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A Secretaria de Saúde promo-
veu, no último sábado (18), na Pra-
ça 9 de Julho, ações de divulga-
ção do Outubro Rosa. Quem pas-
sou pelo local fez exames de aferi-
ção de pressão arterial, testes rá-
pidos de HIV e recebeu orienta-
ções sobre qualidade de vida e
agendaram exames.

“Muitas mulheres passaram pelo
local e conversaram com profissio-
nais qualificados. O Outubro Rosa

Outubro Rosa: Dia D orienta
população na Praça 9 de Julho

vem conscientizar e incentivar a re-
alização periódica de exames. Na
maioria das vezes, o diagnóstico pre-
coce pode representar o sucesso no
tratamento contra o câncer”, afirma
o Prefeito Raul Girio.

O SAMU também esteve pre-
sente para esclarecer a população
sobre quando acionar o serviço.
“As enfermeiras orientaram as mu-
lheres sobre a importância do auto
exame e do diagnóstico precoce.

Agora, as interessadas devem se
dirigir às unidades básicas de saú-
de, onde serão atendidas por en-
fermeiras e farão o agendamento
dos exames”, afirma a Secretária de
Saúde, Renata Assirati.

Outubro Rosa: O mês foi esco-
lhido para conscientizar as mulhe-
res sobre a importância dos exa-
mes de papanicolau e mamografia
na prevenção do câncer de colo
de útero e de mama.

Sacrifício é o maior patrimônio pelo

qual temos que lutar

Compreender, entender e não ser

egoísta, eleva-nos perante a obra

Quem acumula bens que não lhe

pertence, jamais caminha alicerçado

A Prefeitura de Jaboticabal con-
tinua promovendo ações no com-
bate às enchentes. Para garantir
mais segurança e qualidade no
escoamento das enchurradas, as
máquinas continuam trabalhando
na recuperação das margens do
Córrego Cerradinho.

A manutenção melhorará as

Desassoreamento do córrego Cerradinho prossegue
Obra melhora o fluxo das água de chuva e diminui os riscos no local

margens do rio que estão ficando
mais largas. “A obra está dando
uma cara nova ao leito do Cerra-
dinho que fica muito mais limpo
após a passagem das máquinas.
A manutenção é necessária, prin-
cipalmente com a chegada do pe-
ríodo de chuvas”, informa o pre-
feito Raul Girio.

O secretário de Meio Ambi-
ente, Sérgio Nakagi, pede a co-
operação da população. “Pre-
cisamos manter o leito do Cer-
radinho limpo. Para isso é im-
portante que a população evi-
te jogar lixo no local. Precisa-
mos do apoio de todos nesse
momento”.

O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, foi a São Paulo buscar alter-
nativas para resolver um dos pro-
blemas mais antigos da cidade: a
regularização fundiária do Jardim

Prefeitura assina convênio para regularizar Jd Santo Antônio
Santo Antônio. O prefeito, em au-
diência na Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo
(ITESP), assinou o convênio ofi-
cializando o procedimento.

“Os moradores aguardavam por
essa iniciativa há décadas. Estamos
trabalhando bastante para conse-
guir a tão sonhada escritura da casa
própria. Nossos proprietários me-

recem esse carinho e atenção”, diz
o prefeito, que assinou o convênio
na quinta-feira (16).

O secretário de Planejamento,
André Nozaki, informa que “o bair-

ro foi criado de forma desordena-
da e os munícipes não conseguem
registrar os imóveis. Diagnostica-
mos essa necessidade na criação
do Plano de Habitação de Interes-

se Social e o prefeito pediu priori-
dade e empenho para resolver”.

O município receberá a equipe
técnica do ITESP para o primeiro
levantamento.

Na última semana, representan-
tes do CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Ur-
bano) realizaram uma avaliação de
área para o início do projeto de
construção de 267 novas casas
populares.

Essa foi a última visita de viabi-
lidade do local antes das negocia-
ções com o proprietário da área,
que fica próximo, aos empreendi-
mentos Vida Nova I e II. “Caso as
negociações sejam bem sucedidas,
serão iniciados os estudos urba-

Visita técnica pode definir últimos detalhes
de novo conjunto habitacional

Novo empreendimento prevê a construção de 267 novas casas populares

nísticos e os projetos necessários
para o início das obras, que deve
acontecer em 2015”, afirma o pre-
feito Raul Girio.

