dade de se apresentar em público e El-
vis teve uma inesperada reação da pla-
téia, que berrava enlouquecida. Nesse
momento, ele percebeu que podia fi-
nalmente sair da pobreza e ajudar sua
sofrida família. Um dos mais influen-
tes empresários do meio musical, Tom
Parker, o contratou e o levou à grava-
dora RCA Victor. Sua primeira grava-
ção oficial, Heartbreak Hotel, logo se
tornou um hit, vendendo mais de 1
milhão de cópias. Pela primeira vez,
Elvis Aaron Presley e sua família ti-
nham dinheiro suficiente para gastar
sem preocupações. Curiosamente, a
primeira compra do cantor foi um Ca-
dillac. Nascia o mito.

Por  Monsenhor Jonas Abib

Talvez você esteja longe do Senhor,
longe da Igreja. Por que você deixou de
usar os dons? Por que você deixou de
rezar como no início? Onde está o seu
amor inicial?

De nada adianta você se converter, mas,
depois, andar para trás, andar por um ca-
minho pior do que estava antes da conver-

Você sabe o que é o primeiro amor?
são. É o Senhor quem diz: "Arrepende-te e
retorna às tuas primeiras obras".

Deus sabe como você é, Ele sabe da
sua conduta e não olha a sua aparência.
Talvez você se considere vivo, mas está
morto; talvez você não esteja em gran-
des pecados, mas não tem o ânimo do
primeiro amor.

Estava participando de um encon-
tro, quando me veio esta Palavra: "Pa-
rece vivo, mas estás mortos. Onde está
o teu primeiro amor?". O Senhor dizia
em meu interior: "Jonas, tenho saudades
de você. Cadê o seu fervor?". Caí em
prantos e fui me confessar. Jesus nos diz:
"Sê vigilante e consolida o resto que ia
morrer, pois não achei tuas obras perfei-
tas diante de meu Deus. Sede firme"!

Você quer ser surpreendido pelo Se-
nhor como é surpreendido por um la-
drão? Para você que não quer ser mau,
mas também não quer ser fiel ao Se-
nhor, Jesus diz: "Conheço as tuas obras:
não és nem frio nem quente. Oxalá fos-
ses frio ou quente! Mas, como és mor-
no, nem frio nem quente, vou vomitar-
te" (Apoc 3,15-16). Pare um pouco e
pense se você está em "cima do muro".

Seu irmão,

Alessandro Rômbola
Presidente da Associação Semeando Vida

A polêmica entre a religião e o ho-
mossexualismo, tem evoluído em nosso
país e no mundo de uma forma abrangen-
te. Mas a grande maioria das pessoas, que
não são tão religiosas, e que não são ho-
mossexuais, é apenas plateia de uma gran-
de polêmica, não fazendo tanta questão
assim, se entre a religião ou o homosse-
xualismo, quem ficará com a razão.

Mas em fim, o casamento gay, que
efeitos terão na sociedade? E se não
houver o casamento gay, como ficará a
união de duas pessoas do mesmo sexo?

E a adoção por casais homossexu-
ais, como isso refletirá no futuro na
saúde psíquica do adulto?

E se sobrarem crianças na adoção
que poderiam ter um lar (mesmo um lar
de pais homossexuais), como elas se-
rão?

Ninguém pode se achar neutro em
uma questão que hoje talvez não nos
afete diretamente, mas futuramente,

A guerra entre a religião e o homossexualismo. De que lado você está?
afetará nossos filhos e netos, naquilo
que chamamos de saúde emocional, qua-
lidade de vida.

Existe uma guerra onde à religião
usa Deus como escudo, e os homosse-
xuais usam da perseguição religiosa, a
oportunidade de se fazerem de vítimas.
Vamos usar a inteligência e entender:
As duas partes defendem algo mais do
que Deus e direitos!

Na verdade, o ódio expresso por al-
guns homossexuais contra Deus, não é
contra Deus, mas contra o sistema reli-
gioso que usa Deus como escudo e espa-
da.  E vemos que a religião para contra
atacar usa a necessidade de defender a
Deus. Mas, como pode alguém defender
a Deus se Ele é Deus?

Será que o clamor dos homossexuais
por “direito” não é um clamor por do-
mínio? Será que a contrariedade da reli-
gião, revida por que tem medo de perder
este domínio? Por que se a religião acre-
dita que Deus está no domínio de tudo,
então, acreditaria que seja qual for o rumo
da humanidade, Deus estaria no contro-
le. Assim como os homossexuais, se eles
estão decididos em seguirem seu cami-
nho e ninguém se opõe, por que tanta
briga e demonstração de força?

Em tudo isto o nosso país, o estado, é
laico, ou seja, ele não deve ceder nem à
religião e nem a pessoas que tem uma
opção sexual diferente. Mas sabemos que
na verdade o estado (o país, as leis) é
manipulado por aqueles que são mais for-
tes. Seja politico, religioso, financeiro.
E como nós, “simples mortais” ficamos?

Eu fico me perguntando; Se Jesus
estivesse hoje aqui, como ele trataria
essa situação?

Nós vemos o Senhor Jesus na bíblia,
chamando as pessoas para o arrependi-
mento, mas não vemos julgando os pe-
cados das pessoas.

Quando Jesus estava aqui na terra,
não passou pela polêmica do homosse-
xualismo. Mas partindo do princípio de
como ele lidava com as pessoas pode-
mos fazer um paralelo.

Jesus tratava todos iguais. Quando Ni-
codemos, um religioso e politico o veio
encontrar escondido, Jesus o recebeu, e
trabalhou na alma dele dizendo: é neces-
sário Nicodemos, você nascer de novo.
Quando ele foi questionado sobre a torre
que caiu matando pessoas inocentes, ele
retrucou dizendo: vocês acham que são
menos culpados do que eles?

Quando uma cidade não recebeu Je-
sus, os discípulos pediram para derramar
fogo do céu e queimar aquelas pessoas,
Jesus disse: eu não vim para destruir a
alma dos homens, mas para salvá-los.

E hoje, para um homossexual, o que
Jesus diria? Para os religiosos que con-
denam o homossexual, o que Jesus di-
ria? Jesus disse para um homem justo,
correto, mas que era muito rico: você
quer ter a vida eterna, então venda tudo o
que tem, dê aos pobres e depois me siga.

Ele disse ainda: aquele que quer ga-
nhar a sua vida perdê-la-á, mas quem a
perde por amor de mim, salvá-la-á.

Vemos que ele não qualifica o pecado
de ninguém e nem culpa, mas deseja res-
gatar a alma de todos. De todos que quise-
rem, por que na verdade Deus sempre pre-
serva o livre arbítrio, na humanidade.

Seja homossexual ou heterossexual,
negro, branco, chinês, português, viciado,
são, doente, rico, pobre, Jesus tem uma

obra a fazer na vida de todos, por que todos
pecaram e precisam da graça de Deus.

Porém, até aonde vai o direito de
alguém? Até aonde não fere o direito de
outro, assim eu creio e você deve con-
cordar comigo.

Ora, ninguém muda ninguém, nem
Deus pode mudar alguém, que não quer
ser mudado. Deus respeita a vontade do
homem, mas só Ele tem aquilo que as
pessoas procuram. Vida! Paz! Amor!
Alegria! E para obter isso é necessário
obedecer à sua palavra. Se não quiser-
mos, tudo bem, mas assim como Deus
não força a mudança em uma pessoa,
como pode alguém querer exigir que
Deus mude para aceitá-la como ela é?
Então novamente eu digo: a guerra en-
tre a religião e o homossexualismo, vai
além, de direitos. A guerra é por poder,
domínio e destaque na mídia.

