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Na semana passada, tivemos a
oportunidade de conversar com
Marco Vinholi e Dona Lú Alckmin,
primeira dama do Estado, em even-
to ocorrido em Catanduva. Neste
nosso encontro, ficamos sabendo
um pouco mais das atribuições do
Fundo Social de Solidariedade, do
envolvimento que Marco tem com
este importante órgão, bem como
sua representatividade aqui em
nossa região.

Marco Vinholi foi um dos pio-
neiros neste universo quase to-
talmente feminino, cujo cargo é
geralmente ocupado pelas primei-
ras damas dos municípios. Mar-
co presidiu o Fundo Social em Ca-
tanduva, até abril deste ano, e jun-
to com Dona Lú desenvolveu um
primoroso trabalho, inclusive
abrindo portas para beneficiar as
cidades da região através dos pro-
gramas oferecidos pelo Fundo
Social do Estado. Se tornou as-
sim um dos principais parceiros
do Governo do Estado nessa área,

As importantes ações do Fundo Social do Estado e da Dona Lu Alckmin
Marco Vinholi, vem se firmando como um dos principais parceiros da primeira dama no interior paulista

Na última semana, foram insta-
lados os aparelhos de uma acade-
mia adaptada para que deficientes
físicos possam fazer atividades fí-

Prefeitura acerta últimos detalhes para lançamento de academia para deficientes físicos

Aparelhos foram instalados na Praça dos Italianos
sicas. O projeto é uma parceria da
Prefeitura com a Secretaria de Es-
tado dos Direitos da Pessoa com
Deficiência.

O local vem recebendo benfei-
torias para garantir o acesso de
cadeirantes. Além de totalmente
adaptados para a prática de ativi-

dades físicas, o local conta com
uma placa que explica o funciona-
mento dos aparelhos, inclusive
com instruções em braile.

“A academia é um presente para
Jaboticabal. São diversos apare-
lhos que garantem qualidade de
vida aos nossos deficientes. Que-

ro agradecer ao Governo do Esta-
do de São Paulo por beneficiar
nossa cidade com mais um proje-
to”, afirma o Prefeito, Raul Girio.

Quem planta ações vulneráveis

colhe a indisciplina

Criamos as serpentes humanas,

mas não fugimos dos seus

ataques

Reduto de infidelidade gera

colabouço de ignorância

estendendo para toda a região
sua atuação.

Para Marco, estes programas
são voltados para uma parcela
significativa da população que se
encontra em situação de vulnera-
bilidade, atendendo crianças,
idosos e trabalhadores fora do
mercado de trabalho, cujo objeti-
vo é dar mais oportunidades e me-
lhorias na qualidade de vida de
todos.

“A tônica destes programas é a
solidariedade e o resgate da auto-
estima daqueles que se encontram
numa situação instável. Aquele
velho ditado se encaixa perfeita-
mente no objetivo do Fundo Soci-
al, que é - Não dar o peixe, mas en-
sinar a pescar. Divido com Dona
Lú este pensamento e me dispo-
nho a ajudar no que se fizer neces-
sário. Tenho uma relação muito pró-
xima a Adriana Hori, que foi uma
grande incentivadora do meu tra-
balho, e que fez um trabalho incrí-
vel em Jaboticabal.”, disse Marco.

Entre os programas de maior vi-
sibilidade estão os cursos de qua-
lificação profissional, que se ade-
quam às necessidades da socie-
dade, como por exemplo a Escola
de Moda, Escola de Beleza, Pada-
rias Artesanais, Hortas Educati-
vas, Polo Regional da Construção
Civil, cujo objetivo é profissiona-
lizar e qualificar pessoas para in-
gressarem ou retornarem ao mer-
cado de trabalho.

Diante de todas estas ações,
não podemos deixar de falar do
belíssimo trabalho que desenvol-
vem junto aos idosos, como as
praças de atividades física, aulas
de natação e o já conhecido JORI
– Jogos Regionais do Idoso.

“A missão do Fundo Social é
proporcionar através de seus pro-
gramas melhorias para a popula-
ção. Precisamos de parceiros, de
pessoas como o Marco Vinholi,

que é um exemplo de dedicação e
tem esta preocupação social. Que
Deus o proteja para que possa
continuar fazendo este bem a to-
das as pessoas.”, concluiu Dona
Lú

O esforço do Marco é no senti-
do de fazer uma corrente do bem,
ajudando a propagar as ações para

as entidades assistenciais e os
Fundos municipais.

“Vamos atuar para que Jaboti-
cabal avance cada vez, no sentido
de potencializar junto ao Governo
do Estado para que suas as ações
e programas se propaguem ainda
mais. Sou um soldado dessa mis-
são.”, finalizou Marco

Passeata marca luta contra o abuso sexual
Evento aconteceu na sexta-feira (16), com saída do Ginásio de Esportes

Na última sexta-feira (16),
às 8h30, aconteceu em Jabo-
ticabal uma passeata de cons-
cientização para celebrar o
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexu-
al contra Crianças e Adoles-
centes, comemorado em 18
de maio.

 Alunos das redes muni-
cipal e particular fizeram

parte da caminhada. “A pas-
seata marca uma luta impor-
tante que não podemos dei-
xar de lado. A indignação
contra esse tipo de crime e
principalmente a participa-
ção da população nesse
momento é fundamental”,
afirma o Prefeito, Raul Gi-
rio.

 A data - Nesse dia, em

1973, um menina capixaba
de Vitória (ES) foi seques-
trada, drogada e brutal-
mente  violentada.  Os
agressores nunca foram pu-
nidos. Após uma forte mo-
bilização, o movimento em
defesa dos direitos da cri-
ança e adolescente foi re-
conhecido e, em 2000, ins-
titui-se a Lei Federal nº

9970, criando o Dia Naci-
onal de Combate ao Abu-
so e à Exploração Sexual
contra a Criança e Adoles-
cente.

 Em Jaboticabal, as denún-
cias podem ser feitas pelos te-
lefones 3203-3388 (Conselho
Tutelar), 190 (Polícia Militar)
e 100 (disque denúncia naci-
onal).



Pr. Anastácio Martins
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

As pessoas  plenamente atuantes
Aceitam o  SOFRIMENTO emocio-
nal como uma Realidade inevitável da
Vida. Em verdade, Aceitam-no como

REFLEXÃO  –  SOFRIMENTO
um estímulo indispensável para a Mu-
dança. Uma Vida sem Dor, se tal  Vida
fosse possível , seria parte de uma Vida;
porque o SOFRIMENTO e a  Alegria
são afins, às vezes dependendo UM
do OUTRO, em certas circunstâncias
crescendo UM do OUTRO.

A Dor emocional é, amplamente,
feita por si mesma, não surge das  ações
dos  OUTROS, como imaginamos tan-
tas vezes. Não são as outras coisas que
causam nossa  Infelicidade. Somos nós
mesmos. A maioria das pessoas  abo-
minam a idéia do  SOFRIMENTO e
considera-o como um aspecto total-
mente negativo da existência.

Procuram fugir dele por qualquer
meio. Esquecem que a  Dor, o  SO-
FRIMENTO é um Caminho muito
humano da  Mudança  necessária.
Conheço uma senhora –  adorável, em-
bora solitária  – que se casou, involun-
tariamente, com o mesmo homem, em
várias formas físicas, cinco vezes. Em-
bora cada casamento lhe tenha trazido
o mesmo desespero, ela não aprendeu
coisa alguma de suas lutas desespera-
das. Assim, ela tem grande probabili-
dade de repetir o erro por uma sexta
vez. Ela possui, ao menos, um fator
positivo a seu favor; continua ten-
tando.

Quando nos apegamos ao SOFRI-
MENTO, terminamos nos punindo a nós
mesmos. As pessoas plenamente atuan-
tes  possuem a  Coragem e a Força de seu
desespero. Consideram-nos como um
sistema positivo de aviso para alertá-las
a Agir e  Mudar, e portanto como uma
parte integral  do desenvolvimento.

As pessoas  sabem que a Dor, o
SOFRIMENTO, não pode ser expul-
sa da existência. É Real, e elas devem
desejar conhecê-la como sua.  Tendo
feito isto e aprendido com isto, as
pessoas estão livres para Esquecer e
Renunciar ao SOFRIMENTO para
sempre. ACEITANDO-O!

Texto inspirado em livro de Leo
Buscaglia  – José Fernando Stigliano

Você sabia que Deus criou você para
ser uma bênção, aqui neste mundo? E
que você é uma obra prima feita das
próprias mãos de Deus? Ele criou você
perfeito em todos os sentidos e com
muitas qualidades incríveis. Ele sempre
sonhou com você, mesmo antes de você
nascer. Todos nós somos feitos à sua
imagem e a sua semelhança, conforme
o desejo do coração do Deus Todo Po-
deroso. Não deixe ninguém dizer ao
contrario. Porque aos olhos do Pai, você
é uma obra prima, que Ele planejou e
com suas próprias mãos pintou a cor de
sua pele, e o seu cabelo desenhou cada

DEUS CRIOU VOCÊ
detalhe um toque de amor. Você é linda
(o) demais, perfeito aos olhos do Pai.
Alguém igual a você não vi jamais. Nun-
ca deixe alguém dizer que você não é
querida(o), porque antes de você nas-
cer, Deus sonhou com você. Que mara-
vilha! Glória Deus! Aleluia! Este é o
nosso verdadeiro Deus Pai Celestial, que
nos ama tanto, ao ponto de dar o seu
único filho Jesus Cristo para morrer
naquela cruz, em nosso lugar. O Seu
amor não tem explicação, porque Deus
é tão bom para cada um de nós, mesmo
quando as coisas não vão bem e tudo
parece perdido, Deus sempre dá um jei-
to de nós ajudarmos a resolver tudo da
melhor maneira, ainda que nós não en-
tendermos, nem prestamos muito aten-
ção no mover de Deus na nossa vida,
mas Ele faz de tudo para chamar a nos-
sa atenção para Ele, se for preciso. Ele
prepara um caminho no deserto. Com
Deus, você sempre estará protegido e
guardado de todo mal. Lembre-se que
Deus criou você para vencer qualquer
situação, seja ela qual for, confie no
Senhor, porque o seu amor é muito gran-
de para com todos, o que Nele espera.
Você é muito especial para Ele. O Pro-
feta Isaías, que foi um homem muito
iluminado por Deus. Inspirado pelo Es-
pírito do Senhor, disse: se vocês ouvi-
rem e fizerem tudo o que o Senhor está

ordenando hoje, vocês comerão do
melhor alimento desta terra. Procure a
ajuda de Deus, o seu Criador, enquanto
podem achá-lo; orem ao Senhor enquan-
to Ele está perto. É o que devemos fa-
zer, buscá-lo com todo o nosso cora-
ção. Que as pessoas perversas mudem a
sua maneira de viver e abandonem os
seus maus pensamentos! Vamos deixar
tudo o que é negativo de lado e só pen-
sar coisas positivas, e voltar correndo
para os braços do Senhor, Nosso Deus,
pois Ele tem compaixão e nos perdoa
completamente. Assim diz o Senhor: Os
meus pensamentos não são como os
vossos pensamentos, nem os vossos ca-
minhos, como os meus caminhos. Por-
que assim como os céus são mais altos
do que a terra, assim são os meus cami-
nhos mais altos do que os vossos cami-
nhos, e os meus pensamentos mais al-
tos do que os vossos pensamentos. Fi-
que sempre com os pensamentos de
Deus, porque eles te levarão para os lu-
gares mais altos deste mundo e fará de
você um grande vencedor. (Isaías 55.6-
8-9).  Isaías estava falando para o povo
de Deus que eles deveriam amar e obe-
decer à vontade de Deus e nada faltaria
para eles. Porque o Senhor cuida de cada
um de seus filhos, que confiam Nele.
Quando Deus nos criou, Ele sabia exa-
tamente como cada um de nós iríamos

se comportar, é por isso que Deus nun-
ca desistiu de nós, porque Ele sabe que
no final nós vamos estar com Ele. Deus
tem tanto amor por você, que Ele quer
passar toda a eternidade com você.
Mesmo se cada um de todos os seus
amigos estivesse abandonado você, Deus
ainda está lá, amando você. Se você ti-
vesse feito alguma coisa e tivesse cor-
tado o relacionamento com todas as
pessoas que você conhece, Deus ainda
seria leal a você. Deus não se compro-
meteu com você por toda vida, mas por
toda a vida Dele e por toda a Eternida-
de. Deus criou você para ter comunhão
com Ele, não importa quem você é, ou
o que você tenha feito, ou o que você
está fazendo agora, seja você quem for,
Deus ama você muitíssimo. Deus está
só esperando você convidá-lo para fa-
zer parte da sua vida, não perca mais
tempo, este é o melhor momento para
dizer: Seja Bem Vindo Senhor Jesus, en-
tra em meu coração e faz dele a sua
morada para sempre. Lembre-se, Deus
Criou você para ser o seu melhor amigo
em qualquer situação. Que Deus te aben-
çoe e que vocês tenham um ótimo rela-
cionamento, em nome de Jesus. Esta é
a minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim
às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com

facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

São sonhos que se transformam em
realidades. Tudo acontece para somar-
mos  recursos, que nos elevam a virtu-
des, para vibrarem elos de luz e de amor.
O mundo das dores e dos sofrimentos,
são provas e expiações dos encarnados
e desencarnados, que vivemos para che-
garmos à evolução.