O Secretário de Planejamento,
André Nozaki, declara que ou-
tros conjuntos devem ser inicia-
dos em 2015. “É o momento da
população aguardar mais infor-
mações. Os processos estão em
andamento e a cada nova fase,
tudo será divulgado. As inscri-
ções ainda não estão abertas e
assim que acontecer toda im-

prensa será informada”.
Novas moradias - A equipe da

Prefeitura trabalha no maior proje-
to habitacional da história de Ja-
boticabal. As obras dos condomí-
nios Vida Nova I e Vida Nova II já
atingiram 25% e outros três em-
preendimentos devem ser inicia-
dos em 2015. Ao todo serão cons-
truídas 1.600 unidades habitacio-
nais, um investimento de R$ 135
milhões, fruto de parcerias da Pre-
feitura, entidades e dos governos
Estadual e Federal.

A Prefeitura de Jaboticabal
está ampliando o cardápio ofere-
cido nas escolas municipal e es-
tadual. Os produtos diferencia-
dos foram implantados para am-
pliar a variedade dos gêneros ali-
mentícios e a capacidade nutrici-
onal. As crianças passam a rece-
ber filé de frango em tiras ao mo-
lho rosado, kibe, hamburguer bo-
vino e cubos suínos cozidos na
embalagem pouch.

O Departamento de Nutrição
Escolar informa que os produtos
inseridos têm, comprovadamente,
uma grande aceitabilidade pelos
alunos, índice zero de desperdício
e composição nutricional adequa-
da para o público-alvo, conside-
rando a resolução federal nº 26, de
17 de junho de 2013.

“A alimentação das nossas cri-
anças sempre foi uma prioridade
no meu governo. Já implantamos
a laranja descascada e a batata-
doce na merenda escolar e, agora,
vamos reforçá-la ainda mais. Nos
próximos dias nossos pequenos
vão receber farinha láctea”, come-
mora o prefeito Raul Girio.

Para a nutricionista Francille
Decenço de Carvalho Húngaro, os
novos alimentos preservam a qua-
lidade sanitária durante a manipu-
lação, ou seja, “reduzimos signifi-
cativamente a probabilidade de

Ampliação de cardápio nas escolas públicas
Refeições são acompanhadas por nutricionistas; em breve alunos vão receber farinha láctea

deterioração de alimentos e con-
taminações alimentares”, explica.

Confira detalhes de cada pro-
duto:

Cubos suínos cozidos na emba-
lagem pouch: Produto de alta tec-
nologia, aprimorada pela NASA.
Não necessita de refrigeração no
armazenamento. É importante res-
saltar que esta tecnologia dispen-
sa o uso de conservantes e/ou ou-
tros agentes químicos. A embala-
gem é resistente, não amassa e não
transfere sabores e odores estra-
nhos para os alimentos. Este ali-
mento já vem pronto (cozido em
água e sal); para servir aos alunos
basta refogar com legumes e tem-
peros, de acordo com receituário

padrão e cardápio formulado pela
equipe técnica do Departamento de
Alimentação Escolar.

Kibe: a preparação é simples. O
alimento já vem pronto (congela-
do) e a cozinheira assa o produto.
Ele tem uma redução significativa
na quantidade de sódio (sal), o
que beneficia a saúde dos alunos.

Hamburguer bovino: assim
como kibe, a preparação é simples.
O hamburguer tem uma redução
significativa na quantidade de só-
dio (sal), beneficiando a saúde dos
alunos.

Filé de frango em tiras ao mo-
lho rosado: semelhante ao strogo-

noff de frango. Portanto, basta re-
tirá-lo do freezer e aquecê-lo.Uma ação que viabiliza ampla limpeza, ambas as margens do rio. Manutenção necessária.

Variedade de gêneros alimentícios na merenda escolar

Voluntários fizeram a diferença no OUTUBRO ROSA na Praça Nove de Julho

PRIORIDADE: Prefeito Raul Girio assina convênio em audiência no ITESP Equipe técnica do ITESP já se prepara para implantar regularização do loteamento

Um novo conjunto habitacional, deverá abrigar 267 novas moradias, já para o ano de 2015
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P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

O problema com o Conceito de “Jus-
tiça Social”  é  que ele vale como angús-
tia romântica, mas peca por falta de
parâmetros racionais e concretos para
realizá-lo. O Filósofo escocês  David
Hume, do século dezoito, tinha por há-
bito comparar os racionalistas, ou seja,
gente que crê na Razão como forma de
resolver a Vida, aos fanáticos puritanos
Calvinistas de sua época.

Para Hume, racionalista é fanático.
Para o escocês blasé, como costumam
descrevê-lo, que gostava de acordar tar-

O mundo precisa de intercesso-
res e profetas. Na oração em lín-
guas, quem ora em nós é o Espírito
Santo, é Ele quem vem em socorro
à nossa fraqueza. O Paráclito co-
nhece o plano do Pai para nós, para
a nossa família e para o mundo. Se
o Ele pode orar em nós, deixemos
que o faça.