O que vale a cada um de nós? É cui-
dar da nossa alma. E eu lhe digo, meu
querido leitor, não existe a melhor edu-
cação para seu filho, do que a educação
bíblica. Chegar-se perto de Deus, seja
qual for a preferencia sexual, é uma ati-
tude renovadora, por que qualquer que
se chega à Ele, de maneira nenhuma
será lançado fora. Todos possuímos algo
a ser preenchido, um vazio em nosso
coração que é do tamanho de Deus. E
enquanto não nos vermos como peca-
dores e dependentes dele, sofreremos
em nossos dilemas e frustrações. Obri-
gado pela leitura. Se você gostou do
tema, diáriamente, temas como este
fazem parte em meu programa: Pala-
vra Viva, ao vivo, das 8 às 9 da manhã,
na Rádio Gazeta FM, 107,9 ou pelo site:

 www.radiogazetafm.com.br.

A Sexta-Feira Santa, ou 'Sex-
ta-Feira da Paixão', é a Sexta-Fei-
ra antes do Domingo de Páscoa. É
a data em que os cristãos lembram
o julgamento, paixão, crucifica-
ção, morte e sepultura de Jesus Cris-
to, através de diversos ritos religi-
osos.

Segundo a tradição cristã, a res-
surreição de Cristo aconteceu no
domingo seguinte ao dia 14 de

Nisã, no calendário hebraico. A mesma tradição refere ser esse o terceiro dia
desde a morte. Assim, contando a partir do domingo, e sabendo que o costume
judaico, tal como o romano, contava o primeiro e o último dia, chega-se à
sexta-feira como dia da morte de Cristo.

A Sexta-feira Santa é um feriado móvel que serve de referência para outras
datas. É calculado como sendo a primeira Sexta-feira após a primeira lua cheia
após o equinócio de outono no hemisfério sul ou o equinócio de primavera no
hemisfério norte

Feliz Páscoa

Por: Noel. O Mensageiro  da Paz
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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!

Venho transmitir rápidas pinceladas
acerca de um assunto científico-astral o
qual vamos estudar no momento em que
acontecem mortes de pessoas em conse-
quência das guerras, dos atos terroristas,
das ondas de sequestros, dos assassinatos
deliberados por quadrilhas do crime or-
ganizado e por assaltos, dos estupros e
dos homicídios sem fim, decorrentes das
brigas, ambições, revoltas e desentendi-
mentos em todos os setores da atividade
humana e no seio da própria família, que
se sucede em ritmo alucinante e de modo
cada vez mais assustador.

Cumpre-nos relatar que as “mortes”
que se sucedem ininterruptamente em
todos os cantos do mundo, se verificam
em decorrência já do PROCESSO de
SEPARAÇÃO do TRIGO do JOIO.

Todas as mortes ocorridas em de-
corrência dos fatores apontados acima

NO LIMIAR DO APOCALIPSE (PARTE 1/2)
DITADO POR NOSTRADAMUS

e também provenientes das doenças in-
curáveis, que tragicamente crassa pela
face terrena, precisam ser vistas como
o fruto que cada indivíduo e a coletivi-
dade estão colhendo em sentido pro-
porcionalmente direto por espoliações
decorrentes de fatores deliberadamente
atrozes nas quais se envolveram e, atra-
vés desses mesmos meios, estão sendo
destituídas de suas vestimentas de carne
face aos seus atos e atitudes em desati-
no com as LEIS DIVINAS, através dos
acontecimentos que se são para nós
outros, tidos como atrozes e doloridos,
porém o são tudo conforme determi-
nante na Lei Cármica em sua Eterna
Justiça Superior.

Assim, concomitante e em ritmo ace-
lerado se processa a limpeza do joio do
trigo cujas cenas passam diante dos nos-
sos olhos ininterruptamente - que só não
é enxergado por quem não quer ver.

O que queremos dizer com “enxer-
gado” é sobre o pleno andamento do
processo já dito há dois mil anos, pelo
nosso venerável Mestre Senhor JESUS,
de que os “bons” seriam separados dos
“maus” e, assim, é o que já está aconte-
cendo.

Isto porque não tendo mais tempo a
perder, uma vez que as pessoas classifi-
cadas como sendo os esquerdistas de
Cristo, estão sendo definitivamente re-
tiradas deste Planeta a fim de poderem
ter uma nova oportunidade de aprimo-
ramento, dentre tantas infinitas dadas
pelo PAI CELESTIAL, até que com-
preendam e aprendam a viver sob a égi-
de do AMOR AO PRÓXIMO.

Assim é que uma pergunta paira no
ar quanto à de que maneira e para onde
vão especificamente todos os esquer-
distas dos preceitos ditados pela OR-
DEM CRÍSTICA, cujo Maior Divulga-
dor foi nosso venerável Mestre e Se-
nhor JESUS, Governador do Planeta
Terra.

Bem, meus irmãos. Numa primeira
etapa é necessário ocorrer o desenlace
da vestimenta carnal daqueles que se
encontram vivendo no plano físico, sob
e infelizmente, pelas circunstancias
mais atrozes que se verifica exatamen-
te com as pessoas que classificadas es-
tão do lado esquerdo dos preceitos dita-

dos por JESUS, de modo que cada qual,
destituídos de suas respectivas carcaças
carnais, possam, adentrando na fila de
espera com as demais pessoas que já se
encontram no plano astral, em idênti-
cas condições, irem se preparando a fim
de serem transferidas para outro local
planetário, onde desenvolverão novo
ciclo de vida, deixando, portanto, o Pla-
neta Terra que será devidamente limpo
e higienizado. Planeta este que é um
corpo planetário comprometido em
suas entranhas que foi e está sendo dila-
cerado não só pelo modo de agir dessas
pessoas, mas, também e exatamente,
pelo ininterrupto aumento de miasmas
e essências deletérias lançadas na atmos-
fera terrena, por todos esses esquerdis-
tas através dos atos e atitudes incorre-
tos, que vêm praticando ao longo dos
séculos.

Então, de todas essas pessoas classi-
ficadas como os “esquerdistas de JESUS”,
e que se encontram em corpo astral (es-
piritual), já estão sendo transferidas para
um Astro que chamamos de Higieniza-
dor (também designado de Planeta X ou
Nibiru), o qual vem se aproximando pau-
latinamente do Planeta Terra.

Esse Astro Higienizador é um Pla-
neta que vem empreendendo sua via-
gem desde os confins dos quadrantes
cósmicos, seguindo uma trajetória lon-
gínqua, para se instalar num determina-
do sistema solar, pois justamente para
lá se dirige a fim de compor dentre ou-
tros astros, uma nova estação planetá-
ria para o desenvolvimento e aprimo-
ramento tanto concernente ao seu es-
tado físico quanto ao seu estado astral
e, obviamente também, com as criatu-
ras de DEUS que comporão as civiliza-
ções afins.

Assim sendo, ao longo de sua traje-
tória, do modo como aconteceu em
outros sistemas, ao se aproximar do
nosso Sistema Solar, entrou em órbita
sistemática e vem efetuando sua traje-
tória orbital em sentido helicoidal.

À medida que o Astro Higienizador,
portanto, vem empreendendo sua via-
gem, como já dissemos, em trajetória
helicoidal, e assim vai “descendo” e “fe-
chando” sua órbita circundante e interi-
orizada no Sistema Solar que é uma de-

saceleração em sua viagem intergalác-
tica, vai acolhendo em seu bojo as pes-
soas destituídas de corpo físico, que para
lá estão sendo transportadas pelas
EQUIPES DE APOIO INTERGALÁC-
TICO, criaturas estas, provenientes de
vários planetas que se encontram tam-
bém em várias dimensões, as quais são
supervisionadas pelo “CONSELHO DA
SUBLIME TRINDADE”. Dentre essas
equipes, encontra-se o Exercito de Sol-
dados S.A.F.A. (SISTEMA DE ATEN-
DIMENTO AOS FERIDOS E ABALA-
DOS), provenientes de um Planeta cog-
nominado Zibahn, que se encontra na
12a Dimensão, de Galáxia vizinha à esta.