Precisamos usar, para conseguirmos
os recursos para vencermos as etapas
complicadas, que passamos na caminha-
da, pelos tempos que são criados, para
sermos iluminados e vencermos a igno-
rância.

Entre uma vida e outra, entre um
mundo e outro, entre um plano e outro,
a peregrinação feita através da encar-
nações  fazem nascer novas obrigações,
novas tarefas, principalmente a disci-
plina, para renascer a vida.

Entre uma encarnação e outra, en-
tre o ontem e o hoje, entre uma evolu-
ção e outra, entre uma família e outra,
entre a paz e a guerra, ENTRE A LUZ E
AS TREVAS. Entre o orgulho e a hu-
mildade, entre vencer e perder, a vida
passa, o tempo marca, os séculos se per-
dem pela eternidade. As vidas são suces-
sivas. O espírito reencarna sucessiva-
mente, dentro das ações e reações. So-

A VIDA PASSA  -  O TEMPO MARCA
mente o mundo crescerá, quando se tor-
nará muito pequeno no ódio, mas gran-
de no amor.

Com o correr dos tempos, nasce a
vontade de sermos felizes, como uma
luz que quer iluminar os caminhos que
percorremos. Somos iguais, outras ve-
zes desiguais, de luz ou de trevas, de or-
gulho ou de humildade, com a ligação
que se espalha, com a união de nós, com
todos os de boa vontade. O amor é a
chave que  abre a porta da esperança. A
renovação se faz presente no mundo da
evolução, crescente de amor, onde vi-
bramos sentimentos de luzes, que se
transformam em elos de fraterna dedi-
cação, nos seios da coletividade, viven-
do na família, na procura de união e
paz, para vencermos o mundo da falta
de conhecimentos, dentro da reforma
íntima. As dores e sofrimentos são me-
tas a serem vencidas, no tempo da vida
eterna do espírito, que reencarna num
corpo, para resgatar dividas contraídas
no passado, em vidas anteriores

É o mundo da igualdade de sentimen-
tos, que se renova com a inteligência,
na iluminação interior, que se renova
com a inteligência viva do amor. So-
mos viajantes que procuramos os cami-
nhos vivos de luz, alicerçados no mun-
do da inteligência, repleto de luzes vin-
das do coração, na crença em DEUS,
como vencedores leais, para subirmos
os degraus, rumo a uma evolução que
cresce com o tempo do amor e do per-
dão, vindo de JESUS, como exemplo
vivo.

O tempo regula as vidas, para não
estacionarmos e pararmos no mundo
das ilusões, onde sofremos um atraso na
contagem das realizações e ficarmos
perdidos, sem rumo, para alcançarmos
a evolução, que cresce com os conheci-
mentos adquiridos, a curto e a longo
prazo. SONHAR É VIVER. AMAR É
PERDOAR. VIVER É CONTINUAR.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

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

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

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

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

É de bom alvitre iniciarmos esta
matéria lembrando sempre que nossas
informações estão atinentes às frequ-
ências da 5D (QUINTA DIMENSÃO),
e por isso somos compelidos a esclare-
cer aquelas pessoas que as realidades
enfocadas fogem aos conceitos em que
fomos criados, nas histórias dos nossos
antepassados, quando afirmamos anta-
gonicamente que Maria não é Mãe de
Deus, mas sim de Jesus e que Jesus não é
Deus, embora como Ele mesmo disse,
somos TODOS UNOS COM DEUS.

DITO ISTO, EVIDENCIAMOS,
DESTACAMOS E ESCLARECEMOS
QUE JESUS E CRISTO SÃO ENTIDA-
DES ABSOLUTAMENTE DISTINTAS.

JESUS é o Governador do Planeta
Terra e o autêntico médium dos médiuns,
isto porque, JESUS na realidade foi o in-
térprete do CRISTO – o Supremo Co-
mandante Universal que Plasma o Pensa-
mento de Deus e espraia o amor por to-
dos os quadrantes das galáxias, pelos dita-
mes dos Preceitos da Ordem Crística.

A Fonte Suprema da Criação em
CRISTO fez jorrar aos terrícolas atra-
vés de JESUS, os Sagrados Preceitos da
Ordem Crística constantes nas passa-
gens da Bíblia e que condensadas estão

DESMISTIFICANDO O MÍSTICO – VOCÊ SABIA QUE JESUS E
CRISTO SÃO ENTIDADES ABSOLUTAMENTE DISTINTAS?!

hoje, no ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”
disponível gratuitamente no site “A
TERCEIRA VISÃO”, cuja leitura diária
proporciona o equilíbrio mental ao pra-
ticarmos esses preceitos no exercício
da vida.

Distinguindo “JESUS” do “CRISTO”
1) AMOR AO PRÓXIMO – JESUS

(é um anjo) veio pessoalmente, embora
de modo sacrificial (após um milênio de
preparação) materializar-se no campo
Físico Terrícola, com a Suprema Mis-
são de demonstrar - na prática - através
de seus exemplos de atos e ações prati-
cados na sua convivência com a huma-
nidade deste ciclo planetário, aquela que
é a mais sensata e equilibrada onda de
vida baseada no SISTEMA DO AMOR
AO PRÓXIMO. Assim sendo, como não
poderia deixar de ser, o MESTRE da
SABEDORIA fez-se “NASCER” na
MANJEDOURA (na verdade na casa de
uma parente de Maria) para ENOBRE-
CER a HUMILDADE e dissipar o EX-
CLUSIVISMO (isto porque os Judeus pre-
conizavam que o Messias iria nascer no
seio das Sinagogas judaicas – e como isso
não ocorreu deixou-os até certo ponto
frustrados), e embora essa deliberação do
Mais Alto Comando Sideral tenha sido
um ato soberanamente altruístico, tam-
bém foi para deixar a prova definitiva,
desde o início dos novos tempos do des-
pertar consciencial desta humanidade,
arraigada na mentalidade das pessoas de
que A RELIGIÃO É UM MEIO E NÃO
UM FIM, sendo completamente dispen-
sável a formação de dogmas e sectaris-
mos (no âmbito da 5D), caso contrário
e, obviamente, JESUS teria nascido no
seio de uma determinada religião.

(Devemos mencionar que o magnâ-
nimo Mestre dos Mestres, pelo exem-
plo deixado não se fez ou se faria nascer
e tampouco, indicado ou delegado dei-
xou por manifestação direcionada para
esse ou aquele conceito religioso, de ser
Ele o Primaz Mandatário ou o Messias
especial, embora a existência das inú-
meras religiões até então em nossos
tempos, tenham suas razões de ser e
necessárias sejam ou foram).

2) MEDIUNIDADE – Eis o exem-
plo Maior de JESUS DE NAZARETH,
ao servir-se como intérprete vivo do
CRISTO – este que é o MAIS ALTO
COMANDANTE CÓSMICO DOS
QUADRANTES DESTE UNIVERSO,
portanto, um SER ABSOLUTAMEN-
TE DISTINTO DO AMÁVEL MES-
TRE JESUS. Assim Jesus, quando da
peregrinação terrena entre os 30 aos
33 anos de sua idade, neste plano físico,
decodificou e Verbalizou os PRECEI-

TOS DIVINOS DA ORDEM CRÍSTI-
CA, circunspectos que foram no Ser-
mão da Montanha, isto é, mediou in-
formações oriundas do Plano Astral (es-
piritual) diretamente do EXCELSO
CRISTO e transdecodificou essas infor-
mações para o povo vivente na crosta
terrestre em corpo físico, surgindo dis-
so tudo o Livro dos Livros que é a Bíblia
(aliás, contém trechos manipulados,

distorcidos e outras obras retiradas,

cujo tema abordaremos oportunamen-

te). Com isso foi possível também, dei-
xar evidenciado e exemplificado a co-
municação de seres viventes em planos
distintos – tanto físico quanto espiritu-
al e, que também teríamos plena capa-
cidade de receber e transmitir informa-
ções nos diversos sentidos de que dispo-
mos (aptidões psicografológicas, audi-
tivas etc.), e que o Intercambio Interdi-
mensional entre seres encarnados, ou
seja, em corpo físico, com os seres de-
sencarnados (em corpo astral) é de suma
importância para a evolução mental e
ascensão aos conhecimentos dimensio-
nais mais elevados.

3) SÍMBOLO DA CRUZ - Para mar-
car definitivamente nas mentes dos ha-
bitantes da Terra, que é composta por
aproximadamente 20 bilhões de alma
cuja plêiade compõe a humanidade ter-
rícola deste ciclo cósmico, as quais vi-
vem umas, nos umbrais e colônias espi-
rituais circundantes do Planeta, e ou-
tras 7 bilhões, encarnadas no plano físi-
co, o EXCELSO NAZARENO, de-
monstrou mais uma vez na prática, um
dos atos da mais alta magnitude exis-
tente dentro dos PRECEITOS CRISTI-
COS pela DOAÇÃO e COOPERAÇÃO,
conquanto e, concomitantemente, ou-
tro PRECEITO CRISTICO sumamen-
te importante para a lapidação do espí-
rito que é a RESIGNAÇÃO, foram con-
sumados pela cena viva no palco da
existência, pelo ato da PASSAGEM DO
MARTÍRIO NA CRUZ.

Nesses gestos e atos práticos, JESUS
solidificou expressamente no âmago
mental de todos, a existência dos Pla-
nos Físico e Astral, uma vez que “mor-
to” ressuscitou (desencarnou deixando
o corpo físico) e elevou-se “aos céus”,
demonstrando com isso, a existência dos
Planos Dimensionais, ou seja, dos Mun-
dos das Formas e dos Multiuniversos,
deixando claro, conquanto a aceitação
de uns e a contestação de outros ainda
em nossos dias, da inequívoca existên-
cia das fases reencarnacionistas, devi-
damente necessárias para a retificação
do corpo astral e lapidação do espírito
(campo mental).

A prova está no próprio gesto D´Ele

que demonstrou na prática essa realida-
de, que absurdamente, até a Igreja Cató-
lica divulga o acontecimento, mas arbi-
trariamente, não admite a reencarna-
ção, e algumas seitas evangélicas que
ainda teimam em dizer que os mortos
jazem latentes e que vão ressuscitar no
dia do juízo final, contrariando inclusi-
ve as Leis da Física, em cujo tema Jesus
também foi bem claro quando afirmou
que veio esclarecer, mas cumprindo a
Lei (respeitando a física).

Este esclarecimento de que JESUS é
uma entidade absolutamente distinta do
CRISTO e que este se serviu de JESUS
para espraiar a ESSENCIA SUPREMA
DO AMOR neste Planeta Terra Hospi-
talar de Provas e  Expiações, vai causar
estranheza nas pessoas atreladas aos
dogmas, e porque não um choque inevi-
tável, mas que serve para despertar da
ilusão em que vivemos, quando afirma-
mos ainda que o evento da vinda de Je-
sus há dois mil anos, foi no momento
em que essas frequências cósmicas se
faziam necessárias para que hoje, a par-
tir do 21 de dezembro de 2012, pudés-
semos ter condições de adentrar na fai-
xa frequencial cósmica da 5D (Quinta
Dimensão). Liberdade. Liberdade. Liber-
dade. Essa faceta é importante abordar,
revelando também quão extraordinária
é a evolução Cósmica de JESUS na sua
essência como Ser, o que nos leva a
imaginar e pressupor que é imensa a sua
Idade Sideral, pela experiência que pos-
sui, caminho esse que também eu, você
e todos os seres que igualmente Ele, sen-
do filhos do mesmo e único Pai+Mãe
Celestial (não confundamos JESUS
como se fosse o próprio DEUS, uma
vez que DEUS É O TUDO TODO UNI-
VERSAL), poderemos e vamos galgar
na Enorme Caminhada da Vida de volta
ao PAI+MÃE CRIADOR VITAL. Con-
vém, entretanto, não nos esquecermos
mas sabermos entender plenamente do
que disse JESUS: “EU (NÓS) E DEUS
SOMOS UM”.

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

TRES ASCENSOS
“EU SOU o Cálice, o Santo Graal, atra-

vés do qual o Amor de Deus agora eleva
cada partícula da Vida que evolui neste
precioso Planeta. EU SOU a minha Pre-
sença EU SOU, e invoco o meu Deus
Pai+Mãe para liberar o Amor que flui atra-
vés de sua Matriz Divina abrangente.
Amados, projetem este Amor na Chama
do Coração de cada pessoa na Terra, e
dirijam a Presença EU SOU de cada pes-
soa para expandir este Amor, até que ele
envolva todo o Planeta Terra”.