O mundo precisa de pessoas oran-
tes e de profetas que falem com a
convicção de Deus. A graça que o
Senhor quer para a Igreja, neste tem-
po, é o derramamento do Espírito
Santo. Meus filhos, soltem-se no
Espírito, deixem de orgulho e per-
mitam que o Senhor ore em vocês.

Seu irmão,

O mundo precisa de intercessores e profetas

A reencarnação é uma realidade. É  a
volta do espírito ao corpo.Voltamos
muitas vezes para nascer a evolução.
Somos eternos trabalhadores que dão se-
qüência às vidas que se multiplicam no
tempo e no espaço vibratório, da eter-
na evolução. Os elos se unem no mundo
das ilusões, onde os sonhos nascem para
serem um dia realidades.

NÃO VIM DESTRUIR A LEI.
MOISES, CRISTO, O ESPIRITIS-

MO. Há duas partes distintas na lei de
DEUS promulgada no monte Sinai e a
lei civil, disciplinar estabelecida por
MOISES. Uma é invariável, outra adap-
tada aos costumes e ao caráter do povo.
JESUS não veio destruir a lei, veio cum-
pri-la, de acordo com o grau de adianta-
mento do homem. Espiritismo, tercei-
ra revelação, codificado por ALLAN
KARDEC. É uma ciência, filosofia e
religião. Abriu novos caminhos para a
EVOLUÇÃO. Vivemos em encarnações
eternas, em mundos diversos, para ca-
minharmos juntos, lado a lado, ombro a
ombro, como irmãos e irmãs, em busca
de entendimentos, entrosamentos de paz
fraterna e união, trazendo acertos, com
direitos e obrigações, a serem realizadas

VOLTAMOS MUITAS VEZES
no tempo, que precisam ser lapidadas,
que é iluminado pela fé, esperança e
caridade. Voltamos do plano material
para o espiritual, ou fora da matéria, e
vice-versa. A vida é dos encarnados e
dos desencarnados. O espírito é eterno,
vivemos dentro do corpo e fora dele.
Passamos por provas ou expiações no
PLANETA TERRA, onde habitamos,
vivendo na família ou fora dela, cum-
prindo etapas na escola de aprendiza-
gem, para evoluirmos. Somos pecado-
res e repletos de dividas contraídas em
vidas anteriores, num passado que se vai
longe, num relacionamento entre en-
carnados e desencarnados, na procura
de sermos iluminados e com muito cré-
dito espiritual. Os sonhos são promes-
sas e conquistas que acumulamos no de-
correr dos tempos. A reencarnação é
uma realidade para os que tem olhos de
ver e ouvidos de ouvir. A vida além tú-
mulo, prova que não existe morte para
o espírito, que continua a viver, é eter-
no e duradouro, na continuação de vi-
das sucessivas. A mudança é radical para
nos aperfeiçoarmos em cada raça, cre-
do, religião, modo de falar, mundo, país,
nacionalidade, cor, alimentação, vesti-
menta e outros. Nascemos simples e
ignorantes, para vivermos encarnados
a curto ou a longo prazo. Nascemos na
semente do amor, respeito, num relaci-
onamento baseado no ensinamento:
crescei e multiplicai-vos.

O OBJETIVO DA REENCARNAÇÃO
A justiça de DEUS está na oportunida-

de para nos aprimorarmos, para um fim
de amor, perdão e renúncia progressiva
da humanidade, diante dos problemas que
aparecem no decorrer das encarnações,
diante do apego aos bens materiais

O  SENTIDO DE ENTENDIMEN-
TO DA VIDA ETERNA É DO ESPIRI-
TO. A DO CORPO É TRANSITÓRIA
E PASSAGEIRA.

REFLEXÃO - INTELIGÊNCIA  E  JUSTIÇA  SOCIAL
de e não gostava de trabalhar, só fanáti-
co podia imaginar uma Sociedade com
“Justiça Social”, porque produzir  rique-
za tem a ver com originalidade, inteli-
gência, capacidade de disciplina, e nada
disso tem a ver com “Igualdade”.

A natureza não é igualitária em seus
dons e suas dádivas, tampouco em suas
misérias: poucos são sempre melhores
do que a maioria. Isso não significa que
devemos cultuar “Injustiças Sociais”,
mas sim que um bom remédio para “In-
justiça Social” é riqueza e abundância, e
não pregadores fanáticos pela “Justiça
Social”.

E, para termos riqueza e abundân-
cia,  precisamos deixar as pessoas pro-
duzirem o que elas Têm de Melhor, a
saber, a Realização de seus Dons sem o
peso de uma abstrata e irreal “Igualda-
de” entre as capacidades humanas.

Se pensarmos bem, veremos que So-
ciedades que “primam” por se julgarem
justas  socialmente, como, grosso modo,
a Europa Ocidental, principalmente a
Escandinávia, que se compararmos, tem
uma população bem menor que a do

Brasil, Estados Unidos ou China, nos
quais a pessoa é  riqueza e dificuldade ao
mesmo tempo.