É de bom alvitre elucidar que esse
Astro Higienizador, enquanto em sua
viagem circundante desde as adjacênci-
as até interiormente ao Sistema Solar,
se encontra na 4a dimensão, ou seja,
numa faixa dimensional cuja onda de
frequência vibratória oscila em padrões
de escala diferentes deste no qual a civi-
lização terrena em corpo físico está vi-
vendo no momento, daí o motivo pelo
qual, os astrônomos não o terem visto
ainda (*).

-CONTINUA NA PRÓXIMA EDI-
ÇÃO A PARTE 2 DESTA MATÉRIA-

(*) Ensejamos nesta oportunidade,
quando já estamos em abril de 2.014,
lembrar a todos que os cientistas e as-
trônomos já se deram conta de um as-
tro misterioso, através de sofisticados
aparelhos de observação, instalados em
satélites artificiais, denominando-o de
Planeta X.

Digitem no Google: “Planeta X” e
encontrarão inumeráveis matérias a esse
respeito.

É claro e inevitavelmente que exis-
tem as matérias dos céticos e descren-
tes, porque a zombaria ou desdém ainda
faz parte da terça parte dos seres huma-
nos terrícolas que serão exilados para o
Astro Higienizador.

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

TRES ASCENSOS
“É vitalmente importante que

você deixe de lado o julgamento,
libere expectativas e siga o fluxo.
Não antecipe, não questione, veja
apenas se o resultado ressoa com
você. Se estiver em sincronia com
o seu corpo, a resposta será verda-
deira para você.”

Ninguém, em tempo algum, será ca-
paz  de me desencantar do amor

Pois o clamor de uma verdade inter-
na não se abala com gritos vãos.

Os sentimentos são artesãos  de obras
belas, mas de aparente valor.

NADA VENCERÁ O AMOR
Todavia, o fruto que vingou não

morre na flor e nem perece nos grãos!
 Eu sei que o mundo é cenário hedi-

ondo de guerras inúteis e glórias frias.
Que nele mesmo as alegrias estão

mortas no cardápio do que se compra.
Que a realidade tornou-se uma afron-

ta, que as almas estão vazias.
E que o avanço dos dias distanciam a

esperança que nunca desponta!
 Não nego a vaidade, a falsidade e os

malignos intentos da maioria.
Admito que a covardia  é  que  patro-

cina as agressões e violências infindas.
Sei que parecem findas as artes da

natureza em sua primária galeria.
E que em vez da mútua harmonia,

são as perfídias que traçam as sinas!
 Mas eu também já avistei uma flor

resistente em chão erosado.
Também já vi um coração destroça-

do voltar a sonhar.
Eu creio que além de nós está quem

possa nos proporcionar um mundo

transformado.
Onde o homem lembre-se foi ori-

ginado,  e  que foi  proje tado para
amar!

Não acumule  em seu coração dese-
jos de vingança, detritos do mal.

Jogue-os fora relevando e esquecen-
do o que lhe fizeram de mal em pala-
vras, atos e maledicência, calúnias e in-
ju s t i ça s .

Esqueça!
Uma única pessoa lucrará com o seu

perdão: você mesmo que libertará seu
coração do peso da mágoa e do ódio.

Seja inteligente: perdoe e esqueça,
para ser feliz.

Quem alimenta o ódio atira fogo ao
próprio coração, porque o pensamento
negativo da raiva atrai para nós, a onda
de maldade que o nosso infeliz adversá-
rio lança contra nós; por isso, saiba re-
levar e esquecer, para ser realmente fe-
liz na caminhada dessa vida passageira.

Se você não sabe perdoar sem esque-

cer, é sinal que não compreendeu ainda
a VERDADE e o CAMINHO a seguir.
Perdoe e siga o seu caminho, quando o
caluniador abrir os olhos, você estará
tão distante dele, que não poderá mais
ouvir sua voz cheia de veneno.

E, assim, poderá deitar-se, ao finali-
zar o dia, com a consciência pura, por
haver seguido os ensinamentos do divi-
no MESTRE.

Palavras do SENHOR: “PAI PER-
DOA AS NOSSAS OFENSAS, ASSIM,
COMO PERDOAMOS A QUEM NOS
TEM OFENDIDO...”

Plante sementes de bondade e de
amor, mas não se preocupe com os re-
sultados futuros; mas, por enquanto, por
onde quer que você passe, lance as se-
mentes ao solo e deixei que cresçam e
frutifiquem, segundo as possibilidades do
terreno.

Aguarde o tempo... Aproveite  en-
tão  o momento que passa, a fim de
construir um amanhã risonho.

“Quem leva Cristo Jesus no cora-
ção, jamais desiste de amar!”

Apesar de delicioso e, dependendo da
quantidade, até saudável para as pessoas,
o chocolate é um alimento tóxico para
os cães. Segundo a veterinária Mariana
Paranhos, da indústria farmacêutica UCB
Saúde Animal, de Jaboticabal (SP), o con-
sumo pode levar até à morte dos pets.
“O principal problema é uma substância
chamada Teobromina, presente no ca-
cau. Por isso, quanto maior a concentra-
ção do ingrediente no doce, maior o ris-
co para eles”, afirma. A especialista aler-
ta que é preciso manter os cães longe
dessa guloseima, tomando cuidado redo-
brado com a proximidade da Páscoa. “O
quadro de intoxicação por chocolate
pode se manifestar por taquicardia, ex-
citação, espasmos musculares, respira-
ção ofegante, convulsões, podendo che-
gar ao coma”, diz. Os sinais de que algo
está errado com o pet costumam apare-
cer de 6 a 12 horas após o consumo do
doce, porém a ingestão de pequenas por-
ções durante dias seguidos também pode

Consumo de chocolate pode ser
letal para pets, diz especialista

levá-lo à morte. “Se o dono suspeitar
que o animal comeu chocolate ou outros
alimentos que tenham esse ingrediente,
ele deve procurar um médico veteriná-
rio imediatamente”, completa Mariana.
Tratamento

Não existe um medicamento ou tra-
tamento específico para casos de cães
que apresentem sinais de intoxicação
por chocolate. De acordo com Mariana
Paranhos, geralmente, são realizadas
terapias de suporte, como lavagem gás-
trica e administração de soro, e o trata-
mento dos sinais clínicos. “Contudo,
prevenir ainda é a melhor opção. O
dono deve ficar atento para não deixar
as embalagens em locais onde o animal
consiga alcançar”, lembra. Além do cho-
colate, não é recomendável dar nenhum
tipo de doce ou alimento impróprio para
os pets. “O melhor para a saúde do ani-
mal é uma alimentação balanceada à
base de rações e produtos específicos”,
conclui a veterinária

O Serviço Militar consiste no exer-
cício de atividades específicas desem-
penhadas pelas Forças Armadas (Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica) e com-
preender, na mobilização, todos os en-
cargos com a Defesa Nacional.

O alistamento deve ser realizado por
todo jovem brasileiro, do sexo masculi-
no, no período de 1º de janeiro ao últi-
mo dia útil do mês de junho do ano em
que o cidadão completar dezoito anos.
Em Jaboticabal, na Junta de Serviço
Militar à Rua 24 de Maio, 263 – Cen-

Início das atividades do TG em 2014
tro, Telefone: 3202-2373.

Ao término da SELEÇÃO realizada
pela Comissão de Seleção, o cidadão
poderá ser designado para a prestação
do Serviço Militar em uma Organiza-
ção Militar, sendo matriculado em Ór-
gão de Formação da Reserva.