O Brasil só vai mudar de situação
pelo derramamento do Espírito Santo.
Apenas intervenções sociais e políticas
não vão resolver – embora, é claro, pre-
cisemos delas. Mas para que o país dê

O mundo precisa de Deus
uma reviravolta, como é necessário, só
pelo poder do Espírito de Deus.

O Brasil está como está, não só em
grandes capitais como Rio de Janeiro e
São Paulo, mas também em nossas ci-
dades. Em todos os lugares têm aconte-
cido verdadeiros estragos na vida dos
nossos jovens e adolescentes, seja por
meio do álcool, das drogas, do estrago
que está sendo feito na sexualidade dos
nossos meninos e meninas.

Meus irmãos, a nossa nação, as nos-
sas instituições só vão mudar pelo Espí-
rito Santo. Se não tivermos cada vez
mais homens e mulheres cheios do Es-
pírito Santo, a coisa não vai melhorar.

A nossa nação está se consumindo,
estragando-se, e eu tenho a ousadia de
dizer que ela está apodrecendo. E como
sanar tudo isso? Por essa Palavra que
Jesus nos trouxe neste Evangelho: "Ve-
nha a mim e beba, e do seu coração
correrão rios de água viva". Não esta-
mos falando de santos e perfeitos, mas
de todos que creem em Jesus.

Seu irmão,

Beatriz Campoy*
O trabalho doméstico remunerado

é hoje uma das atividades mais desen-
volvidas por mulheres oriundas de
países em desenvolvimento em todo
o mundo. A Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) estima que exis-
tam hoje cerca de 100 milhões de tra-
balhadores domésticos em todo o
mundo, dos quais 83% são mulheres e
meninas. Em 2011 foram aprovadas
na 100ª Conferência da OIT a Con-
venção nº. 189 e a Recomendação 201
sobre o trabalho decente para as tra-
balhadoras e os trabalhadores domés-
ticos, com intuito de estabelecer pa-
drões mínimos de saúde, segurança e
bem estar no trabalho que garantam a
dignidade destes trabalhadores.

Segundo a OIT, o trabalho domés-
tico remunerado é essencial para a ma-
nutenção da economia mundial, sendo
certo que nos países em desenvolvi-
mento chega a representar 10% da mão
de obra feminina. No entanto, esta ati-
vidade carrega o estigma da subvalori-
zação econômica, do colonialismo, da
informalidade e da desigualdade de
gênero. Em relação à carga horária de
trabalho, que para os demais trabalha-
dores no Brasil é de 8 horas de ativa-
ção por dia, não excedendo 44 horas
semanais, no trabalho doméstico este
número chega a atingir, em média, 46,5
horas por semana, muito embora em

O trabalho doméstico remunerado como
questão de gênero: dilemas e perspectivas

algumas cidades este percentual seja
ainda mais elevado. Quanto à remune-
ração percebida, o rendimento médio
mensal entre as trabalhadoras com re-
gistro na Previdência Social é de R$
350,77, enquanto que a renda média
de empregadas de outras categorias
chega a R$ 826,11. Em abril de 2013
uma Emenda Constitucional alterou a
Constituição Federal de 1988 a fim de
estabelecer a igualdade de direitos tra-
balhistas entre os trabalhadores do-
mésticos e os demais trabalhadores
urbanos e rurais. Esta alteração legis-
lativa trouxe para o seio da sociedade
brasileira uma série de discussões so-
bre o trabalho doméstico remunerado.

Essa e outras questões relativas à
condição da mulher na sociedade bra-
sileira estarão em debate na 14ª Feira
do Livro de Ribeirão Preto, que acon-
tece de 16 a 25 de maio em Ribeirão
Preto. A Feira tem o seguinte tema:
“A História em suas mãos – O livro e
a literatura diante dos novos direitos
civis e dos novos sujeitos sociais do
Brasil”.

*BEATRIZ CAMPOY é advoga-
da, com especialização em Direitos
Humanos e Democracia pelo Centro
de Direitos Humanos da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra
(Ius Gentium Coninbrigae), e Mestre
em Sociologia pela Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra.

A Prefeitura informa que ini-
ciou a última etapa de roça-
mento de terrenos particula-
res. Nos próximos dias, San-
to Antônio, Senhor Bom Je-
sus, Jardim Mariana e Jardim
Angélica, serão visitados pe-
las equipes da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos.

Para garantir que a cida-
de permaneça limpa e orga-
nizada, logo após o término,
o roçamento de terrenos se-

Prefeitura inicia última etapa
de roçamento de terrenos

Proprietários serão notificados novamente

rão reiniciados. “Vamos no-
tificar os proprietários nova-
mente e o roçamento será
reiniciada logo em seguida.
Reiteramos a necessidade de
que os lotes permaneçam lim-
pos e organizados”, afirma o
Secretário de Obras e Ser-
viços Públicos, Vergílio Gre-
ggio.

 A notificação será divul-
gada no Jornal Oficial do
Município.

Por meio do Via Rápida  Empre-
go, uma parceria entre Prefeitura e
Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento, traz para Jaboticabal dois
cursos de qualificação.

Os interessados em cursarem
“Operador de Máquinas Agrícolas”
e “Produção de Açúcar e Álcool”,
podem acessar o site
www.viarapidoemprego.sp.gov.br e
fazer a sua inscrição. A expectativa é
que as aulas comecem em 19 de maio.

O Secretário de Indústria, Co-

Via Rápida Empregos oferece dois
novos cursos em Jaboticabal

 Inscrições acontecem apenas

pelo site oficial do programa

mércio e Turismo, Valdemir Lutti,
afirma que os cursos tem três me-
ses de duração. “Além de um cur-
so de excelente qualidade, os alu-
nos também recebem uma bolsa de
R$ 460 mensais. A seleção dos alu-
nos é feita por meio do site. Basta
acessar, fazer a inscrição e aguar-
dar a confirmação da matrícula”.

Para mais informações, o tele-
fone da Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo é (16) 3203-
8014.
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CAMPEÕES DA COPA DO MUNDO

Vice campeã; Taffarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Rival-
do, Leonardo, Ronaldo, Bebeto, Carlos Germano, Gonçalves, André Cruz, Zé Carlos, Giovanni, Zé
Roberto, Doriva, Denílson, Edmundo e Dida. Técnico: Mário Jorge Lobo Zagallo.

França Campeã: Barthez; Thuram, Desailly, Blanc (Lebœuf) e Lizarazu; Deschamps, Petit, Karem-
beu e Zidane (Trezeguet); Djorkaeff (Henry) e Guivarc’h (Dugarry).

A Copa do Mundo FIFA de 1998 foi
a décima sexta edição da Copa do Mun-
do FIFA de Futebol, que ocorreu de 10
de junho até 12 de julho de 1998. O
evento foi sediado na França, pela se-
gunda vez, tendo partidas realizadas nas
cidades de Saint-Denis, Marselha, Pa-
ris, Lens, Lyon, Nantes, Toulouse, Saint-
Étienne, Bordéus e Montpellier. Trinta
e duas seleções nacionais foram qualifi-
cadas para participar desta edição do
campeonato, sendo quinze delas euro-
peias (França, Alemanha, Itália, Holan-
da, Romênia, Espanha, Áustria, Bélgi-

França - Campeã da Copa do Mundo FIFA de 1998
ca, Bulgária, Croácia, Dinamarca, In-
glaterra, Noruega, Escócia e Iugoslávia),
oito americanas (Brasil, Argentina, Ja-
maica, México, Estados Unidos, Chile,
Colômbia e Paraguai), cinco africanas
(Camarões, Marrocos, Nigéria, África do
Sul e Tunísia) e quatro asiáticas (Irã, Ja-
pão, Coreia do Sul e Arábia Saudita).

A final da Copa do Mundo FIFA de
1998 foi disputada pela França, que ha-
via eliminado a Croácia, a Itália e o Pa-
raguai; e o Brasil, que havia eliminado a
Holanda, a Dinamarca e o Chile. A parti-
da foi realizada em 12 de julho às 21

horas, no Stade de France, com um pú-
blico estimado em oitenta mil pessoas.
Sob o apito do árbitro marroquino Said
Belqola, Zinédine Zidane marcou duas
vezes no primeiro tempo e Emmanuel
Petit ampliou aos 48 minutos do segun-
do tempo, terminando a partida em 3 a
0, derrotando a seleção brasileira, então
a última campeã do mundo e única tetra-
campeã da época (a Itália se tornaria
tetra em 2006, quando o Brasil já era
penta). O capitão francês Didier Des-
champs levantou a taça do primeiro tí-
tulo da França em Copas do Mundo.

Brasil, campeão: Taffarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ronaldão, Mauro Silva, Branco, Bebeto, Dun-
ga, Zinho, Raí, Romário, Zetti, Aldair, Cafu, Márcio Santos, Leonardo, Paulo Sérgio, Müller, Ronaldo,
Viola e Gilmar. Técnico : Carlos Alberto Gomes Parreira.

A Copa do Mundo FIFA de 1994 foi
sediada nos Estados Unidos, sendo a 1ª
Copa do Mundo de Futebol a ser reali-
zada no país.

Apesar da pouca tradição norte-ame-
ricana no futebol, foi o mundial do país
que bateu todos os recordes de público,
mantidos até os dias de hoje.

Com um futebol extremante efici-

Brasil, campeã da copa do Mundo FIFA de 1994
ente e com um grupo muito unido lide-
rado pelo polêmico craque Romário, a
Seleção brasileira conquistou o quarto
título mundial ao bater a Itália. Brasil
foi comemorada também como uma
homenagem ao tricampeão mundial de
fórmula 1 Ayrton Senna, falecido em 1
de maio daquele ano.

Foi uma Copa de grandes surpre-

sas. A Bulgária, que até ali em 6 parti-
cipações anteriores jamais havia ven-
cido um jogo de Copa do Mundo supe-
rou grandes favoritos, sendo a 2ª co-
locada em um grupo que tinha a Ar-
gentina, além de eliminar em um jogo
emocionante a Alemanha, até então a
Campeã mundial, por 2 a 1 nas quar-
tas de final.

Alemanha ocidental - Campeã da Copa do Mundo FIFA de 1990
A Copa do Mundo FIFA de 1990 foi a

décima quarta edição da Copa do Mundo
FIFA de Futebol, que ocorreu de 8 de ju-
nho até 8 de julho de 1990. O evento foi
sediado na Itália, tendo partidas realiza-
das nas cidades de Milão, Roma, Nápo-
les, Turim, Bari, Verona, Florença, Ca-
gliari, Bolonha, Údine, Palermo e Ge-
noa. (Itália, Alemanha Ocidental, Bélgi-
ca, Inglaterra, Escócia, Áustria, Suécia,
Iugoslávia, Espanha, Países Baixo afri-
canas (Camarões e Egito) e 2 asiáticas
(Emirados Árabes e Coreia do Sul).

As seleções da Costa Rica, dos Emi-
rados Árabes e da Irlanda fazia Lineker,
Paul Gascoigne, David Platt e Ian Wri-
ght da Inglaterra, Ronald Koeman,

Frank Rijkaard, Marco Van Basten e
Ruud Gullit da Holanda e Bodo Illgner,
Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Rudi
Völler e Jürgen Klinsmann da Alema-
nha.

A Copa de 1990 entrou para a histó-
ria como uma Copa de equipes defensi-
vas, que jogavam apenas para alcançar
o resultado. Apesar disso, também foi
uma Copa de grandes goleadas, como
EUA 1 x 5 Tchecoslováquia, e de gran-
des surpresas, como a vitória de Cama-
rões sobre a Argentina logo na 1a roda-
da do Mundial.

A final da Copa do Mundo FIFA de
1990 foi disputada pela Argentina, que
havia eliminado a Itália, a Iugoslávia e

o Brasil; e a Alemanha Ocidental, que
havia eliminado a Inglaterra, a Tche-
coslováquia e os Países Baixos; a traje-
tória de 6 jogos dessas equipes teve 3
partidas resolvidas em disputas de pê-
nalti e 3 em placares com um gol de
diferença. A partida foi realizada em 8
de julho às 20h, no Estádio Olímpico de
Roma, com um público de 73.603 pes-
soas. Sob o apito do árbitro mexicano
Edgardo Codesal, Andreas Brehme con-
verteu uma penalidade - até hoje muito
contestada - aos 40 minutos do segundo
tempo, trazendo o terceiro título da
Alemanha Ocidental em Copas do Mun-
do, o primeiro no qual os alemães não
vencem a equipe favorita.

Campeã do Mundo em 1.990:  Illgner; Brehme, Kohler, Aughentaler, Buchwald e Berthold (Reuter);
Bein (Littbarski), Matthäus e Hässler (Möller); Klinsmann e Völler (Riedle). Técnico: Franz Becken-
bauer.

ARGENTINA 1990  - VICE CAMPEÃ: Em pé: Sergio Batista, Nery Pumpido, Juan Simón, Pedro
Monzón, Oscar Ruggeri e Diego Maradona. Agachados: Ricardo Giusti, Julio Olarticoechea, José
Basualdo, Gustavo Dezotti e Jorge Burruchaga.