É fácil nós pregarmos sobre a con-
vivência com o Outro quando nossa
população é rica e quase todo mundo
tem olhos azuis, é loiro e tem um nome
do tipo “Amundsen”. É fácil repartir
com poucas pessoas quando se tem mui-
to. Não é por acaso que os Europeus se
fecham aos Imigrantes porque não que-
rem dividir seu “sossego”. É Normal, o
Ridículo é negar isso. O Politicamente
correto nega que seja normal – embora
não seja “bonito”— ser Egoísta e com
isso dá uma roupagem bonita ao Egoís-
mo, porque pretende torná-lo invisível.

Um  dos problemas com a aborda-
gem desse tema é a suposição de que
exista uma relação de implicação lógica
entre Justiça Social e Riqueza Intelectu-
al ou Originalidade Intelectual. Grandes
períodos da História que produziram
grandes feitos culturais ou intelectuais,
como a Atenas de Platão, ou a Roma de
Santo Agostinho, ou a Paris Iluminista,
ou mesmo o período de Caos Econômi-

co da República de Weimar, Alemanha,
na qual floresceram Filósofos como
Walter Benjamin e Theodor Adorno,
nada tinham de Justiça Social.

Muito do que o Espírito humano
produziu ele o fez em meio ao Sofri-
mento. Isso não justifica o Sofrimento.
Nietzsche diz que um dia o Asceta - que
pratica o exercício que leva à Virtude -
Cristão foi ao deserto e se indagou acer-
ca da Razão de o Sofrimento existir.
“Por que sofremos?”. Segundo Nietzs-
che, o Asceta responde a si mesmo que
o Sofrimento existia para nos ensinar a
“Evolução Espiritual”. Também acre-
ditamos nisso.

Para Nietzsche, sofrer é um traço
do ressentimento das pessoas diante do
fato inegável de que o Sofrimento não
tem Razão de ser porque o Universo é
cego.

Para nós, como já citamos nesse es-
paço, NÓS SOFREMOS PORQUE SO-
MOS IGNORANTES...

E UM OUTRO MOTIVO É PELA
FALTA DE SOLIDARIEDADE ENTRE
NÓS...

Reflexão de Fernando Stigliano so-
bre texto de  Luiz Felipe Pondé

Refúgio significa: Esconderijo. Quem
é que não gostaria de ter um esconderijo
perfeito? Principalmente quando as coi-
sas não vão bem. Tenho certeza que to-
dos, ainda mais num mundo como hoje,
com tantas tragédias e violência, que
enfrentamos todos os dias. Precisamos
encontrar um lugar seguro, mas aonde
encontrar este lugar? A bíblia fala que o
Salmista Davi encontrou, e disse: Aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra protetora do Onipotente
(Todo-Poderoso) descansará. Direi do
Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refú-
gio, a minha fortaleza, e Nele confiarei.
Davi sabia muito bem que o Senhor era
tudo o que ele precisava, porque só o
Senhor podia dar toda a segurança. En-
tão Davi fez do Senhor o seu refúgio e
fortaleza e depositou toda a confiança
no Senhor e disse mais: porque o Senhor

O NOSSO REFÚGIO me livrará de perigos escondidos e de
doenças mortais. Ele me cobrirá com as
suas asas, e debaixo delas eu estarei segu-
ro. A fidelidade de Deus me protegerá
como um escudo. Eu não terei medo dos
perigos da noite, nem de assaltos durante
o dia, também não terei medo da peste
que se espalha na escuridão, nem dos
males que matam ao meio-dia. Ainda que
mil pessoas sejam mortas ao meu lado e
dez mil, a minha direita, eu não serei
atingido. Somente com os meus olhos eu
verei a recompensar dos ímpios (ímpi-
os: que não respeitam a Palavra de Deus).
Porque eu fiz do Senhor o meu refúgio e
o meu defensor, por isso nenhum mal
me acontecerá, e a violência não chega-
rá perto da minha casa. Deus mandará
que os anjos Dele cuidem de você para
protegê-lo aonde que quer você for. Eles
vão segurá-lo com as suas mãos, para
que nem mesmo os seus pés sejam feri-
dos nas pedras. Deus está dizendo: Pois

que tão encarecidamente me amou, tam-
bém Eu o livrarei; pô-lo-ei num alto re-
tiro, porque conheceu o Meu nome. Você
me chamará e Eu te responderei e estarei
com você nas horas de aflições. Eu o
livrarei e farei com que você seja respei-
tado, e como recompensa Eu o Senhor
lhe darei vida longa e mostrarei que Eu
Sou o seu Salvador (Leia o Salmo 91).
Davi conheceu e procurou conhecer, mais
e mais o Senhor Deus e fez do Senhor a
sua habitação. Nós também devemos fa-
zer o mesmo todos os dias da nossa vida
aqui na terra e não ficar perdendo tempo
com coisas inúteis. Busque o Senhor e
faça Dele o seu refúgio e sua fortaleza.
Esta é a minha oração. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 das
05h30mim às 06h30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Na sala de reunião de uma multina-
cional o diretor nervoso fala com sua
equipe de gestores.