Desde a sua matricula no dia 5 de
março deste ano, os Atiradores de Jabo-
ticabal iniciaram sua experiência na vida
militar e já desenvolvem diversas ativi-
dades internas e externas, envolvendo o
treinamento físico, ordem unida, e ins-

trução técnica e no dia 7 de abril, realiza-
ram a primeira marcha com percurso de
8Km, simulando a situação de Marcha
Administrativa, como etapa relativa ao
atual período de sua formação.

Demonstrando a sua interação jun-
to à sociedade jaboticabalense, o Exér-
cito Brasileiro, representado pelo Tiro
de Guerra de Jaboticabal, realizou na úl-
tima semana, uma campanha com o
objetivo de arrecadar leite e gelatina
para a Casa de Apoio de Jaboticabal,
para os pacientes em tratamento de

câncer na cidade de Barretos. Os atira-
dores montaram ponto de coleta na
Praça 9 de julho, visitaram os bairros,
instituições de ensino e empresas. A pri-
meira coleta foi entregue em veículo
cedido pela Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal, o qual foi repleto, graças à
generosidade e solidariedade que é ca-
racterística da população Jaboticabalen-
se.

“EXÉRCITO BRASILEIRO - TIRO
DE GUERRA, ESCOLA DE CIVISMO
E CIDADANIA”

Do Improviso ao Riso é um Espetáculo de Improvisação, baseado em
sugestões da platéia, que tem um papel fundamental na confecção do
espetáculo. O Espetáculo é inspirado nos ensinamentos de Viola Spolin,
com jogos teatrais, no Programa Norte Americano Whose Line Is It Anyway,
Jogando no Quintal e Improvável.

O espetáculo se inicia com um texto de Stand’up comedy por cerca de 15
minutos e em seguida com os jogos de improvisação coordenado por um
“Mestre de Cerimônia” que conduz os jogos com bastante humor. Por ser
um espetáculo que a platéia participa totalmente, os jogos se tornam mais
interessantes, a satisfação do público é garantida e toda apresentação torna-
se ÚNICA.

Do Improviso ao Riso já passou várias vezes pelas seguintes cidades:
Araraquara, Batatais, Barrinha, Cravinhos, Franca, Jaboticabal, Ribeirão
Preto, Poços de Caldas, São Simão, São Paulo, São José dos Campos, São
João da Boa Vista, Sertãozinho e Varginha.

A Cia Os Terezinhas é composta pelos atores Evandro Brandão e Wesley
Borges, e também conta com uma lista de convidados famosos e grandes
atores para completar o elenco.

ELENCO FIXO. No elenco fixo do show, estão Os Terezinhas Evandro
Brandão e Wesley Borges, que cursaram escola de Atores Wolf Maia e
estudaram a fundo improvisação teatral com Marcio Ballas, Marco Gon-
çalves e Allan Bennatti, campeões do mundo pela seleção brasileira de
improviso.

Dizem que tudo na vida tem preço,
nota antiga que se repete por inúmeras
vezes, em diversas ocasiões, seja para
bem ou maldizer.

Acontece que os sonhos, a vida, as
conquistas deste mundo e até mesmo do
mundo vindouro, seja eterno ou o “pa-
raíso” como muitos definem, tem pre-
ço, em nome de uma renúncia, de um

O PREÇO DA LIBERDADE
gosto, da caridade, e assim por diante.

Melhor mesmo é valorizarmos aqui-
lo que o dinheiro não pode comprar.

Buscar o que é verdadeiro sem lesar
a si mesmo nem a outrem, faz parte da
trajetória ou maratona.

O preço da Liberdade, quando disse-
mos o que pensamos, quando expressa-
mos nossos anseios, tentando ser o mais
real possível, pagamos um preço.

Ora somos elogiados, ora somos cri-
ticados.

Não nos misturemos ao comporta-
mento daqueles “Maria vai com as ou-
tras”, colocando-se como mais um no
pensamento coletivo e não repreende a
si mesmo, tente pensar com suas pró-
prias razões e agir com seu caráter indi-
vidual.

A caminhada recobra a todos uma
reflexão que pode distinguir se diante
daquele desafio, queremos pagar o pre-
ço.

Ser feliz tem preço, ser você mesmo
tem preço, ser autêntico tem preço, mas
não podemos esquecer que ser falso ou

traidor também tem preço.
Seja, portanto, para agir no bem ou

no mal, tem preço.
A primavera chega para o Ipê, mas

suas folhas caem.
O outono chega para refrescar, mas

muitos alérgicos adoecem.
O frio chega para que nos aqueça-

mos, fiquemos mais próximos e juntos,
mas também mata a muitos.

O verão chega quente, caloroso, mas
também promovendo doenças de pele,
cânceres que preocupam a humanidade.

No período escravocrata, havia tam-

bém escravos que tentavam comprar sua
própria liberdade e custava caro, ainda
depois de liberto.

Mas como libertar aquele que não
deseja ser libertado, já se tornou escra-
vo do escravismo.

Como libertarmos tantas mentes,
contaminadas pela incapacidade, seres
pensantes com comportamento de ir-
racionais, dependentes.

Afinal promover a liberdade não é
uma tarefa fácil, leva tempo, paciência
e sabedoria.

Caminhemos juntos nos libertando
de tantas amarras e cegueiras que nos
impedem de dar passos largos e pisar de
mansinho nos espinhos da vida.



GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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“Sem Deus não se chega ao Paraí-
so.” (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

..........................................................................................................
Dia 13 de abril é comemorado mun-

dialmente o dia do Beijo.
Um beijo sempre cai bem. É um

momento de carinho que qualquer um
adora e se derrete. Ditados populares
dizem que “Se o beijo é bom, é satisfa-
ção garantida”. Estudos apontam que o
beijo exercita e queima calorias, um bei-
jo de 10 segundos pode se perder até 12
calorias.

O beijo também é o termômetro da
relação, um casal em público é fácil iden-
tificar se eles estão apaixonados ou não,
apenas observando a maneira em que se
beijam. Bom beijo pessoal!

............................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkk!
Jorjão e a Lei Maria da Penha
Se havia algo que deixava o delegado

Carlos Henrique consternado, era cho-
ro de mulher. Ainda mais quando ela ti-
nha 30 anos, era bonita e sensual:

- Mas, o que foi que aconteceu, meu
anjo? Conta prá mim… Maristela – era
esse o nome da vítima.

Ela fez beicinho:
- Ele me bateu!!!
Dr. Carlos Henrique trincou os den-

tes:
- Ele, quem?
- O Jorjão!
Ele sentiu o peito arfar:
- E quem é esse Jorjão?
- É… Bem, como eu posso dizer?

Ah, deixa prá lá, doutor. Acho melhor
não registrar nada.

Dr. Carlos Henrique pousou a mão
naquele ombro macio, carnudo:

- Posso lhe dizer uma coisa?
Maristela ficou em silêncio.
O delegado insistiu:

- Com toda a experiência que tenho
nesses casos?

Ela balançou a cabeça, afirmativa-
mente:

- Pode!
- Se você não denunciar esse patife,

ele vai te bater de novo.
Ela abriu o olho roxo:
- O senhor acha?
- Tenho certeza, meu doce…
Alisou o hematoma:
- Aliás, vou expedir uma guia para o

Instituto Médico-Legal fazer o exame
de corpo de delito. Está horrível…

Apesar dos pesares, ela sorriu:
- O senhor ainda não viu nada.
- Ele fez pior ainda?
Maristela pôs a mão na coxa:
- Me deu um chute aqui…
- Ficou a marca?
- Uma mancha enorme.
- Entre aqui no meu gabinete, que eu

quero ver.
- Então, feche a porta, doutor.
Dr. Carlos Henrique deu três voltas

com a chave e mais quatro com o ferro-
lho. Tapou o buraco da fechadura com
uma fita adesiva:

- Assim está bom?
- Ótimo. Agora, ligue o ar e prepare

uma bebida para nós dois.
- Vinho?
Maristela mordeu o lábio ferido e

exigiu:
- Se tiver uísque, eu prefiro.
- Tenho sempre um litro guardado

para essas emergências, meu anjo. Puro
ou com gelo?