RECORDES DAS COPAS
Quantos jogos já foram

disputados?

Foram realizadas 772
partidas; a primeira foi
França 4 x 1 México.



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

Bublado
16:00-19:00  sábado

e domingo
19:00 quinta-sexta-

segunda-terça e quar-
ta

DIVERGENTE
legendado
21:30 todos os dias

a partir de quinta
Segunda –terça-

quarta e quinta todos
pagam meia 8,00

O ESPETACULAR HOMEM ARANHA 2
A  AMEAÇA  DE  ELECTRO

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

P/ Maria Cappatto

Daqueles onde você se cobra, onde
você “se coloca” contra a parede e co-
meça a se analisar, a se enfrentar. Você
sabe exatamente o que você quer fazer,
só não sabe muito bem ainda como fa-
zer. Você percebe que os dias estão mu-
dando, os ares são outros, está tudo fi-

É mais um momento...
cando tão claro, tão limpo. Você agora
sabe quais são as armas que você preci-
sará manter com você. Você agora sabe
do que irá precisar. Não haverá nada de
novo, nada bom o suficiente enquanto
você não mudar no que precisa ser dei-
xado e ser levado. E você sabe que pre-
cisa deixar muito e levar tão pouco, não
sabe? Você não precisa de uma chance,
nem mesmo de ser compreendido, pois
isto  jamais irá acontecer. Você só pre-
cisa aceitar o que é melhor prá você,
aceitar que até então tudo não se passou
de uma grande ilusão. É difícil aceitar
isto não é? Difícil convencer a você
mesmo que o longo caminho percorri-
do está errado... Tarde demais, seria
perca de tempo se você tentasse voltar
atrás... O passado não pode ser mexido,
alterado. Retirar algo da vida sempre
dói, fazer novas escolhas envolvem
conseqüências. Não basta estar prepa-
rado é preciso mais do que isto, é preci-
so primeiro atrevimento e depois pagar

o preço. Se isto vem acontecendo com
você, se este vazio persiste em te inco-
modar  já é sim chegada a hora. Há quan-
to tempo você espera que esta tempes-
tade se acabe? Você percebeu que ela
sempre se acaba e nos dias de sol você
não age e por isto rapidamente ela vol-
ta? Há quanto tempo que você luta “so-
zinho”? Me diz:  Até quando você irá
adiar a sua felicidade? Até quando você
(fingirá) sorrisos, até quando você fugi-
rá da sua própria verdade? Não vão acei-
tar a sua decisão... Eu sei! Mas o que
importa aqui é viver a sua vida ou viver
em função do que os outros irão pen-
sar? Ninguém sabe o que você passa;
ninguém sabe das suas dores. Com os
anos você aprendeu a disfarçar tão
bem... Meu bem, se não for hoje, será
amanhã, será depois, mas você sabe
que será, e quanto antes melhor, não
acha? Isto será a favor da sua própria
sobrevivência. Me diz: Você nasceu prá
ficar assim preso? Você está recebendo

o que é teu por direito? Quantos sorri-
sos você tem dado?... É mais ou menos
do que as tuas lágrimas? Porque esperar
uma resposta sendo que você já sabe
exatamente o que você quer e já se deci-
diu? Você nunca precisou da aprovação
de ninguém para suas atitudes? Certo?
Então vamos lá! Respira fundo e conti-
nua exatamente de onde você parou,
mas perceba que não foi aqui... foi lá.
Você não está perdido agora, porque
você se encontrou, mas você se perdeu
e quando isto aconteceu, ficaram pen-
dências a serem resolvidas. Você rece-
berá a ajuda necessária, e se por acaso
ninguém te estender as mãos, estenda
você mesmo por você. Cuidar de você,
do seu bem estar não é um querer, é a
sua obrigação! Depende de nós fazer
nosso mundo ser melhor e não ficar-
mos esperando que as soluções venham
dos outros, porque os  outros estão pre-
ocupados demais  com  eles mesmos
para se preocuparem com  nossos desa-
fios, então o desafio é seu, é meu, é
nosso e só você, eu e nós é  que podere-
mos resolvê-los. Boa Sorte prá todos.

A Prefeitura de Jaboticabal ressalta
aos proprietários e responsáveis por
obras ou ampliações, a necessidade da
emissão de Álvara antes da execução do
projeto. O pedido deve ser feito na Se-
cretaria de Planejamento.

“O engenheiro ou arquiteto res-
ponsável deve procurar a Secretaria

Prefeitura orienta sobre
emissão de Álvara

Documento é necessário para novas construções e reformas

onde nossos funcionários irão avaliar
o projeto e posteriormente emitir o
Álvara. As obras sem a devida autori-
zação podem ser multadas, por isso a
importância em regularizar o projeto
antes da execução”, afirma a Secretá-
ria Interina de Planejamento, Herla
Vilhena.

Em Jaboticabal, o motorista que pre-
cisa renovar ou transferir sua Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) pode
procurar o Super Acessa para fazer seu
cadastro. O novo documento fica pron-
to em até 15 dias.

Para iniciar o procedimento é pre-
ciso apresentar documentos como: an-
tiga CNH, RG, CPF e comprovante de
residência (no nome do condutor). As
cópias são feitas no próprio Super Aces-
sa, gratuitamente.

“Na sequência, o condutor é enca-
minhado ao Ciretran, onde registra suas
digitais - no sistema biométrico – e sua
assinatura e também já faz a fotos para
o documento”, explica o coordenador

Super Acessa: CNH fica
pronta em até 15 dias

do Super Acessa, Fernando Prado. O
Ciretran é quem agenda o ‘exame de
vista’.

O Super Acessa funciona de segunda
a sexta-feira, na Rua Rui Barbosa, 327.
Para mais informações o telefone de
contato é (16) 3202-7656.

Vemos escânda-los de diversas for-
mas, entre as pessoas que deveriam ser
o exemplo.

São padres envolvidos com pedofi-
lia, pastores corrompidos pelo dinheiro
e tantos outros casos, mais simples mas
o suficiente para afastar as pessoas da
palavra de Deus.

Temos o hábito de “tapar o Sol com
a peneira”, e tentar desconsiderar mui-
tos episódios com o objetivo de preser-
var a “religião” imaculada. Talvez meu
querido leitor, você mesmo já disse:
“Nunca farei parte desta Igreja, olha
como os membros dela se comportam!”.

Billy Graham afirmou: “A maior

necessidade do mundo hoje é de cris-

tãos com maturidade espiritual, que

não somente tenham professado sua fé

em Cristo, mas que vivam essa fé a cada

dia”.

E as pessoas tem razão de cobrar o
exemplo, daqueles que se intitulam cris-
tãos, por que estão dizendo serem se-
guidores de Cristo, então devem se es-
forçar ao máximo para testemunhar o
que Jesus fazia e não apenas o que Ele
pregava.

Agostinho disse, com bastante pro-
priedade: “Testemunhar não é algo que

fazemos; é algo que somos.”.
Jesus disse que seria impossível que

não viessem os escândalos, mas “ai” da-
quele por quem vierem. Lucas 17.1

Ou seja, Jesus sabia que muitos ten-
tariam segui-lo, mas não conseguiriam,

Você já parou para pensar por que muitas pessoas estão crendo menos em Deus?
 ”Admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo” Gandhi

tropeçariam nele, sobre Ele mesmo foi
profetizado que seria um santuário, mas
também, uma “pedra de tropeço” (Rm
9.33) para aqueles que não o entendesse
plenamente. Jesus também disse que
melhor fosse que aqueles que escandali-
zassem uma pessoa simples, seriam
melhor pendurar uma grande pedra no
pescoço e se lançar ao mar (Lucas 17.2)

Na verdade, o homem é falho e sa-
bemos que ele não pode representar a
Deus, nem ser comparado à Ele!

Evidenciamos um coração engana-
dor, de mente pequena, quando compa-
ramos as pessoas a Deus, ou dizemos
que não queremos conhecer o Deus da
Bíblia, por causa das outras pessoas.

 Talvez você pense; Por que tantos
escândalos? Por que tanta gente dando
mal testemunho da fé?

Paulo disse em 1 Coríntios 11.19,
que é necessário tudo isso, para que os
sinceros apareçam.

Existe muita gente meu amigo, mi-
nha amiga, que são bons exemplos. To-
das as instituições estão com suas por-
tas abertas, elas não podem simplesmen-
te chegar para uma pessoa que está em
adultério, ou é um golpista, ou simples-
mente é um namorador e dizer para ela
sair da igreja por que está causando uma
má imagem para os de fora. Ou pode?

O evangelho de Cristo é para aque-
les que precisam e não para os que acham
que não precisam. (Jo 9.39-41)

Mas a final de contas, com tantos
maus exemplos, estou tentando dizer
que devemos nos conformar? Que de-
vemos seguir o cristianismo destas pes-
soas, mesmo assim? Pensemos, usemos
a inteligência e não as emoções.

A Bíblia nos ensina, que devemos,
ter como referência Jesus, (Hb 12.22).
Para aqueles que querem realmente se-
guir ao Deus verdadeiro, e não ao Deus
da religiosidade, então devem ver o
exemplo de Jesus, viver as suas pala-
vras. Por que Ele, não erra, como eu e
você, a justiça Dele não é falha como a
nossa, e o que Ele fez, homem nenhum
faria.

Quando olhamos para Jesus não nos

decepcionamos e quando vivemos nele,
podemos cumprir sua palavra que diz
para suportarmos uns aos outros, de ser-
mos pacientes com os mais fracos (Cl
3.13). Por que não vemos Jesus pelas
pessoas, mas nas pessoas, ou seja, quan-
do Ele está no coração humano, então
o homem testemunha Dele.

Você já parou para pensar, aqueles
que estão se enganando, tendo capa de
“crente”, mas dando mal testemunho,
é aquela pessoa que precisa em vez de
ser julgada, ser levada ao Senhor Jesus, e
não ao “Senhor Religião”?

Talvez você seja um destes, ou ape-
nas um apreciador da leitura, ou até
mesmo uma pessoa que busca ser o
exemplo, eu não sei, você sabe o que
você é. E a Bíblia, nos prepara para
enfrentarmos aquilo que nos deixa per-
plexos.

Sempre haverá os maus exemplos.
Coitado de quem der o mau exemplo,
será julgado por Deus. Nosso dever,
olhar para Jesus, sua palavra, sua vida.
Suportar os mais fracos e tomar cuida-
do para não nos acharmos melhores que
os outros, por que com certeza este já
será um erro igual àquele que estamos
julgando.

É verdade que as Igrejas para agregar
mais membros e fidelizar os que estão
presentes, passam dos limites, e a liber-
dade virá “libertinagem”. Qual é a força
da igreja? Deveria ser o evangelho, (Rm
1.16) mas hoje é a quantidade de pesso-
as.

Na verdade, o evangelho agrega e
mantém mais pessoas do que, procurar
agradar um grupo em separado, sendo
tolerante a atitudes que Jesus não é,
pelo medo de perder pessoas. Jesus,
Paulo, Pedro, a igreja primitiva de Atos
dos Apóstolos mostra isso. Mas, hoje
qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar?
Nosso lugar é na Igreja do Senhor, esta
que pregue a palavra de Deus, sem mis-
tura ou acréscimos ou decréscimos. Por
que sempre o mal mostrará a fraqueza
da igreja, para afastar as pessoas da fé,
para elas acreditarem menos em Deus.
Será assim mesmo; Jesus disse que os

ruins e os bons estarão e crescerão jun-
tos e que apenas no final dos tempos
serão separados (Mt 13.24-30). Deus
deseja que aqueles que conseguem segui-
lo, estendam a mão para os que tentam
segui-lo e estão perdidos mesmo dentro
das igrejas. E que neste dia de separação
eu e você possamos ser separados jun-
tos com aqueles que deram bom exem-
plo.

Na verdade, já esperamos pessoas
vazias, esperamos uma fé fria, sem efei-
to, um amor platônico, por que está
escrito: E surgirão muitos falsos profe-
tas, e enganarão a muitos. E por se
multiplicar a iniquidade, o amor de
muitos esfriará. Mt. 24.11,12.  Há 100
anos o mundo mudou, o que não mudou,
a milhares de anos, e irá mudar mais a
cada dia, e estas mudanças, multiplicará
a maldade e por isso a fé será cada vez
mais rara e no coração que ela existir,
sempre será duvidado pela religião, pela
ciência, pela filosofia ou por qualquer
forma de progresso que venha do ho-
mem. Mas como Jesus completou: Mas
aquele que perseverar até ao fim, esse
será salvo. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em
testemunho a todas as nações, e então
virá o fim. Mateus 24:13-14

Neste contexto eu ainda digo, que
todos nós devemos buscar a fé que está
alí, dentro de nós, pequena, delicada,
frágil, mas é como uma semente que se
for cultivada, crescerá viçosa e multi-
plicará por centenas. Não importa se
talvez você nem acredite em Deus, ou
vive uma “prova” na sua vida, se agora
mesmo, o seu coração clamar a Ele em
nome de Jesus, com certeza Ele respon-
derá, por que a qualquer demonstração
de fé, Deus está pronto para responder.