Agita as mãos, mostra gráficos e,
olhando nos olhos de cada um, ameaça:
“ninguém é insubstituível”!

A frase parece ecoar nas paredes da
sala de reunião em meio ao silêncio.

Os gestores se entreolham, alguns
abaixam a cabeça. Ninguém ousa falar
nada.

De repente um braço se levanta e o
diretor se prepara para triturar o atre-
vido:

- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?

NINGUÉM  É  INSUBSTITUÍVEL
- Como? - o encara o diretor confu-

so.
- O senhor disse que ninguém é in-

substituível e quem substituiu Beetho-
ven?

Silêncio…
O funcionário fala então:
- Ouvi essa estória esses dias, conta-

da por um profissional que conheço e
achei muito pertinente falar sobre isso.
Afinal, as empresas falam em descobrir
talentos, reter talentos, mas, no fundo
continuam achando que os profissionais
são peças dentro da organização e que,
quando sai um, é só encontrar outro para
por no lugar. Então, pergunto: quem
substituiu Beethoven? Tom Jobim? Ayr-
ton Senna? Ghandi? Frank Sinatra? Gar-
rincha? Santos Dumont? Monteiro Lo-
bato? Elvis Presley? Os Beatles? Jorge
Amado? Pelé? Paul Newman? Tiger
Woods? Albert Einstein? Picasso? Zico?
Etc.?…

O rapaz fez uma pausa e continuou:
- Todos esses talentos que marca-

ram a história fazendo o que gostam e o
que sabem fazer bem, ou seja, fizeram
seu talento brilhar. E, portanto, mos-
traram que são sim, insubstituíveis. Que
cada ser humano tem sua contribuição a
dar e seu talento direcionado para algu-
ma coisa. Não estaria na hora dos líde-
res das organizações reverem seus con-
ceitos e começarem a pensar em como

desenvolver o talento da sua equipe, em
focar no brilho de seus pontos fortes e
não utilizar energia em reparar seus ‘er-
ros ou deficiências’?

Nova pausa e prosseguiu:
- Acredito que ninguém se lembra e

nem quer saber se BEETHOVEN ERA
SURDO, se PICASSO ERA INSTÁVEL,
CAYMMI PREGUIÇOSO, KENNEDY
EGOCÊNTRICO, ELVIS PARANÓI-
CO… O que queremos é sentir o prazer
produzido pelas sinfonias, obras de arte,
discursos memoráveis e melodias ines-
quecíveis, resultado de seus talentos. Mas
cabe aos líderes de uma organização
mudar o olhar sobre a equipe e voltar
seus esforços, em descobrir os PONTOS
FORTES DE CADA MEMBRO. Fazer
brilhar o talento de cada um em prol do
sucesso de seu projeto.

Divagando o assunto, o rapaz conti-
nuava.

- Se um gerente ou coordenador, ain-
da está focado em ‘melhorar as fraque-
zas’ de sua equipe, corre o risco de ser
aquele tipo de ‘técnico de futebol’, que
barraria o Garrincha por ter as pernas
tortas; ou Albert Einstein por ter notas
baixas na escola; ou Beethoven por ser
surdo. E na gestão dele o mundo teria
PERDIDO todos esses talentos.

Olhou à sua volta e reparou que o
Diretor, olhava para baixo pensativo.
E volto a dizer nesses termos:

- Seguindo este raciocínio, caso pu-
dessem mudar o curso natural, os rios
seriam retos, não haveria montanha,
nem lagoas, nem cavernas, nem ho-
mens, nem mulheres, nem sexo, nem
chefes, nem subordinados… Apenas pe-
ças… E nunca me esqueço de quando o
Zacarias dos Trapalhões que ‘foi pra
outras moradas’. Ao iniciar o programa
seguinte, o Dedé entrou em cena e falou
mais ou menos assim: “Estamos todos
muito tristes com a ‘partida’ de nosso
irmão Zacarias... e hoje, para substituí-
lo, chamamos: NINGUÉM… Pois nos-
so Zaca é insubstituível”. – concluiu, o
rapaz e o silêncio foi total.

 Conclusão:
PORTANTO NUNCA ESQUEÇA:
VOCÊ É UM TALENTO ÚNICO!
COM TODA CERTEZA NINGUÉM

TE SUBSTITUIRÁ!
“Sou um só, mas ainda assim sou um.