- Puro.
O delegado serviu duas doses. Maris-

tela pegou a sua e bebeu tudo em apenas
três goles. Estalou os beiços:

- Vou tirar a roupa.
- Mostra tudo, meu doce. Quero ver

todos os hematomas.
- Apague aquela luz alí.
Deixa só a do corredor…
Dr. Carlos Henrique estava arrepia-

do:
- Isto aqui tá parecendo estúdio da

Playboy… Tira tudo, meu anjo, tira.
- Tô tirando. Pronto!
O delegado, nervoso:
- Preciso acender.
Quero ver de perto para poder des-

crever nos autos… Epa!
- O que foi, doutor?
- Você é homem, cara!
- É com isso que o Jorjão não se

conforma, doutor!

Atenção senhores passageiros
para o voo 4357 com destino ao In-
verno 2014. Por favor, dirijam-se
ao portão número 03. Não esque-
çam que estamos indo para o frio
Brasileiro, onde a neve é restrita.
Portanto, nada de exageros. A moda
bateu o martelo e o couro é uma das
apostas. Será uma febre na nova es-
tação. Sim, ele voltou lindo e preto.
Às vezes em forma de calças, outras
em forma de jaquetas, ou até em pe-
quenos detalhes, sempre numa pro-
posta super moderna. Muitos pesco-
ços se torceram para vê-lo passar.
Seu brilho marcará presença entre
neblinas e ventos gelados. Aprovei-
tem para levar casacos pesados e tri-
côs de ponto gigante. Dentro de suas
malas também devem ter: descola-

EMBARQUE IMEDIATO

das camisetas, camisas xadrezes, car-
digãs e muitos lenços. Algo em deta-
lhes de onça também estão valendo
nas bagagens  masculinas. Preto,
branco, cinza e azul são os destaques
para nova temporada, mas quem vai
reinar mesmo é a cor vinho. E fa-
lando em vinho, apertem os cintos,
a decolagem já foi autorizada, o ser-
viço de bordo servirá uma taça para
todos e brindaremos o Inverno
2014!

Tenham uma boa viagem!
Agradecimento: Bauhaus Brasil
Fotografia: Monique Borges
Modelo: Rafael Lourenço
Marcela Sampaio
Marcos Vasques
Graziela Beraldo (Perfumaria Be-

raldo)

Parabéns ao baiano japonês, por mais um aniversário no próxi-
mo dia 18 de abril. Na foto, está com a netinha Bruninha e o amigo
de estimação Billy, no condomínio Bela Vista do Tietê. A família o
saúda!

No dia 13 de
abril, Renata
Comar, filha
de Gilberto e
Izilda, com-
pletará mais
um ano de
vida e recebe-
rá os para-
béns dos
amigos, pa-
rentes e fami-
liares.

Felicidades!

Gilberto Le-
mes comple-
tará mais um
aniversário
dia 18 de
abril, ao lado
da esposa
Marta, das fi-
lhas Débora,
Thaís e Bea-
triz, dos gen-
ros e netos.
Parabéns!

Aniver-
saria no
dia 13 de
abril, Bru-
na Barba-
glia, rece-
bendo os
c u m p r i -
mentos de
amigos e
famíliares.
Parabéns!

Famí l ia
T h e o d o r o
Silva em
Festa!

Isabel la
T h e o d o r o
Silva com-
pletará, no
dia 14 de
abril, mais
um aniver-
sário. Os
pais e fami-
liares dese-
jam à jovem,
muitos anos
de vida! Pa-
rabéns!

Eduardo Mar-
tins Lázaro
completará ida-
de nova no pró-
ximo dia 18 de
abril, ao lado da
esposa Rosânge-
la Rosa, dos fa-
miliares e ami-
gos.

Felicidades!

Parabéns ao
Marcos Adria-
no Capatto,
que completa-
rá mais um
ano de vida  no
dia 17/04, ao
lado da famí-
lia e amigos

Q u e m
comple tará
mais um NI-
VER no dia
14 de abril, é
o nosso queri-
do leitor
Éderson  José
Casagrande.
Receberá os
cumprimen-
tos dos fami-
liares e ami-
gos.

Parabéns!

Giovana Grigório completará mais um aniversá-
rio no próximo dia 17 de abril, ao lado da mãe Auri-
zandra, da vó Maria, amigos e familiares. Parabéns!

Comemorou no último dia 10 de abril, Aniversário de Casamento, o
CASAL  Luis Carlos Boni e Bárbara P. F. Boni. 10 anos é representado pelo
material estanho, um metal altamente maleável e é muito utilizado para
soldas, por ser muito resistente à corrosão, então este elemento representa a
solidificação do relacionamento entre o casal. Significa que os cônjuges
estão preparados para resistir a qualquer dificuldade e podem esbanjar por aí
seu alto grau de afinidades. Felicidades!

BODAS DE ESTANHO
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

Vende-se
Casa Nova, 3q., 2b. (1 suíte), sala, cozinha, área serv., gar. 2
carros (coberta), 253m² terr., 125m² área constr. Excelente

Localização.   Ótimo Preço: R$ 230.000,00.
contato: 991726494

A  GAZETAPÁGINA 06 SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 2.014

ATO DA MESA Nº 12/2014

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da
Resolução nº 230 de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA por substituição, nos termos do art. 41 c/c § 1º do art. 42 da Lei nº 4.229, a servidora DENISE CARDO-
ZO, para exercer as funções de Agente Legislativo, por motivo de nomeação do servidor LUIZ CARLOS DOS SAN-
TOS para o cargo de Diretor Técnico Legislativo, retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2014.

REGISTRA, PUBLICA E CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 18 de março de 2.014.

Wilson Aparecido dos Santos - Presidente Jan Nicolau Baaklini - Vice-Presidente
João Roberto da Silva - 1º Secretário Roberto Alessandro Raymundo - 2º Secretário

                                    EDITAL Nº 01/14
A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de Polí-

cia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais etc. Faz saber, a todos os que o presente EDITAL virem que,
no dia vinte e três (23) do mês de abril (04) do ano de dois mil e catorze
(2.014), a partir das 14:00 horas, será procedida pelo Doutor Cláudio José
Ottoboni, DD Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, Correição Ordi-
nária Periódica Referente ao Primeiro Semestre do Corrente Exercício, na
Deleagacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, sita à Rua Barão do
Rio Branco nº 518, Centro. Faz Saber, outrossim que, nessa oportunidade, a
Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de quei-
xas, reclamações sobre abusos, falhas ou omissões e sugestões para melhoria
dos serviços sujeitos à correição. Para que chegue ao conhecimento de todos,
mandou a Autoridade lavrar o presente Edital, que será afixado no local de
costume, publicado e divulgado pela imprensa, Registre-se, Publique-se e Cum-
pra-se. Jaboticabal, 03 de abril de 2.014. Andréa Cristiane Fogaça de Souza
Nogueira – Delegada de Polícia

                                 EDITAL Nº 001/14
O Dr. Wanderley Elenilton Gonçalves Santos, Delegado Titular de Polícia

do  1º Distrito Policial, no uso das atribuições de seu cargo etc...
Faz saber, a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento

tiverem, que no dia 23/04/2014, às 09h 00min, pelo Dr. Cláudio José Ottobo-
ni, MD Delegado Seccional de Polícia de Sertãozinho, será procedida correi-
ção ordinária periódica nesta delegacia. Faz saber ainda, que na oportunidade
a Autoridade Corregedora facultará ao público em geral a apresentação de
queixas, reclamações ou sugestões referente aos serviços policiais atinentes a
estas unidades policiais. E para que ninguém possa alegar ignorância determi-
nou a Autoridade lavrar o presente edital que será afixado no local de costume,
publicado pela imprensa escrita e divulgado pela imprensa falada. Jaboticabal,
07 de abril de 2014. Wanderley E. Gonçalves Santos - Delegado de Polícia

LOTEAMENTO PAZETO JABOTICABAL SPE LTDA, torna
público que REQUEREU junto à CETESB A LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO DO LOTEAMENTO JARDIM AMÉRICA, sito no Pro-
longamento da Rua Francisco Ferrari, da cidade de JABOTICA-
BAL/SP.