Obrigado pela leitura.
Temas como este, de segunda a sexta
das 8 às 9 da manhã, na rádio GAZE-
TA FM 107,9, programa Palavra Viva
ou acessando neste horário:
www.radiogazetafm.com.br.

Quer comentar? Envie um e-mail;
alesidewind@hotmail.com. Com certe-
za será respondido!
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“Onde há mais sacrifício, há mais
generosidade.” (Santo Padre Pio de Pi-
etrelcina)

....................................................................................
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

MÉDICOS
Parâmetros para funcionamento de

postos de saúde e consultórios entra-
ram em vigor no último dia 13 de maio

A Resolução 2.056/13, que redefine
as regras para fiscalização do exercício
da medicina em território nacional.
Editada pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) em novembro de 2013, a
norma cumpriu o prazo de 180 dias para
que o Manual de Vistoria e Fiscalização
da Medicina no Brasil e seus roteiros de
vistoria comecem a valer.

...............................................................................
Olha o friozinho e a temperatura

seca chegando...!
...............................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkk!

Porque Cantar Loira Não dá Certo

Você: - Oi gata... Qual é seu telefo-
ne?

Loira: - Nokia. E o seu?
Você: - Uau! Isso aqui é uma calçada

ou uma passarela de moda?
Loira: - Hum, agora você me pe-

gou... É que eu não sou daqui. Então não
sei te informar...

Você: - Eu não tiro o olho de você!
Loira: - Ainda bem, né? Se não eu

fico cega!
Você: - Nossa! Eu não sabia que bo-

neca andava!
Loira: - Sério? Nossa, você tá por

fora, hein? Já tem até Barbie que anda
de bicicleta!

Você: - Que curvas, hein!
Loira: - Nem me fala... Eu bati o

carro 7 vezes pra chegar nessa festa!
Você: - Esse seu vestido vai ficar lin-

do jogado no chão do meu quarto!
Loira: - Quer comprar um igual prá

fazer um tapete? Eu te indico a loja...
Você: - Meu coração disparou quan-

do eu te vi!
Loira: - Socorro! Alguém ajude! O

moço está tendo um ataque cardíaco!
Você: - Eu quero o seu amor, gata!
Loira: - Espera só um pouquinho...

Amô-or! Tem um moço aqui querendo
você!

Você: - Quer beber alguma coisa?
Loira: - Ai, que bom que você apare-

ceu, garçom!
Você: - Me dá seu telefone, vai!
Loira: - Socorro! Um assalto!

Dia 13 de maio esteve radiante de cumprimentos. Que a felicidade de se
aniversariar mais uma data de prestígio e sucesso, seja especial em todos os
dias vindouros, regados à magia de uma vida feliz em sua fase existencial,
enfrentando desafios e conquitando sonhos, esperança, coragem, alegrias e
otimismo. PARABÉNS!

Embarcou para Milão na últi-
ma quarta-feira, 07/05, a belíssi-
ma Maria Laura Dantas, modelo
exclusiva First Models Ribeirão
Preto.

Antes de decolar para sua pri-
meira viagem internacional, esti-
ve com ela e sua agenda estava
bombando de trabalhos. Eram des-
files, páginas e capas de revistas.
Impossível seu booker David Wil-
son fechar mais contratos nacio-
nais, afinal de contas a modelo já
estava com uma agenda Européia
para cumprir.

Sem dúvidas, virão mais via-
gens internacionais, e a prova dis-
so é que ela já está com viagem
marcada para a Ásia.

Ela é linda, alta e magra, mas
é preciso ser muito mais que tudo
isso. Laura tem talento, carisma e

BYE, BYE BRASIL

o profissionalismo. Três motivos su-
ficientes para acreditar que Laura
é uma das grandes apostas para
2014 na moda internacional.

Vamos ficar de olho nela!

Olhos azuis como o céu, sorriso que encanta, um coração enorme, que
abraça a todos que precisam, jovem perfeita, hoje uma mulher decidida que
não tem medo de errar para depois acertar, cheia de idéias e princípios. Ana
Catarina Tezzei Scandelai... dia 21 de maio é o seu dia, é um novo ciclo de
muitas expectativas, novos objetivos e concretizações. Receba nossos carinhos e
lembre-se, estaremos com você no que precisar. Parabéns! Te Amamos Muito!

Drª ANA CATARINA TEZZEI SCANDELAI

Dia 24 de maio, Breno Facco comemorará mais um ano de vida. Toda
equipe do Jornal A GAZETA  e RÁDIO GAZETA FM  o parabeniza por essa
data importante. Parabéns...

Os amigos DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA ASCARI (DANILO
NETTO)  e  JONAS LUCAS GREGGIO (TITA), completarão idade nova.
Danilo dia  22 de maio e Jonas dia 20 de maio. Parabéns e muitas Felicidades.

Adilson Cardo-
so comemorará
mais um ano de
vida no dia 22/05,
completando 43
anos de idade, e
sua esposa Maria
Helena, sua  filha
Larissa e seus pais
Mário e Apareci-
da, desejam um
Feliz Aniversário,
muita paz, saúde e
felicidades.

Mafalda Ligeiro Vieira, Vó Mafalda como é carinhosamente chamada
pelos netos Samuel e Michelle, completará mais um aniversário dia 18 de
maio. O filho Oswaldo, a nora Mirna e os netos, a homenageiam neste dia,
com muitos vivas.  Parabéns!

Que esta data possa lhe trazer mais harmonia, decisões e conquis-
tas vitoriosas, serenidade, alegrias, vigor e  tranquilidade. E que este
dia especial e feliz tenha a essência do seu sorriso, espalhando no seu
caminhar mais otimismo, esperança e determinação. PARABÉNS!

Lino Amâncio Jr. - Dia 23 de Maio. Seja uma fase exis-
tencial de muitas alegrias e felicidades no comemorar fes-
tivo de mais uma data natalícia. PARABÉNS!

Evilásio Vidotti / 19 de Maio

IRAMAIA ROCHA

Pedro Xavier dos Santos, Pedrinho, como é carinhosamente chamado
pelos amigos, comemorou mais um aniversário no último dia 13 de maio.
Que continue com essa força de vontade e superação, pois tem amigos
que realmente torcem por você! É muito especial. Parabéns!

Parabéns, Marcus Raymundo. Dia 20 de maio recebe-
rá os votos de felicidades. Desejamos a você, muito su-
cesso, saúde e muitos anos de vida!



Martins Cruz & Cia Ltda., torna público que requereu da CE-
TESB a Licença Prévia para fundição de metais ferrosos, sito à
Rodovia Brigadeiro Faria Lima nº 2.200 Km. 342 + 55 metros –
Jaboticabal - SP.

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

Edital de Cobrança - Gerência-Executiva Araraquara/SP
Considerando a publicação do Edital de Recurso em 08/02/2014 no jornal

“A Gazeta” e a não apresentação de recurso, em cumprimento ao disposto no
art. 11, da Lei 10.666/03 e no art. 154 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99, facultamos ao interessado abaixo, o prazo
de 60 dias, contados 15 dias a partir da publicação deste edital, para efetuar
(em) o pagamento do débito por meio de Guia específica (GPS ou GRU) ou
solicitar o parcelamento, no caso de empregado, poderá autorizar ao INSS
realizar a consignação do valor do débito em folha de pagamento ou se bene-
ficiário no beneficio em manutenção, bem como fica assegurado vistas ao
processo de cobrança na Agência da Previdência Social onde era mantido o
benefício. Alertamos que o não ressarcimento dos valores será objeto de Ins-
crição em Dívida Ativa para cobrança judicial, com possibilidade de inclusão
do nome do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do
Setor Público Federal – CADIN.Omir Ferraz Freitas  – NB/88/518.776.417-5
– R$4.203,01 - Jaboticabal/SP., 31 de março de 2014 - Elizabeth Fátima
Vieira Costa - Gerente Agência da Previdencia Social/Jaboticabal

LOTEAMENTO  PAZETO  JABOTICABAL  SPE  LTDA., torna
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação de Lotea-
mento nº 52000058, sito à Rua Francisco Ferrari, S/N, Jardim Amé-
rica, Jaboticabal/SP.

Edital de Cobrança - Gerência-Executiva Araraquara/SP
Considerando a publicação do Edital de Recurso em 08/02/2014 no jornal

“A Gazeta” e a não apresentação de recurso, em cumprimento ao disposto no
art. 11, da Lei 10.666/03 e no art. 154 do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99, facultamos ao interessado abaixo, o prazo
de 60 dias, contados 15 dias a partir da publicação deste edital, para efetuar
(em) o pagamento do débito por meio de Guia específica (GPS ou GRU) ou
solicitar o parcelamento, no caso de empregado, poderá autorizar ao INSS
realizar a consignação do valor do débito em folha de pagamento ou se bene-
ficiario no beneficio em manutenção, bem como fica assegurado vistas ao
processo de cobrança na Agência da Previdência Social onde era mantido o
benefício. Alertamos que o não ressarcimento dos valores será objeto de Ins-
crição em Dívida Ativa para cobrança judicial, com possibilidade de inclusão
do nome do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do
Setor Público Federal – CADIN.Omir Ferraz Freitas  – NB/88/518.776.417-5
– R$4.203,01 - Jaboticabal/SP., 31 de março de 2014 - Elizabeth Fátima
Vieira Costa - Gerente Agência da Previdencia Social em Jaboticabal

A Resolução 2.056/13, que redefine
as regras para fiscalização do exercício
da medicina em território nacional, en-
trou em vigor na terça-feira (13 de
maio). Editada pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM) em novembro de
2013, a norma cumpriu o prazo de 180
dias para que o Manual de Vistoria e
Fiscalização da Medicina no Brasil e seus
roteiros de vistoria comecem a valer.

Até o momento, Conselhos Regio-
nais de Medicina (CRMs) de todo o país
realizaram vistorias educativas com base
nos novos parâmetros e também para
treinar seus fiscais no uso das novas fer-
ramentas. Contudo, a partir de 13 de
maio,  as unidades de saúde fiscalizadas
terão 15 dias (prorrogáveis por igual
período) para solucionar os problemas
apontados.

Em caso de não cumprimento das
orientações, o CRM poderá chegar a
propor a interdição ética do estabeleci-
mento e apresentar denúncias aos ór-
gãos competentes, como Ministério
Público e Tribunais de Contas.  Nestes
casos, o médico fica proibido de traba-
lhar no local até que sejam providenci-
adas as devidas condições de trabalho.
Medidas desse porte são tomadas quan-
do se percebe que os atendimentos nes-
tes locais podem expor o paciente e os
profissionais a situações de risco.

Outro ponto importante da Resolu-
ção 2.056/13 é que, ao alterar substan-
cialmente o trabalho nos CRMs em suas
atividades de fiscalização de serviços
médico-assistenciais, ela uniformiza
essa prática em todos os estados. “Será
uma verdadeira transformação no modo
de ensinar e exercer a medicina”, afir-
mou o diretor do Departamento de Fis-
calização e 3º vice-presidente do CFM,
Emmanuel Fortes.

Para poder colocar essa nova meto-
dologia em prática, os 27 CRMs rece-
beram do CFM kits, que cumprem as
determinações do Manual de Vistoria e
Fiscalização. No pacote, estão tablets,
máquinas fotográficas, medidores a la-
ser (para averiguar o tamanho dos am-
bientes), scanners digitais e impresso-
ras portáteis. Também estão incluindo
softwares para permitir que os formulá-
rios de visitas sejam preenchidos e en-
viados pela internet para os Departa-
mentos de Fiscalização em alguns cli-
ques.

Com a mudança, as vistorias passam
a cumprir um check list padrão, geran-
do o envio de relatórios ao CFM, a pa-
rametrização e a análise estatística tan-
to regional quanto nacional.  Outras
normas que aperfeiçoam o sistema de
fiscalização dos conselhos devem ser
editadas nos próximos meses. Entre elas,
estão as que estabelecem os parâmetros
para funcionamento de serviços de ur-
gência e emergência.

Consultórios médicos serão dividi-
dos em grupos.

A Resolução 2.056/13 fixa nova sis-
temática para as vistorias e traz um
modelo para o preenchimento de pron-
tuários e para a elaboração das anamne-
ses (entrevistas dos médicos com os
pacientes). O Manual de Vistoria e Fis-

FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS

Parâmetros para funcionamento de postos

de saúde e consultórios entram em vigor
calização da Medicina no Brasil estabe-
lece a infraestrutura mínima a ser exigi-
da dos consultórios e ambulatórios mé-
dicos, de acordo com sua atividade fim
e/ou especialidade.

Os consultórios e ambulatórios fo-
ram divididos em quatro grupos, que vão
desde os que oferecem serviços mais sim-
ples, sem anestesia local e sedação, até
àqueles que realizam procedimentos in-
vasivos, com riscos de anafilaxias (rea-
ções alérgicas sistêmicas) ou paradas
cardiorrespiratórias.