Não posso fazer tudo... mas posso fazer
alguma coisa. Por não poder fazer tudo,
não me recusarei a fazer o pouco que
posso”.

“NO MUNDO SEMPRE EXISTI-
RÃO PESSOAS QUE VÃO TE AMAR
PELO QUE VOCÊ É… E OUTRAS…
QUE VÃO TE ODIAR PELO MESMO
MOTIVO… ACOSTUME-SE A ISSO…
COM MUITA PAZ DE ESPÍRITO…”

É bom para refletir e se valorizar!
Bom dia..... INSUBSTITUÍVEL!!!

DECLARAÇÃO
Carlos Roberto Ferreira, abaixo assinado, representante legal e

sócio administrador da empresa MECÂNICOS  AUTO  CENTER
LTDA - ME, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal-SP, na Rua
Castro Alves nº. 198, Bairro Sorocabano, inscrita no CNPJ sob nº.
09.254.462/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 391.132.041.111, comuni-
ca o extravio dos Talonários de Nota Fiscal Fatura Modelo 1 nº. 1 a
1000; Nota Fiscal Modelo série 2 nº. 1 a 100; Nota Fiscal de Venda a
Consumidor Modelo 2 série D-1 nº. 1 a 250.

Por expressão da verdade, firmo a presente declaração
Carlos Roberto Ferreira

Brasília sediou de 16 a 19 de outu-
bro a etapa final do Campeonato Bra-
sileiro de Karatê. O evento inciado por
fases estaduais, reuniu mais de 1600
atletas que competiram em diversas ca-
tegorias.

Quatro atletas da Fundação de
Amparo ao Esporte participaram e

Jaboticabal conquista duas pratas no Brasileiro de Karatê
Evento reuniu os melhores judocas do país em quatro dias de competições

garantiram duas medalhas de prata
para Jaboticabal. “A FAE oferece as
aulas, toda estrutura necessária, e
para os alunos basta treinar. O exem-
plo desses atletas mostra que tudo é
possível com garra e empenho”, afir-
ma o Presidente da FAE, Samuel
Cunha.

“O resultado é muito importante
para o karatê da FAE. Juan de Almeida
conquistou o segundo lugar entre os atle-
tas de 16 e 17 anos, enquanto Tainá
Pereira, Grabriela Sala e Laís Tamura
levaram a prata no Kata”, afirma o
coordenador de Artes Marciais e Téc-
nico da equipe de Karatê, Ricardo Mar-

chi.
Aulas de Karatê – A FAE ofe-

rece aulas gratuitas de Karatê no Gi-
násio Municipal de Esportes e ago-
ra no Ginásio do Jatobá no Jardim
Paul i s ta .  Os  in te ressados  devem
procurar a FAE, ou ligar para (16)
3202-0587 .

Os atletas de Jaboticabal continu-
am conquistando espaço e medalhas.
Matheus Pastorello, atleta da FAE
(Fundação de Amparo ao Esporte), se
destacou no Campeonato Brasileiro de
Atletismo, conquistando a medalha de
bronze. A competição aconteceu de 16
a 19 de outubro, em São Paulo.

Com o resultado, Matheus Pasto-
rello garantiu uma vaga no Campeona-
to Brasileiro Interclubes na categoria
sub-15. “Nosso atleta é, hoje, o 3º
melhor do Brasil em salto triplo e 5º
nos 300m com barreira. É um excelen-
te resultado para nossa cidade, fruto
de muito trabalho”, comemora a técni-
ca da equipe de Jaboticabal, Roberta
Oliveira Braz. “Parabéns ao atleta pela
dedicação e por representar tão bem
nossa cidade. Nosso atletismo está
descobrindo mais um talento de peso”,
parabeniza o prefeito Raul Girio.

Pastorello conquistou, neste mês, o

Destaque no Campeonato Brasileiro de Atletismo
título de campeão paulista na prova de
salto triplo, no Campeonato Brasileiro

de Atletismo / Interclubes Mirins. No
campeonato desta semana, o atleta regis-

trou a marca de 13,13m (bronze) e o 5°lu-
gar na prova dos 300m com barreiras.
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EQUIPE SUB-14 FEMININO DE BASQUETE DA F.A.E./JABOTICABAL
ESTÁ  A  UMA VITÓRIA DE CONQUISTAR O TETRA/CAMPEONATO DA