METALLON-INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença de Instalação N° 52000297 e requereu a Licença de Operação
para Estruturas metálicas, n.e., fabricação de à RODOVIA BRIGA-
DEIRO FARIA LIMA KM 339+90 MTS, 03, JABOTICABAL.

MONTECHI & SANCHEZ LTDA - EPP torna público que rece-
beu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001388,
válida até 08/04/2019, para POSTO DE COMBUSTÍVEL à RUA RUI
BARBOSA, 427, CENTRO, JABOTICABAL/SP.

TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA, torna público que re-
quereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para,
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, situada
na Avenida Vicente Quirino nº 817, bairro Aparecida, CEP.: 14.882-
075, Jaboticabal/SP.

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

dra 15 – lote 17.
Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou (16) 98124-9757,

(16) 3242-8148 Juliana

MOTORISTA
Ofereço meus serviços como motorista particular. Experiência de

45 anos. Possibilidade para viajar para qualquer parte do Brasil.
Contato: (16) 99709-5388 – 99777-4807 – Benedito Augusto Pe-

reira Rufino.

Vende-se  um  carro  GOL  semi-novo
 1.0  a  Álcool  ou  Gasolina, ano  2009, cor  cinza

prata,  trava  elétrica  etc.
 Tratar  com  Wagner  ou  Maurílio  pelos  telefones:

16 -  3204-3413 - 16- 3202-1533  ou  9 9768-0617

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

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

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS – Ficam con-
vocados os senhores acionistas a se reunir em  Assembleia Geral Ordinária que
se realizará no dia  28 de abril de 2014, às  10:00 horas, na sede social da
companhia, na Avenida Aristides Bellodi, n.º 100 – Jardim São Marcos, em
Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as
contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao ex. social findo em 31/12/2013; b) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixação de seus honorári-
os; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos
senhores acionistas, na sede social da cia., os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6404/76, relativos ao ex. social objeto da Assembleia. Jaboticabal,
28 de março de 2014.  Ass. Dr. Paulo Miki Junior – Diretor Presidente.

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.

ORAÇÃO  A  SANTO  EXPEDITO
Festa dia 19 de Abril. Comemora-se todo dia 19.
Se você está com algum PROBLEMA DE DIFÍCIL SOLUÇÃO e precisa de AJUDA

URGENTE, peça esta ajuda ao Santo Expedito que é o Santo dos Negócios que precisam
de Pronta Solução e cuja invocação nunca é tardia. Oração - Meu Santo Expedito das Causas
Justas e Urgentes, Socorre-me nesta Hora de Aflição e Desespero. Interceda por mim junto
ao Nosso Senhor JESUS CRISTO. Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o
Santo dos Aflitos, Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das
Causas Urgentes, Proteja-me, Ajuda-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atenda ao
meu pedido: “Fazer o Pedido”. Ajuda-me a superar estas Horas Difíceis, proteja-me de
todos que possam me prejudicar. Proteja a Minha Família, atenda ao meu pedido com
urgência. Devolva-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei
seu nome a todos que tem fé. Muito Obrigado. Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer o
Sinal do Cruz. (R.P.S.)

RIO 2
Sessão: 19:00. Censura: LIVRE
Sinopse: Blu (Jesse Eisenberg) vive

feliz no Rio de Janeiro ao lado da
companheira Jade (Anne Hathaway)
e seus três filhotes, Carla (Rachel
Crow), Bia (Amandla Stenberg) e Ti-
ago (Pierce Gagnon). Seus donos,
Linda (Leslie Mann) e Túlio (Rodri-
go Santoro), estão agora na floresta
amazônica, fazendo novas pesquisas.
Por acaso eles encontram a pena de
uma ararinha azul, o que pode signifi-
car que Blu e sua família não sejam os
últimos da espécie. Após vê-los em
uma reportagem na TV, Jade insiste
para que eles partam para a Amazô-
nia. Blu inicialmente reluta, mas aca-
ba aceitando a ideia. Assim, toda a
família parte em uma viagem pelo
interior do Brasil rumo à floresta
amazônica sem imaginar que, logo ao
chegar, encontrarão um velho inimi-
go: Nigel (Jemaine Clement).

CAPITÃO AMÉRICA 2
Sessão: 21:00. Censura:
Sinopse: Após os eventos de Os

Vingadores - The Avengers, Steve Ro-
gers (Chris Evans) continua em sua
aliança com Nick Fury (Samuel L. Ja-
ckson) e a SHIELD para lutar pela jus-
tiça, ao mesmo tempo em que se adapta
ao mundo moderno. Em parceria com
Natasha Romanoff (Scarlett Johans-
son), também conhecida como Viúva
Negra, precisa derrotar um poderoso e
misterioso inimigo que ameaça os Es-
tados Unidos e fez da cidade de Wa-
shington sua base de operações.

Câmara Municipal de Jaboticabal
ORAÇÃO URGENTE A 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 milagre e vou divulgar o seu santo nome”.  (M.P.)

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS PALAZZOS LTDA,
torna público que recebeu  da  CETESB a   Licença de Prévia nº
52000305 e requereu a Licença de Instalação,  para produção de
suco de frutas, n. e.,  pronto para o consumo,  à Rua Francisco
Ferrari nº. 1.400, Urbano, Jaboticabal - SP.

A VIDA SECRETA DE WAL-
TER MITTY ****

É inegável e irrefutável, todo mun-
do um dia já imaginou como seria
sua vida se todos os seus sonhos
(principalmente os relacionados às
atividades profissionais) tivessem
sido realizados. Walter Mitty (Ben
Stiller, em um de seus melhores pa-
péis) é um sujeito sonhador que é
responsável pelo departamento de
arquivo e revelação da tradicional
revista Life, que deixará de ter uma
versão impressa para ter apenas con-
teúdo online. Obviamente ele não
morre de amores pelo seu trabalho
e, eventualmente, coloca a imagina-
ção para trabalhar. Tímido e acanha-
do, Mitty não consegue nem mos-
trar o seu apreço pela colega de tra-
balho Cheryl (Kristen Wiig de “Mis-
são Madrinha de Casamento’’). Isso
só ocorre por acaso, depois que o
nosso herói é incumbido de utilizar
uma foto especial de um famoso fo-
tógrafo para a última capa da revista.
Acontece que a foto escolhida não se
encontra no pacote recebido por ele.
Assim ele se vê obrigado a perder
pelo menos momentaneamente, sua
timidez e pedir ajuda a Cheryl. A
química entre os dois é um dos pon-
tos altos do filme, assim como as ce-
nas em que Mitty, que resolve, de-
pois de muito relutar, viajar pelo
mundo atrás do fotógrafo para des-
cobrir o que, afinal, aconteceu com a
foto. O longa conta com um ótimo
design de produção. No início, temos
o confronto claro no universo cinza

do personagem com as cores de seus
sonhos. Shirley MacLaine, Kathryn
Hahn e Patton Oswalt surgem em
ótimas participações. Mas quem bri-
lha mesmo, além de Stiller, é Sean
Penn. O ator tem um ponta curtíssi-
ma como o fotógrafo Sean O’Connell,
mas consegue capturar com perfei-
ção o espírito de alguém que vive de
“capturar o espírito” das pessoas e
das coisas. No final, a mensagem de
“A Vida Secreta de Walter Mitty’’ é
absolutamente clara. Se você quiser
que algo de diferente aconteça em sua
vida, precisa se levantar do sofá e
correr atrás. E vez ou outra se arris-
car, porque o tempo corre e infeliz-
mente não volta atrás.