“Até a edição desta resolução, cada
conselho estabelecia regras no vácuo
deixado por uma normativa nacional,
sendo que os grandes conselhos apre-
sentavam estratégias mais eficientes
nesse controle que os menores. Agora
está tudo parametrizado, o que facilita-
rá a averiguação”, constata o diretor de
fiscalização do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Rio Grande do
Sul (Cremers), Antônio Celso Ayub, par-
ticipante do grupo de trabalho respon-
sável pela elaboração da Resolução
2.056/12.

Equipamentos mínimos - Dos
consultórios e serviços do Grupo 1, no
qual são realizadas apenas consultas,
serão exigidos, por exemplo, equipa-
mentos básicos como tensiômetro, es-
tetoscópio, termômetro, maca, lençóis,
pia, cadeira para o médico e mais duas
para o paciente e acompanhante, entre
outras exigências.  “Vamos exigir, além
da infraestrutura física, todos os equi-
pamentos para a propedêutica e a ava-
liação clínica, sem os quais o médico
não vai poder atuar”, avisa Emmanuel
Fortes.

Já para os do Grupo 2, onde se exe-
cutam procedimentos sem anestesia lo-
cal e sem sedação, como o consultório
de um cardiologista que faz apenas ele-
trocardiogramas, serão exigidos, além
do listado no consultório básico, os equi-
pamentos necessários para os exames
específicos.

Nos consultórios ou serviços com
procedimentos invasivos ou que expo-
nham os pacientes a risco de vida, do
Grupo 3, que realizem, por exemplo,
teste ergométrico ou procedimento com
anestesia local ou sedações leves, os fis-
cais devem averiguar se existem os ins-
trumentos que assegurem a aplicação de
forma segura e, em havendo complica-
ção, o médico tenha disponíveis equi-
pamentos de socorro à vida.

Este médico também precisa ser pre-
parado para realizar os primeiros pro-
cedimentos de suporte. Há, ainda, o
Grupo 4, que envolve os locais de reali-
zação de endoscopia, os quais devem
ter tudo o que é exigido do Grupo 3,
mais o que for específico do procedi-
mento. A resolução também exige a pre-
sença de médicos plantonistas em am-
bientes onde são mantidos pacientes em
descanso ou em observação.

Comunidades terapêuticas médicas
também ficam obrigadas a ter médicos
plantonistas e equipamentos de suporte
à vida.  A mesma exigência é feita aos
CAPs AD II e III e ao CAPs III, locais
de atendimento psiquiátrico.

O Senac São Paulo realiza, entre
12 e 17 de maio, a 6ª Semana Senac de

Enfermagem nas unidades da capital,
interior e litoral do Estado. O evento
foi criado devido a comemoração na-
cional da Semana Brasileira de Enfer-

magem demandada pela ABEn Naci-
onal, que neste ano discute o tema O
Protagonismo da Enfermagem no

Processo de Cuidar.

Com o objetivo de proporcionar aos
ex-alunos, profissionais da área e inte-
ressados uma troca de experiências e
vivências do dia a dia com temas atu-
ais, o evento agrega conhecimento e
oportunidade de atualização na área da
saúde.

Dentre a programação, foi apresen-
tada uma peça teatral formada pelas
docentes do curso de enfermagem que
abordaram o tema Trabalho em Equi-

pe. No dia 13, a Secretária da Saúde,
Renata Assirati, ministrou a palestra
Postura Profissional, que abordou
como a forma de interação e postura
afetam a rotina.

Semana Senac de Enfermagem é
realizada na unidade de Jaboticabal
Mesa redonda, palestras e exposição com temas

voltados à área estão na programação

Para os dias 14 e 15, a unidade pre-
parou uma mesa redonda com Fernan-
da Camargo, Elton Fernandes e a ex-
aluna e técnica de enfermagem Verôni-
ca Oliveira com o tema Atuação da

Enfermagem no Mercado de Traba-

lho, além de uma exposição de ima-
gens com cartazes confeccionados
pelos alunos do curso Técnico em En-

fermagem com o tema Cuidado com a

Vida.
Mais informações pelo site

www.sp.senac.br/jaboticabal, direto
na unidade ou pelo telefone (16) 3209-
2800.

Serviço:
Semana Senac de Enfermagem
Data: 12 a 15 de maio
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/redes-
sociais

 Jaboticabal receberá, nos dias
19 a 24 de maio, a 39ª Secitap (Se-
mana de Ciência e Tecnologia
Agropecuária), realizada na Facul-
dade de Ciências Agrárias e Vete-
rinárias da Unesp (Universidade
Estadual de São Paulo). O evento
terá, pela primeira vez, o patrocí-
nio da UCB Saúde Animal - indús-
tria farmacêutica com sede na ci-
dade. “Nosso objetivo é estar
mais perto dos futuros veterinári-
os e zootecnistas e apresentar a
eles os produtos da empresa. Por
isso, também faremos sorteios de
kits de medicamentos aos partici-
pantes”, diz o consultor Técnico
da UCB, Ives Charlie da Silva.

A Secitap é organizada pelos

UCB apresenta medicamentos a
futuros veterinários da Unesp

próprios alunos da Unesp, com
apoio da direção, docentes, fun-
cionários, empresas privadas e ór-
gãos oficiais.Durante a semana,
são promovidas diversas pales-
tras que proporcionam novas
perspectivas e atualizações do
mercado de trabalho. A intenção
é complementar os currículos dos
estudantes e profissionais dos
cursos de Zootecnia, Ciências Bi-
ológicas, Engenharia Agronômi-
ca, Administração e Medicina
Veterinária. Segundo informações
da universidade, a ação recebe, a
cada ano,uma média de 1.500 par-
ticipantes e cerca de 200 pales-
trantes de companhias públicas
e privadas.

Anualmente o SEBRAE realiza
o prêmio “Mulher de Negócios”,

Prêmio “SEBRAE Mulher de
Negócios” recebendo inscrições

PAE orienta candidatas interessadas em

participar do prêmio

que celebra projetos empreende-
dores promovidos por mulheres.
Para garantir todo o apoio neces-
sário para a participação, o PAE
(Posto de Atendimento ao Empre-
endedor), oferece às interessadas
todo o apoio necessário.

“O SEBRAE busca idéias ino-
vadores que mudam a vida des-
sas mulheres que acreditam  e co-
locam em prática os seus projetos.
Jaboticabal já teve duas finalistas
e espero que possamos participar
mais vezes. Para isso, o PAE está
pronto para ajudar no que for pre-
ciso”, afirma a Agente de Atendi-
mento, Vanessa Gonçalves.

As interessadas podem aces-
sar o site

 www.mulherdenegocios.sebrae.com.bre
 obter todas as informações so-

bre o Prêmio SEBRAE Mulher de
Negócios. O telefone de contato
do Posto de Atendimento ao Em-
preendedor é 3203-3398

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio
Ambiente, lança campanha
Descarte Consciente – coleta
de resíduos eletrônicos. A cam-
panha vai garantir a coleta e
descarte corretos de equipa-
mentos de informática, televi-
sores, videogames, câmeras
fotográficas, entre outros (con-

fira lista abaixo).
Os materiais devem ser le-

vados ao Paço Municipal e des-
cartados em uma caixa espe-
cífica para a campanha. Após,
serão coletados pela secreta-
ria e descartados por uma em-
presa do setor.

“Contamos com a participação
da população para preservar nos-
so meio ambiente, depositando to-
dos os materiais eletrônicos que
não funcionam ou que não são mais
utilizados em local adequado”, diz

SAAMA lança campanha para
descarte de resíduos eletrônicos
Objetos devem ser levados ao Paço Municipal

o secretário Sérgio Nakagi.
A nova campanha vem se

somar aos trabalhos de cons-
cientização da SAAMA, que já
promove coleta de pilhas e ba-
terias na cidade.

Confira a lista de objetos
que podem ser descartados:

· computadores
· impressoras
· equipamentos de infor-

mática
· monitores
· televisores
· aparelhos de fax
· aparelhos de telefone
· celulares
· CD’s
· DVD’s
· servidores
· fios
· cabos eletrônicos
· videogames
· fitas
· câmeras fotográficas

O ESPETACULAR HOMEM
ARANHA 2

Quando a Sony anunciou que iria
reiniciar a franquia do herói aracní-
deo, a grande pergunta era: o novo
filme irá contar tudo o que já foi vis-
to mais uma vez? A resposta é sim e
não. Se no primeiro filme o cabeça
de teia mais famoso dos quadrinhos
enfrentava o vilão Lagarto (alter ego
do professor Curt Connors), dessa vez
ele será obrigado a confrontar não
um, mas dois vilões (sem contar o
terrorista Rhino que permanece pou-
co tempo em cena). São eles Electro
e o novo Duende Verde. Max Dillon
(interpretado por Jammie Fox) é um,
tímido e inseguro,  funcionário da Os-
corp que passa praticamente desper-
cebido por todos seus colegas de tra-
balho e que nutre uma intensa adora-
ção pelo nosso herói. Um acidente,
um tanto quanto inverossímel, no
laboratório de pesquisas da qual ele
faz parte o transforma em uma cria-
tura com poderes sobre a eletricida-
de. A princípio assustado, ele logo se
volta contra a sociedade e contra o
próprio Aranha, depois que ele, no
meio de uma Times Square lotada de
curiosos, é prontamente rejeitado. Os
efeitos empregados ao personagem
são extremamente satisfatórios, em-
bora, vez ou outra, parecem um pou-
co artificiais, mas estamos falando
de um filme de quadrinhos, correto?
E Fox cumpre bem o seu papel ao
passo que o jovem Dane DeHaan en-
trega um Duende Verde (Jr.) com uma

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

intensidade e insanidade impressio-
nantes. É ele o ‘culpado’ pelo mo-
mento mais dramático da produção
que, os fanáticos pelos quadrinhos do
Aranha, com certeza saberão do que
se trata. Andrew Garfield continua
tentando (e se saindo relativamente
bem), criar um personagem diferen-
te do intepretado por Tobey Magui-
re, inclusive empregando mais humor
e graça. Emma Stone retorna como
sua amada Gwen Stefani e no final
temos uma produção bacana e diver-
tida, que certamente deixará o fã mais
apaixonado, com um sorriso de ore-
lha a orelha. Pelo menos foi o meu
caso.

Lançamentos
GODZILLA
SOB A PELE
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

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

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

VENDE-SE:
OPORTUNIDADE

Escola informática/Idíomas (franquia) com 04 anos de
funcionamento, excelente ponto, com computadores

novos e salas climatizadas.Contato: (16) 99261-6734.

Uma parceria entre Fundo Social de
Solidariedade e Secretaria de Assistên-
cia Social têm capacitado dezenas de ja-
boticabalense através de cursos rápidos
de Padaria Artesanal. Desde a última
semana, os instrutores têm recebido alu-
nos no CRAS II para transmitir as téc-
nicas para produção dos alimentos.

Serão quatro turmas ao longo do
mês, uma por semana, com cerca de
10 alunos cada. “Assim como fize-
mos na Casa Transitória, nosso obje-
tivo é proporcionar a inclusão social,
oferecendo oportunidades no merca-
do de trabalho à população de baixa
renda”, pontua a secretária de Assis-
tência Social, Eliete Travaini.

“Para este mês as inscrições estão
encerradas, mas os interessados ainda
podem procurar o CRAS I, Naquinha
(Parque 1° de Maio) e CREAS para
participar das próximas turmas. A ins-
crição é gratuita”, explica a presidente
do Fundo Social, Cidinha Girio.

Padaria Artesanal: O projeto tem
como alvo a capacitação profissional,
habilitando um grande contingente de
pessoas para o trabalho autônomo ou
vinculado a empresas e cooperativas,
buscando a geração de renda e melho-

Assistência Social e Fundo Social
capacitam novas turmas

Inscrições estão abertas para turmas de junho, julho e agosto

ria da qualidade de vida, bem como a
promoção da autonomia, socialização,
trabalho em equipe e autovalorização

do indivíduo.
Idealizado pelo Fundo Social de So-

lidariedade do Estado de São Paulo –

FUSSESP, e desenvolvido em parce-
ria com o Fundo Social de Solidarieda-
de do município

CONVERSA COM JESUS
Todos os Dias - Durante Nove Dias

ORAR: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de
tudo, meu Pai. Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o
paralítico andar, o morto a voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir
a graça). Vós que vistes minha angústia e lágrimas, bem sabeis. Divino amigo,
como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria
para viver.

Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus, que
ao terminar esta conversa que terei contigo durante nove dias, eu alcance (pedir
a graça), que peço com muita fé. Como gratidão, mandarei publicar mil orações
para que outras pessoas, que precisem de Vós, aprendam a ter fé e confiança na
Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina o amanhe-
cer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez aumenta mais a
minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”.