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

A cidade de Jaboticabal e a Fundação
de Amparo ao Esporte, estão sendo mui-
to bem representadas pelas equipes de
competição, na modalidade de  basque-
tebol feminino (sub-14, sub-21 adulto);
e masculino (sub-21 adulto). Todas já
estão classificadas para os play-offs
semi-final e final da Liga de Ribeirão
Preto, em especial a equipe sub-14, sen-
do a primeira equipe neste ano a con-
quistar uma vaga na final, após vencer a
equipe de Casa Branca na semi e já ter
realizado o 1º jogo do play-off/final
(melhor de 03 partidas) contra a equipe
S.M.E./ABEC/RECREATIVA/RIBEI-
RÃO PRETO, no dia 18/10, na casa do
adversário, conquistando um resultado
positivo e ficando a uma vitória do Tí-
tulo de Tetra/Campeão nesta categoria.
O resultado neste confronto foi o se-
guinte:

S.M.E./ABEC/RECREATIVA RI-
BEIRÃO PRETO 45 X 56 F.A.E./JA-
BOTICABAL.

Equipe sub-14 feminino da F.A.E./
JABOTICABAL/2014 - Alice Sebasti-

ão, Beatriz Pifer, Beatriz Abel, Isabela
Muniz, Julia Ramos, Juliana Peterossi,
Kethelyn Ferreira, Eduarda de Souza,
Camila Soares, Sara Bueno, Laura Jia-
comet e Sthela Santos. Técnico João
Pifer e Assistente nesta partida Luci-
mara Silva.

A equipe sub-14 feminino é orienta-
da pelo técnico João Pifer e a Assisten-
te e Professora Luiza Lemos, que conta
com o elenco de atletas reveladas nos
núcleos de iniciação na modalidade de
basquete do município e do PAF/PRO-
JETO ATLETA DO FUTURO, parce-
ria realizada entre o SESI e a Prefeitura
Municipal de Jaboticabal, que hoje con-
ta no total com 1.800 alunos nos nú-
cleos e 280 alunos no Projeto Atleta do
Futuro, totalizando aproximadamente
2.080 alunos praticantes na modalida-
de de basquete masculino e feminino. O
trabalho realizado na base é de funda-
mental importância para a manuten-
ção das equipes acima, como sub-21 e
adulto, e é muito bem organizado pelas
profissionais de Educação Física:

Nayhara Servidone, Lucimara Silva,
Luiza Lemos e Aline Britto. A coorde-
nação por conta da professora Érika
Pifer.

O técnico responsável pelas equipes
de basquete da F.A.E./JABOTICABAL,
João Pifer, convida todos os pais, fami-
liares, amigos e amantes do basquete,
que prestigiem a equipe sub-14 femini-
no neste próximo sábado, às 09:00 hs
no Ginásio Municipal de Esportes Al-
berto Bottino, nesta 2ª partida do play-
off/final da Associação Regional de Bas-
quete/Ribeirão Preto, onde conta-se
com apoio e a torcida de todos em bus-
ca de mais um título na modalidade de
basquetebol feminino para a cidade, lem-
brando que na mesma data a equipe adulto
masculino da F.A.E./JABOTICABAL,
inicia sua caminhada nesta semi-final,
jogando a primeira partida contra a equi-
pe da SMEL/Sertãozinho em Sertãozi-
nho às 18:00 hs no Ginásio - DOCÃO e
jogará a 2ª partida no dia 01/11 - sába-
do às 18:00 hrs no Ginásio Alberto Bot-
tino.

Aconteceu no último domingo (dia
19), na cidade de Ituverava, a Copa Okida
de Li Tchuo Pa Kung Fu. Os atletas da
ONG Amor Solidário, comandados pelo
mestre Valcir Albieri, conquistaram 20
medalhas, sendo 13 de ouro, 3 de prata,
4 de bronze e o troféu de terceiro lugar
por equipe.

Fruto de um intensivo trabalho so-
cial na periferia. Esses jovens compro-
vam que o que mais precisam é de al-
guém que acredite neles e os incenti-
vem a continuar no caminho do espor-
te.

A entidade agradece a todos os par-
ceiros e colaboradores: Rede CIC, Soci-
edade Servidores da UNESP, FAE, a to-
dos os familiares e ao mestre Valcir, que
há mais de cinco anos se dedica ao ensi-
no do Li Tchuo Pa Kung Fu na ONG

Amor Solidário.
Para mais informações, os telefo-

nes são: 3204-9530, 99732-8806,
99271-3632.