Lançamentos
CAPITÃO AMÉRICA 2 - O

SOLDADO INVERNAL
OLDBOY  - DIAS DE VIN-

GANÇA

CERÂMICA SANTA ANGELA DE JABOTICABAL LTDA., tor-
na público que recebeu  da CETESB  a   Licença de Operação  nº
52001387, válida até 27/03/2018   para fabricação de filtros de cerâ-
mica ou barro cozido,  sito à Av. Dom Pedro II nº 300,  Recanto do
Barreiro – Jaboticabal - SP.
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O cenário mundial ao final da pri-
meira metade do século XX não era nada
favorável à maioria das populações mun-
diais, principalmente das nações que eram
subdesenvolvidas ou em pequeno desen-
volvimento, como era o nosso caso.

Pois bem, o Mundo estava em plena
“Guerra Fria” e bipolarizado [EUA e
URSS], além disso as ditaduras domina-
vam nos hemisférios. Para dar um peque-
no exemplo, vejamos: Na Europa – Es-
panha, Portugal, Grécia, URSS, Romênia,
Iugoslávia, toda a Arábia etc. nas Améri-
cas: Uruguai, Paraguai, Peru, Argentina,
Brasil, Chile, Nicarágua, México etc. Tudo
isso atormentava as mentes dos poucos
democratas  que o eram de fato, pois ima-
ginavam as tragédias que os totalitários
provocavam pelo Mundo.

Em nosso País ainda assustados pela
ditadura Vargas [o pai dos pobres, mas
mãe dos ricos], em pleno populismo de
Getulio, no mandato de 1950 a 1954 quan-
do se suicidou, com JK. E Jânio um ciclo
sombrio se aproximava celeremente.

Além de outras filosofias da caserna,
o problema dos militares e dos dominan-
tes era João Belchior Goulart [Jango] vice
de Jânio e quando este renunciou ele es-
tava na China - segundo uns, aprenden-
do “maoismo”, após a renúncia ele vol-
tou, mas os militares só o aceitaram des-
de de que dentro de um parlamentarismo
frente que ele derrubou com o plebiscito
e restaurou o presidencialismo que par-
tiu para o confronto com as suas metas,
e uma que assustava os dominantes era a
de fazer reforma agrária em todas as ter-
ras ao longo das rodovias, uns 20 mil
metros adentro.

Os fatos de pretexto para o golpe
também foram os discursos do Jango no
dia 13, numa sexta-feira em frente à Gare
da Central do Brasil RJ; e 30 de março,
no Clube Militar do Rio de Janeiro, para
dois mil sargentos, incitando-os à insu-
bordinação contra seu superiores [eu es-
cutei o do dia 30, com  ele repetindo por
centenas de vezes: senhores sargentos, vós
sois a maioria, e aí a casa caiu.

Para consumar a situação em 31 de
março à noite, partiram tropas de Belo
Horizonte comandadas pelos generais
Olympio Mourão Filho e Carlos Gue-
des, rumo ao Estado da Guanabara, com
o apoio do governador de Minas Maga-
lhães Pinto e que logo tiveram o apoio
de Ademar de Barros - SP, Carlos Lacer-
da [Guanabara] e RS. E já no primeiro
de abril o Almirante Aragão dançou e
pela tarde Jango se refugiou no Uruguai.

Logo em seguida foi editado o AI-1
que dava direito ao poder pelos milita-
res e em seguida foi editado o AI-2 que
extinguia o pluripartidarismo e criava o
bipartidarismo que criou o bipartidaris-
mo com a ARENA [aliança Renovado-
ra Nacional] e o MDB, [Movimento
Democrático Brasileiro].

Em 1967 foi feita uma Constituição
aonde predominaram a Lei de Impren-
sa e a de Segurança Nacional.

1968 foi criada por Costa e Silva o
AI-5 que permitia a cassação de políti-
cos sem ir a julgamento, sumariamente.

Costa e Silva teve um AVC assistin-

P/ Prof. João Pito

DITADURAS NÃO SE ESQUECEM.  TEM  QUE
SER  LEMBRADAS PARA NÃO RETORNARE

Prof. João Pito

“Para todos os males há dois remédios:

O tempo e o silêncio” – Alexandre Dumas

do o Grande Prêmio Brasil na Gávea e
faleceu no Hospital Militar, logo assu-
miu Ranieri Mazzilli, até que assumiu
um triunvirato militar no poder coman-
dado por Lyra Tavares e Augusto Rade-
maker, que fizeram várias alterações à
Constituição de 1967, que ainda mais,
submeteu o povo ao governo, ou seja, a
Nação ao Estado.

Emilio Garrastazzu Médici, com ele
vieram os anos de chumbo, com perse-
guição a artistas, intelectuais, imprensa
e tudo que fosse liberal. Foi em seu go-
verno que surgiu o lema de frases ufanis-
tas como: Brasil: ame-o ou deixe-o; e tam-
bém a musica: “este é um País que vai prá
frente”, “ninguém segura este País”.

Ernesto Geisel, o alemão de feições
duras, editor do 477, que impedia que
estudantes, professores e demais pesso-
as se envolvessem em manifestações
políticas, que envolvessem o governo.

Também produziu o Pacote de Abril
de 1977, que estabelecia o fechamento
do Congresso e que nenhum Estado ti-
vesse menos de oito deputados, nem
mais de sessenta, e isto foi feito com
vistas à eleição de 1988, que mostrava
que o governo iria perder, e com esta
medida, dando oito para quem não teria
nem três, e dando sessenta para quem
teria oitenta ou mais, o Geisel garantiu
a vitória da Arena, mesmo com dois
milhões de votos a menos, conseguiu
maioria de parlamentares com apenas
37% dos votos da Nação dos que o MDB
conseguiu, pois o nordeste, norte e cen-
tro-oeste garantiram maioria parlamen-
tar pela ARENA para o governo, “uma
coisa interessante nos farsantes demo-
cráticos. A Constituição de 1988 aumen-
tou São Paulo para setenta, mas tem
população para mais de cem, por que
então estes democratas mantém até
hoje sobre São Paulo essa lei ditatorial
que o subrepresenta ante a Nação? “O
que é da representatividade universal:
um eleitor, um voto, porque um acrea-
no vale 27 paulistas?

Com o General Figueiredo foi aboli-
do o AI-5, mas editou umas salvaguar-
das e a abertura ganhou força graças à
pressão popular e de alguns políticos
sérios, tinha poucos, mas tinha.

Na primeira eleição ainda pelo Co-
légio, foi eleito Tancredo Neves, o ho-
mem dos pés em duas canoas, mas como
faleceu antes da posse, assumiu o Sar-
ney, que quando saiu do governo, dei-
xou uma inflação de 73% a.a.

Na primeira eleição, após os terrí-
veis anos de chumbo, da noite de tre-
vas, de quase trinta anos na primeira
eleição direta, deu no que deu. O neto de
Lindolfo Collor foi eleito e os corrup-
tos que estavam hibernando acordaram,
saíram da letargia e vide hoje como os
tem às pencas, e sobre isso corrupção,
plagiarei Gonçalves Dias: “meninos, vós
nunca vereis um País como este”.

“Lágrimas pelas vítimas de fato,
as sabidas e as desconhecidas – Mano-
el Fiel Filho, Herzog, Joaquim Câma-
ra Ferreira [de Jaboticabal], Marigghe-
la, Lamarca e muitos mais e lágrimas
também pelos inocentes que foram vi-
timados nos atentados mal planeja-
dos, mas é assim, nessas horas acon-
tecem coisas...