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém. (Lidiane Pereira Marchi)

A programação da 12ª Semana
Nacional de Museus prossegue
até o dia 18 de maio. Para garantir
o acesso da população, o Depar-
tamento de Cultura vai manter o
Museu aberto no sábado e domin-
go. Além de todas as alas, os visi-
tantes também podem passar pela
sala de documentação.

“Além dos objetos que contam
um pouco de nossa história, a po-
pulação poderá conhecer a sala
que ficam guardados documentos
históricos, jornais e fotos de nos-
sa cidade. Todos estão convida-
dos”, afirma o Diretor de Cultura,
Abel Zeviani.

Para mais informações sobre a
programação da 12ª Semana Naci-
onal de Museus, o telefone de
contato do Departamento de Cul-
tura é (16) 3202-8323.

Museu Histórico prepara programação especial para o final de semana
Atividades fazem parte da 12ª Semana Nacional de Museus

O CAPS realizou, na quinta-fei-
ra (15), das 9 às 14 horas, no Paço
Municipal, um bazar de artesana-
tos feitos por alunos na Oficina

CAPS promove bazar beneficente
Artesanatos foram expostos no Paço Municipal

de Geração de Trabalho e Renda
“Criar é Acreditar”.

O evento teve o objetivo de di-
vulgar o Dia Nacional da Luta Anti-

manicomial, comemorado no dia 18
de maio. “Oferecemos produtos fei-
tos por nossos pacientes durante as
atividades promovidas no CAPS. A

população e frequentadores do Paço
Municipal conheceram o trabalho e
adquiriram as peças”, afirma a Secre-
tária de Saúde, Renata Assirati.

Supervisoras de ensino e pro-
fessores de todo Estado se reuni-
ram, nos dias 05 a 09, em Arara-
quara, para participar do curso de
formação do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa. Ja-
boticabal enviou suas superviso-
ras que agora serão responsáveis
por capacitar professores do 1° ao
3° ano do ensino fundamental.

Jaboticabal adere ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
Supervisoras formadas transmitirão conhecimentos a 80 professores da rede municipal

O Pacto é um compromisso for-
mal assumido pelos governos fe-
deral, estadual e municipal de as-
segurar que todas as crianças es-
tejam alfabetizadas até os oito
anos de idade.

“O prefeito Raul sempre pediu
para que priorizássemos por edu-
cação de qualidade, mas também
aderimos ao pacto e vamos nos

empenhar, ainda mais, pela alfabe-
tização de nossas crianças”, afir-
ma o secretário de Educação, Ce-
sar Esper.

No Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa, quatro prin-
cípios centrais serão considerados
ao longo do desenvolvimento do
trabalho pedagógico:

1. o Sistema de Escrita Alfabé-

tica é complexo e exige um ensino
sistemático e problematizador;

2. o desenvolvimento das ca-
pacidades de leitura e de produ-
ção de textos ocorre durante todo
o processo de escolarização, mas
deve ser iniciado logo no início da
Educação Básica, garantindo
acesso precoce a gêneros discur-
sivos de circulação social e a situ-
ações de interação em que as cri-
anças se reconheçam como prota-
gonistas de suas próprias históri-
as;

3. conhecimentos oriundos das
diferentes áreas podem e devem ser
apropriados pelas crianças, de modo
que elas possam ouvir, falar, ler, es-
crever sobre temas diversos e agir
na sociedade;

4. a ludicidade e o cuidado com
as crianças são condições básicas
nos processos de ensino e de
aprendizagem.

Em Jaboticabal, 80 professores
do ensino fundamental serão ca-
pacitados. As aulas serão aos sá-
bados – duas vezes ao mês.
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Com extenso cronograma
de visitas às bases da região,
LUIZ CARLOS MOTTA –
Presidente da FECOMER-
CIÁRIOS, foi recepcionado
por BENEDITO OCLÁVIO
FRIZZAS, na nova sede do
Sindicato dos Empregados
no Comércio, no último dia
09 de maio, concedendo en-
trevistas à imprensa escrita
e falada, acompanhado que
estava por seus assessores e
jornalistas, além de seu fiel
AMIGO APARECIDO BRU-
ZAROSCO.

Entre vários assuntos dis-
cutidos, o principal e que fa-
zia parte da pauta, era com
referência à construção de
mais casas populares para os
associados, em número de
cem unidades, nas imedia-
ções da Avenida Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro. Em se
tratando de área mista, re-
quer, além de projeto que
deve receber aprovação do
Setor de Engenharia da Pre-
feitura Municipal, posterior-
mente ser encaminhado pelo
poder executivo e contar com
aprovação do Legislativo
Municipal.

Ainda, em cumprimento à
agenda, foi recebido pelo
Prefeito Municipal, Prof. Dr.
Raul Gírio, que estava acom-
panhado por Secretários da
Administração.

À noite, em jantar festivo
de confraternização, aconte-
ceu o encontro na antiga sede

LUIZ CARLOS MOTTA VISITA BASES SINDICAIS E É
 RECEPCIONADO PELO PRESIDENTE

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS
do SINDICATO DOS EM-
PREGADOS NO COMÉR-
CIO, recepcionado que foi
por contabilistas, numa de-
monstração do quanto é ad-
mirado pela classe, com su-
culento jantar, regado a be-
bidas, conjunto musical se
destacando com repertório
de musicas raízes, e a parti-
cipação de dezenas de con-
vidados.

Em discurso inflamado,
MOTTA enalteceu a presen-
ça dos contabilistas, home-
nageando a classe contábil
brasileira: “Esses profissio-
nais são a razão e o exemplo
da restauração da contabili-
dade, de forma inestimável.
Comemorado desde o ano de
1.926, consolida conquistas,
elevam a técnica e desenvol-
vem garantias legais ineren-
tes à profissão. Parabéns
Contabilistas!”, concluiu.

Benedito Oclávio Frizzas,
fazendo uso da palavra,
enalteceu a presença de
LUIZ CARLOS MOTTA e
seus convidados, salientando
que, “a construção de mais
moradias, são projetos auda-
ciosos para atender a cate-
goria com excelência e dig-
nidade. A modernidade está
sempre presente, para que
alcancemos nossas preten-
sões, fortalecendo sobrema-
neira a categoria. Essas
ações do MOTTA, vem sem-
pre de encontro aos anseios
da classe sindical dos comer-

ciários, com trabalho e dedi-
cação, nessa confiança de-
positada, ao longo de todos
estes anos, onde exercemos
nossas funções com lealda-
de, transparência e compro-
metimento com o cargo,
onde, acima de tudo está a
ética”, salientou.

Com relação à base de Ja-
boticabal, FRIZZAS disse
que: “Nosso Sindicato pro-
porciona assistência em vári-
os âmbitos, além do lazer com
magnífica Colônia de Férias,
acompanhamento jurídico,
principalmente nas rescisões.
Nossas decisões são pautadas
no fornecimento, cada vez
mais, em benefícios para nos-
sos associados, com muita res-
ponsabilidade”.

DIA DO CONTABILISTA
Assim se manifestou o Pre-

sidente Benedito Oclávio Fri-
zzas: “Pelo admirável empe-
nho do contabilista no dia-a-
dia, usando de sua capaci-
dade e facilitando o equilíbrio
de empresas e instituições,
exercendo a atividade in-
substituível com integridade
e moral, nossos PARA-
BÉNS”.

No jantar de confraterni-
zação, houve o acompanha-
mento de churrasco, que
prosseguiu até altas horas,
com som ambiente e o pres-
tígio do vereador Júnior De
Vitto. Pela simplicidade,
MOTTA é uma personalida-
de atuante e respeitável.
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A Campanha do Agasalho já
começou em Jaboticabal. O Fun-
do Social de Solidariedade com
seus parceiros já arrecadam aga-
salhos, sapatos e cobertores para
destinar às entidades assistenci-
ais, hospitais, albergues e famílias
carentes de nossa cidade. No iní-
cio da semana foram divulgados
todos os locais para entrega dos
agasalhos.

Confira a relação: Fundo So-
cial de Solidariedade, Colégio An-
glo, Instituição Moura Lacerda,
Colégio Santo André, Colégio

Campanha do Agasalho:
conheça os pontos de coleta

Maria, Colégio Equilíbrio, Facul-
dade São Luís, COC Cardiofísico,
Uzinas Químicas Brasileiras, Co-
légio Nossa Senhora do Carmo,
Delegacia de Defesa da Mulher,
Supermercado Elzio, Jaboticabal
Shopping, Corpo de Bombeiros,
Saaej, Delegacia Geral do Municí-
pio, Escola de Arte, Paço Munici-
pal, Câmara Municipal, Ford Bálti-
co, Objetivo – Unidade 1, Objeti-
vo – Unidade 2, Savegnago – Loja
Floriano Peixoto, Savegnago –
Loja 24 de Maio, Repúblicas de
Estudantes de Jaboticabal, Acade-

mia Saúde Total, Usina Santa
Adélia, Tiro de Guerra, Unesp,
Polícia Militar e Fundação de Am-
paro ao Esporte

Empresas, instituições e demais
organizações que desejem auxiliar
na arrecadação ou doar peças, pre-
ferencialmente cobertores, podem
entrar em contato com o Fundo
Social através dos telefones (16)
3202-8994 e 3202-2824. O Fundo
Social, está situado à Avenida Ge-
neral Glicério, 341, atende de se-
gunda à sexta-feira, das 7h30 às
12h e das 13h30 às 17h.

Em comemoração ao Dia das
Mães, os funcionários e estagiários
do Ciaf IV promoveram no dia 9 de
maio, um encontro para discutir a
importância do diagnóstico preven-
tivo nos casos de câncer de mama e
colo de útero.

Aproximadamente 45 mulheres
assistiram à palestra e participa-
ram do sorteio de brindes. Também
foi apresentado detalhes do proje-
to “Mulheres de Peito”, organiza-
do pelo Governo Estadual, e que
viabiliza a realização de mamogra-
fias.

“Exaltar que o câncer tem cura e
que um simples gesto pode salvar uma
vida, é algo muito importante. Foi uma
tarde de aprendizado para essas mu-

Prevenção do Câncer é tema de palestra no Ciaf IV

Encontro reuniu 45 mulheres
lheres que certamente terão muito mais
cuidado com sua saúde após esse en-

contro”, ressalta a Secretária de Saú-
de, Renata Assirati.

No último domingo (11), quem visi-
tou a Feira Livre pôde aproveitar para
comprar, vender ou trocar objetos usa-
dos na Feira da Barganha. A segunda
edição foi um sucesso e, para quem per-
deu, a Secretaria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente realiza a ter-
ceira edição no próximo domingo (18),
das 8h às 12h, na Praça ao lado da Ter-
ceira Idade.

“Nesta edição tivemos uma grande
variedade de objetos antigos – apare-
lhos telefônicos, abajures, eletrônicos,
além de roupas e sapatos. E para a pró-
xima contamos com a participação po-
pular novamente. Leve para a praça
aquele objeto que não usa mais e, muitas
vezes, está entulhado em casa. Para
outros, ele pode ter valor”, declara o
secretário da pasta, Sérgio Nakagi.

A Feira da Barganha é pautada no
princípio dos “3Rs” da Agenda 21 (estí-
mulo à redução do desperdício, reutili-
zação e reciclagem de materiais), os

Feira da Barganha é sucesso e secretaria já prepara próxima
Interessados em vender ou trocar objetos podem aproveitar o domingo (18)

participantes – expositores e visitantes
– promoveram o consumo responsável
ao trocarem, venderem ou comprarem

objetos usados. Além disso, resgataram
os valores do conserto e reaproveita-
mento dos materiais.
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1960 – Bar e Restaurante Pro-
gredior – Praça 9 de Julho – Ja-
boticabal

A famosa casa ainda era de pro-
priedade de Orlando Loro e abria
todas as noites de 2ª a 2ª quando
por volta da 1h30 da manhã de
uma destas noitadas, de surpre-
sa, adentra ao local um senhor
negro com um estojo de instru-
mento musical a tira colo, onde
encontra um grupo de assíduos
frequentadores boêmios do tradi-
cional estabelecimento que para lá
se dirigiam ao sair dos cinemas
Polhyteama e Municipal, estava
procurando o amigo e músico
“Godinho” (pai do Cazé - melhor
saxofonista do Brasil à época) que
iria dirigir a Orquestra Sul Ameri-
ca, perguntou ao lendário garçom
“Cidão” que ligou para o Sr. Do-
mingos Ferrari (músico) passan-
do a informação de que um se-
nhor estava procurando “Godi-
nho” no restaurante, os quais se
dirigiram para lá e se encontra-
ram, pediu uísque oferecendo em
troca a execução de alguns solos
de números musicais.

Por coincidência do destino
encontrou ainda no local: Ayrton
Aparecido Bazzoni (saxofonista),
Nelson de Quadros Gonçalves
(bandolinista, violinista e cantor),
João Honório Pacheco - Pache-
quinho (guitarrista), Odayr Biondi
(artista múltiplo), Hélcio Guerrei-
ro, Alder Zurma (Zurminha), Cló-
vis Roberto Capalbo (de passa-
gem rápida) e demais amigos que
solicitaram ao Marcos Aurélio
Monti o atendimento ao desco-
nhecido, que, em ato contínuo
pediu ao garçom que servisse um
litro de uísque para o visitante e
dizendo: vamos ver se ele sabe
tocar mesmo! Após alguns goles
iniciais, o suposto músico retirou
de sua bolsa um saxofone sopra-
no e um clarinete, começando a
executar números musicais e
logo impressionando a todos, em
meio a goladas, petiscos e boa
conversa presenteou com jazz,
blues e sambas os novos amigos
e demais freqüentadores durante
toda a madrugada, sendo que por
vezes tocou os dois instrumen-
tos simultâneamente e com per-
feição.

Por incrível que pareça, era
nada mais do que Booker Pitmann,
músico norte americano, o me-
lhor instrumentista de sax sopra-
no do mundo à época, vindo dos
Estados Unidos ao Brasil, ao fim,
revelando que era o padrasto de
Eliana Pittman, a linda cantora bra-
sileira de samba, pois havia se ca-
sado com sua mãe Ophélia, co-
nhecendo-a num show em São
Paulo como convidado do astro
maior - Louis Armstrong, dois
anos antes, em 1958.

Vide na sequência, a impres-
sionante história de vida deste
grande artista que presenteou Ja-
boticabal com uma linda noite
musical no início dos fascinan-
tes anos 60, sendo a década mais
cultural da história.

São Paulo estava agitada na-
queles idos de 1958. Louis Ar-
mstrong, um dos principais no-
mes do jazz, faria uma apresen-
tação na cidade. Dona Ophélia,
que não andava lá muito bem
com o marido, foi ao show e
levou a filha, Eliana. Os solos de
Armstrong eram realmente im-
pressionantes, mas Dona Ophelia
grudou olhos e ouvidos em um
saxofonista americano, que apa-
receu como convidado-surpre-
sa: Booker Pittman. Quando o
show acabou, houve tumulto
para falar com Armstrong. En-
cantada, Ophélia evitou a multi-
dão e foi falar com Booker. Pou-
co tempo depois, mãe e filha her-
dariam o sobrenome Pittman.

A trajetória do saxofonista e
clarinetista Booker Pittman é tão
singular quanto surreal. De es-
pírito andarilho, o músico tinha
uma adoração pela estrada, ca-
paz de fazer inveja aos escrito-
res beats. Como Chet Baker,
Booker Pittman rodou tanto que
deixou de ter residência fixa.
Também como Baker, o com-
bustível para tanta inquietação vi-
nha das drogas.

Traçar um perfil de Booker Pit-

HISTÓRIAS DA “CIDADE DA MÚSICA”
BOOKER PITTMAN EM JABOTICABAL

tman é tarefa complicada: os re-
gistros são escassos, as informa-
ções são contraditórias e o tem-
po ajudou a encorpar o mito. A
história do norte-americano que
se aventurou pelo Brasil e foi pa-
rar no norte do Paraná embalado
pela cachaça, mais parece ficção.

Segundo o compositor e crí-
tico Eugene Chadbourne, no All
Music Guide – uma espécie de
bíblia na internet para os aman-
tes da música –, a fama de Booker
Pittman partiu de Kansas City e
Dallas para conquistar a Europa,
chegando à América Latina. Ao
mesmo tempo em que influenciou
muitos músicos como instru-
mentista virtuoso, o eterno viajar
de Pittman o lançaria à margem
da história do jazz.

Pequena Biografia
Booker Pittman nasceu em

Dallas, em 1909, em uma famí-
lia tradicional. Seu avô, Booker
T. Washington, teria fundado a
primeira universidade para negros
nos EUA, o Tuskegee Institute.
A mãe de Booker Pittman, Portia
Pittman, deu aulas de música para
vários jazzmens nos anos 20.
Chadbourne cita, por exemplo,
Sam Price e Budd Johnson.

Já nos anos 30, Booker Pitt-
man freqüentava o cenário ja-
zzístico de Kansas City, onde
integrou a Big Band de Lucky
Millinder e, com ela, se mandou
para a Europa em 1933. Lá, o
clarinetista conheceu Romeu
Silva, regente e saxofonista ca-
rioca que gravou alguns discos
com a cantora Josephine Baker.
Especialista em ritmos brasilei-
ros como o maxixe, o samba e
o frevo, Romeu Silva despertou
em Booker Pittman o interesse
pelo Brasil. Quando voltou para
cá, em 1935, Romeu Silva trou-
xe não só Pittman, mas vários
outros músicos estrangeiros.

Booker passou por Pernam-
buco, Bahia e Rio de Janeiro. O
impulso nômade se estendeu a
Buenos Aires – e onde mais en-
contrasse trabalho, teria vivido
na fronteira com o Uruguai, an-
tes de retornar à Argentina. De-
pois foi para São Paulo, Santos,
Rio de Janeiro outra vez e, fi-
nalmente, Londrina.

No norte do Paraná encontrou
a abundância decorrente da explo-
são cafeeira. Era uma cidade bo-
êmia, rica, com casas de tolerân-
cia que atraíam endinheirados de
todo o país. Ao mesmo tempo, as
zonas londrinenses ofereciam uma
agenda cultural diversificada, ban-
cada pelo “ouro verde”.

Era uma figura amigável e her-
dou um apelido carinhoso dado por
Pixinguinha: Buca. Nas imensas
bebedeiras da década de 40 e 50, o
dinheiro sumiu. Booker passou a
tocar em troca de bebida e rodou
pelo Norte do Paraná

Booker decidiu voltar ao Rio de
Janeiro mas, antes, passou por
São Paulo para encontrar um
amigo: Louis Armstrong. “Eles
eram amigos de juventude e toca-
ram juntos na América. O Booker
fez essa saga toda. Aí correu o
mundo que Booker tinha morri-
do. Nesse dia que o Louis Arms-
trong tocou em São Paulo, o
Booker foi convidado. Minha mãe
estava comigo na platéia e nós o
vimos”, lembra Eliana Pittman. Ela
esteve em Cornélio em junho últi-
mo, onde cantou com antigos
companheiros de Booker Pittman
em um show de lançamento do
curta-metragem “Morre um
Nome”, realizado na cidade em
homenagem ao saxofonista.

De volta ao Rio, agora acom-
panhado de Ophélia e Eliana,
Booker voltou a conhecer o su-
cesso. Na então Capital Federal,
encontrou a efervescência da bos-
sa nova e se enturmou com faci-
lidade, tocando com freqüência
com Dick Farney. Booker Pittman
chegou a ser a atração principal
da boate do Hotel Plaza, onde um
jovem cantor batalhava para con-
seguir algum destaque: Roberto
Carlos. É o que conta Paulo Cé-
sar Araújo na biografia Roberto
Carlos em Detalhes, que, por ação
judicial do cantor, foi proibida de
ser comercializada:

“No Plaza, os shows eram di-

vididos em duas partes: a nacio-
nal e a internacional. A primeira
ficava a cargo de Roberto Car-
los e de sua colega, a cantora
Geny Martins. Os dois faziam
blocos de meia hora, alternada-
mente, aquecendo o público para
a principal atração da boate Pla-
za, o saxofonista americano
Booker Pittman, que conduzia a
parte internacional do show.
Amigo de Louis Armstrong des-
de os tempos de juventude em
Chicago, Pittman veio morar no
Brasil no início dos anos 50, ini-
cialmente em São Paulo e depois
no Rio, contratado especialmen-
te para tocar no Plaza. Mas alí
nada era muito rígido e, às ve-
zes, Roberto cantava acompa-

nhado pelo Booker Pittman ou
fazia a parte internacional quan-
do era dia de folga do músico
americano.

No Rio de Janeiro, Booker Pit-
tman gravou LPs como “Sax
Soprano Sucesso”, “Jam Sessi-
on” (1963) – ao lado de Dick
Farney –, e “News from Brazil”
(1963) – já trazendo Eliana Pitt-
man como cantora. Os três ál-
buns estão fora de catálogo e são
disponibilizados pelo blog:

 loronix.blogspot.com
ABEL APARECIDO ZIVIANI
Formado em Contabilidade,

História, Geografia, Pedagogia,
Produção Cultural e Segurança
do Trabalho, estando como Di-
retor de Cultura de Jaboticabal.

O trabalho da Secretaria de Saú-
de no combate à dengue começa a
colher os primeiros resultados. Uma
campanha de conscientização con-
vocou toda a população e mobiliza
agentes de saúde. O reflexo já é sen-
tido nos números: são apenas 19
casos confirmados da doença, um
dos menores índices da região.

A situação da cidade ainda exi-
ge atenção total, da população e
da Secretaria de Saúde. “Nosso
último Índice de Breteau [que apre-

senta o número de larvas do mos-

quito Aedes Aegipti] era de 4.7 –
o segundo maior da região. Toda
a equipe da Saúde se uniu e traba-
lhou sol a sol, de casa em casa,
para reverter este quadro. Regis-
tramos poucos casos, mas isso
não significa que devemos parar.
Pelo contrário, nosso trabalho con-
tinua”, informa a secretária da pas-
ta, Renata Assirati.

A coordenadora do Departa-
mento de Controle de Vetores,
Maria Angelica Dias, explica que
a equipe conseguiu impedir o

Jaboticabal registra menores
índices de dengue da região

Resultado não está relacionado à seca

avanço da doença. “Registrar ape-
nas 19 casos é resultado de muito
trabalho. Contratamos dez novos
agentes nos últimos meses, visi-
tamos casa por casa. Jaboticabal
é uma das poucas cidades que tem
a quantidade ideal de agentes”,
explica a veterinária. “Consegui-
mos diminuir o intervalo entre ci-
clos, ou seja, visitamos mais ve-
zes cada casa. Fizemos um blo-
queio rápido dos primeiros casos,
com nebulização. Conseguimos
bloquear a transmissão”.

Chuva não interfere - A Pre-
feitura frisa que a redução nos
casos não pode acomodar a po-
pulação. “O resultado é bom, mas
não nos dá conforto. Nossa vigi-
lância deve ser constante. A po-
pulação precisa estar atenta, por-
que podemos ter epidemia com
chuva ou sem chuva - nossos cri-
adouros principais estão dentro
de casa - prato de animais, ralos e
pingadeira (de planta). A atenção
deve ser redobrada”, finaliza Ma-
ria Angélica.

Natural de Bela Vista, distrito de
São Paulo, e morador de Jaboticabal
desde 1983, Urias de Souza, receberá
o Título de Cidadão Jaboticabalense
por meio do Decreto de Lei nº 21/
2013. O homenageado atua, desde
2008, como diretor Superintendente
da UCB Saúde Animal, tradicional in-
dústria de medicamentos veterinários
que possui, há quase 100 anos, sede
no Centro da cidade, à Praça Dr. Joa-
quim Batista, 150. A entrega da hon-
raria será realizada na próxima sexta-

Urias de Souza, diretor da
UCB, recebe Título de

Cidadão Jaboticabalense
feira (23/05), às 20 horas, em sessão
solene na Câmara Municipal.

Graduado em Ciências Contábeis,
Administração e Direito, Souza é mem-
bro do Conselho de Administração do
Sindan (Sindicato Nacional da Indús-
tria de Produtos para Saúde Animal) e
já atuou em diversas entidades, tais
como Apae (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais), Conselho
de Assistência Social da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal e Recanto
Menina Luz.
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Araraquara, especificamente na
Igreja Santa Cruz, que foi a esco-
lhida para a junção de duas almas
apaixonadas se unirem em um só
coração, adentraram familiares,
amigos e convidados.

Enlace Matrimonial de Marcos Adriano Cappatto
e Elaine Cecília Burnatelli Antônio

Adriano Cappatto e Elaine Bur-
natelli Antônio, realizaram o en-
lace no dia 5 de abril. Um dia ma-
ravilhoso, regado de alegrias e fes-
tivo... muita energia positiva... Uma
grandiosa FELICIDADE estampa-

da nos rostos dos noivos, que pare-
ciam não ver nada, além deles mes-
mos, tão forte o AMOR e EMO-
ÇÃO, do momento sublime de uma
união abençoada por DEUS... Pa-
rabéns ao jovem casal de noivos.

Que as bençãos recebidas neste dia
do SIM, permaneçam envolto no
casal, para sempre. Que vocês rece-
bam constantemente a divina gra-
ça de Deus, que vive e reina em vos-
sos corações. Sejam abençoados

nessa UNIÃO FELIZ E QUE A FE-
LICIDADE PERDURE EM VOS-
SAS VIDAS CONSTANTEMEN-
TE.

Desejamos ainda, que essa
união traga entendimento, ro-

mantismo, tolerância, muita po-
esia, responsabilidade e sonhos.
Uma viagem de descobertas, com
dependência mútua e eterno noi-
vado, com importantes perspec-
tivas.

NA VISITA DE LUIZ CARLOS MOTTA, CONFRATERNIZAÇÃO
E HOMENAGEM AO “DIA  DO  CONTABILISTA”
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