Este assunto não tem só uma ver-
são, mas foi um período de cabeça baixa
das pessoas honradas e trabalhadoras e
não pode ficar em tão poucos parágra-
fos, muito coisa ainda há para dizer e
escrever, além de tudo, há mais coisas a
saber uma hora, os historiadores chega-
rão mais fundo e aos poucos a verdade
chegará completa ou quase.

Prof. João Pito
Não estrague o seu dia: a sua irrita-

ção não solucionará problema algum”
André Luiz.

Jaboticabal foi representada
pelos atletas da FAE de Supino,
Richard Lucente e Antonio  Doni-
zete Revoredo, na Copa Brasil de
Supino 2014, realizada no último

Jaboticabalenses se destacam na Copa Brasil de Supino
domingo (06), na pista de Indaia-
tuba, no Clube 09 de Julho. Os
jaboticabalenses conquistaram os
títulos de campeão e vice-cam-
peão em suas respectivas catego-

rias. A Copa foi realizada pela Fe-
deração Paulista de Supino.

Confira os resultados:
Antonio Donizete Revoredo –

Campeão com 55 Kg – Catego-

ria de 105 a 120 Kg de peso cor-
poral.

Richard Lucente – Vice Cam-
peão com 150Kg – Categoria 83
a 93kg de peso corporal.

2º  HTPC  DOS  PROFISSIONAIS  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  DA  SECRETARIA  DA
EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

Na última segunda-feira, 07/04,  na
Escola Coronel Vaz, aconteceu o 2º
HTPC dos profissionais de Educação
Fisica da Rede Municipal de Ensino.
A coordenação e supervisão do HTPC
fica a cargo do D.E.L.-Departamento
de Esporte e Lazer da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal, com total apoio
da Secretaria de Educação e da F.A.E.
Neste 2º HTPC foram abordados te-
mas em relação à iniciação desportiva
(fundamentos), na modalidade de Han-
debal, ministrado pelos profissionais

de Educação Fisica: Aline Brito e Car-
los Alberto Fermino Soares.

O diretor do D.E.L. - João Henri-
que Pifer, comenta que “o objetivo de
realizar este HTPC específico dos
professores de educação fisica, que até
o presente momento está sendo reali-
zado nas escolas municipais, com ho-
ras complementares a todos os pro-
fessores,  a educação fisica é agregada
a outras disciplinas, tais como: Histó-
ria, Matemática, Geografia, entre ou-
tras. Não são discutidos assuntos em

relação à própria disciplina. No caso à
educação física, pretendemos assim,
com a realização deste HTPC da edu-
cação fisica, uma vez por mês de for-
ma organizada e profissional,contando
com o apoio dos profissionais da área.
Conquistarmos o direito de realizar-
mos o HTPC semanal definitivo e as-
sim capacitar os professores, melho-
rando o nível das aulas escolar, parti-
cipação em torneios, competições a
nível municipal e regional, através do
D.E.L.,  jogos escolares municipais que

será realizado pelo 4º ano consecutivo
com fornecimento de material espor-
tivo para as atividades, podendo as-
sim, oferecermos oportunidades,  edu-
cação, disciplina e saúde, através do
esporte,  levando qualidade de vida
aos alunos de Jaboticabal e os distri-
tos de Córrego Rico e Luzitânia”, con-
cluiu João, que parabeniza todos os
professores da rede municipal de en-
sino e agradece  todo o apoio da Pre-
feitura Municipal e a Secretaria da
Educação.

Nos dias 05 e 06, na cidade de São
Carlos, no São Carlos Clube, ocorreu
mais uma etapa do Circuito Regional de
Tênis, evento ligado à Federação Pau-
lista de Tênis, onde Jaboticabal partici-
pou com seu atleta da FAE, de Tênis,
Marcos Cieckocki, que foi Campeão do
Torneio na Categoria de 17 a 25 anos.

Confira os resultados:
1º jogo – 05/04
Breno Bernardes Silva x Marcos V.G.

Cieckocki

Mais um jaboticabense se destacando no esporte: tenista da FAE Jaboticabal é campeão em São Carlos

Neste sábado, dia 12, das 9 às 12 horas, o presidente da Câmara
Municipal, Wilsinho Locutor, realizará mais um “Fale com o Presi-
dente”, em seu gabinete.  Uma vez ao mês, Wilsinho faz esse atendi-
mento para as pessoas que trabalham durante a semana e não têm
disponibilidade de comparecer à Câmara Municipal para fazer suas
reivindicações.

Wilsinho Locutor
realizará mais um “Fale

com o Presidente”
neste sábado

Alvin e os Esquilos (no original,
Alvin and the Chipmunks), é um fil-
me norte-americano lançado em
2007, e baseado na série de dese-
nho animado homônima da década
de 1960, criada por Ross Bagdasa-
rian. Alvin, Simon e Theodor são
esquilos falantes e ídolos pop stars.

O SHOW: O que pode ser mais
emocionante para as crianças do
que ver os personagens de maior
sucesso do cinema ao vivo e a co-
res? É justamente esta experiência
que a criançada vai curtir nesse
show. Com os bonecos criados es-
pecialmente para esta produção, o
show contará com os esquilos mais
amados do mundo: Alvin, Simon e
Theodor, fazendo um super show,
cantando seus maiores sucessos.

ALVIN E OS ESQUILOS – AO
VIVO é uma adaptação da “4 Se-
gundos Produções Artísticas” ba-
seado na superprodução cinema-
tográfica.

SINOPSE: Na história os esqui-
los pop-stars mais amados do mun-
do, fazem um grande show musical.
Alvin, Simon e Theodor irão cantar,
dançar e brincar, porém, eles serão
surpreendidos por vários desafios,
e junto com a criançada precisarão
encontrar soluções para que o es-
petáculo continue. Afinal, o show
não pode parar! Eles apresentam as
mais famosas canções dos filmes um,
dois e três, que costuram o enredo
da história do início ao fim, e convi-
dam a todos para participarem do
espetáculo, fazendo com que o pú-
blico também seja um protagonista
da história.

SERVIÇO: Nome: Alvin e os
Esquilos - Ao Vivo.

ALVIN E OS ESQUILOS

Curso de LIBRAS da APÁS
As inscrições estão abertas e podem ser feitas na APÁS - As-

sociação de Pais e Amigos de Surdos, na Rua 24 de maio nº 566.
Nível I (segunda- feira) das 19 às 21:30 com início dia 14/04.
Nível II (sexta - feira) das 19 às 21:30, com início dia 18/04.
Local do curso: Av. Capitão Francisco Borges Godoy Macota

nº 14, Recreio dos Bandeirantes.

UNENLAR
Adquira  sua porção para duas pessoas da famo-

sa bacalhoada do dia 18 de abril da UNENLAR.
Ligue  para (16) 3203-6373. Valor: R$ 50,00.

Vitória: Marcos V. G. Cieckocki 6x1
/ 6x0

2º jogo 06/04 - Semifinal
Giovanini Fragalle x Marcos G.V.

Cieckocki
Vitória: Marcos V. G. Cieckocki: 6x2

/ 6x1
3º jogo 06/04/2014 às 14:00 h – Final
Aron Rebelatto x Marcos V. G. Cie-

ckocki
Vitória: Marcos V.G. Cieckocki: 7x5

/ 4x1

Gênero: Infantil
Local: Theatro Municipal de Ja-

boticabal. Data: Única apresenta-
ção 12/04 - Sábado

Horário: 18:00hs

Faixa Etária: Livre
Duração: 50 minutos
Ingressos: R$ 40,00 (Inteira)
R$ 20,00 (Meia) e R$ 15,00 (To-

dos que comprarem antecipado)

Ponto de venda: Papelaria Lá-
pis de Ouro - (16) 3202 - 4966

Informações: (16) 3202 - 8323
Realização: “4 Segundos Pro-

duções Artísticas”
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