CLASSIFICAÇÕES:
LUTA: Categoria Infantil: Ângelo

Rocha Junior – bronze; Guilherme Gar-
zón – prata; Poliana Fernandes – ouro
e Nicolas R. A. Mendes – ouro

Categoria Infanto Juvenil: Caio
Eduardo Araújo – bronze

Categoria Juvenil: Andriel Teixeira
de Souza – ouro e Bruno Silva de Almei-
da – ouro

Categoria Adulto: Ygor Teixeira Al-
bieri - ouro

PALOS Categoria Baby: Erick Silva
Souza - prata

Categoria Infantil: Augusto Breno –
ouro; Eshiley Beatriz – ouro; Guilher-

me Garzon - ouro e Letícia Vitoria -
bronze

Categoria Infanto Juvenil: Caio
Eduardo Araújo – bronze e Jhonatan F.
Santos - prata

Categoria Juvenil: Andriel Teixeira
de Souza – ouro

POSIÇÕES BÁSICAS COM AS
MÃOS

Categoria Infanto Juvenil: Daiane
Fernandes Godói – ouro

Categoria Adulto: Paula Fernanda
Martins de Souza de Jesus – ouro

TAULU BRANCA - Categoria Adul-
to: Paula Fernanda Martins de Souza de
Jesus – ouro

ARMAS LONGAS - Categoria Adul-
to: Claudemir Costa - ouro

às empresas: “Farmácia Homeoder-
me” e “Refrigerantes Jaboti”.

Copa Okida de Li Tchuo Pa Kung Fu

No último sábado, dia 18 de outu-
bro, a equipe COC/CARDIOFÍSICO/
FAE, participou do 10º Torneio Regio-
nal de Natação, em Porto Ferreira/SP,
conquistando 523 de ouro, 20 de prata
e 20 de bronze

Atletas que foram destaque nessa
etapa:

Maria Rita Dantas de Lucas: Ouro
nos 50 livre; Ouro nos 50 peito;

COC/CARDIOFÍSICO/FAE no 10º Torneio Regional de Natação em Porto Ferreira/SP

Prata nos 50 costas; Prata no reve-
zamento 4x50 livre; Prata no reveza-
mento 4x50 medley.

Gabriela Cuzzi Fernandes: Ouro
nos 50 livre; Ouro nos 100 livre; Ouro
nos 100 borboleta;

Ouro nos 50 livre; Ouro no reveza-
mento 4x50 livre; e Ouro no reveza-
mento 4x50 medley.

Campeonato Paulista Infantil de

Verão
As atletas da Equipe COC/CARDI-

OFISICO/FAE, Gabriela Cuzzi Fernan-
des e Laura Akie Correa, participarão
do Campeonato Paulista Infantil de
Verão - XII Troféu Major Sylvio de
Magalhães Padilha, que ocorrerá en-
tre os dias 21 e 23 de novembro, na
Academia Cardiofísico, em Jabotica-
bal/SP.

Palmeiras x Corinthians: relembre os grandes Dérbis do Pacaembu
Arquirrivais, com casas novas, devem fazer neste sábado o último clássico disputado

no estádio municipal, palco de duelos históricos entre as duas equipes

O Pacaembu nunca foi só de pal-
meirenses ou corintianos, mas foi alí
que os grandes rivais paulistas escreve-
ram boa parte de suas histórias, inclu-
sive juntos. O estádio municipal foi
palco de alguns dos mais importantes
Dérbis disputados a partir de 1940,
quando o complexo esportivo foi inau-
gurado naquele vale até então pouco
habitado.

Neste próximo sábado, Palmeiras e
Corinthians disputam alí aquele que pode
ser o último clássico entre eles no está-
dio, já que, com a já pronta Arena Co-
rinthians e o Allianz Parque, que será
inaugurado nas próximas semanas, os
rivais devem se enfrentar apenas em
suas casas próprias. Relembre aqui os
mais emblemáticos duelos entre as equi-
pes no Pacaembu.

PRIMEIRO DÉRBI, PRIMEIRA
TAÇA

Corinthians e Palmeiras estive-
ram em campo em 28 de abril  de
1940, na primeira vez que o Paca-

embu recebeu jogos de futebol. Os ri-
vais,  porém, não se enfrentaram.
Pela Taça Cidade de São Paulo, alvi-
verdes fizeram a primeira partida e
golearam o Coritiba por 6 a 2. Pouco
depois, os alvinegros bateram o Atlé-

tico-MG por 4 a 2. O Dérbi aconte-
ceu, finalmente, uma semana depois.
Na final do torneio amistoso, o Pal-
meiras fez 2 a 1 e se tornou o primei-
ro a erguer um troféu na então nova
casa do futebol paulistano.

O ÚLTIMO DO PALESTRA, O PRIMEIRO DO PALMEIRAS

A equipe do Palmeiras na final do Paulista de 1942, contra o São Paulo, após mudança de nome do
clube (Foto: Reprodução)

Em 1942, em meio à Segunda Guer-
ra Mundial, o governo brasileiro, ali-
nhado aos Aliados, obrigou as agremia-
ções que faziam referências aos países
do Eixo a mudarem de nome. Dessa for-
ma, o então Palestra Itália precisou
abandonar o batismo. Antes, porém, fez
um último Dérbi no Pacaembu: derrota
por 4 a 2, em 15 de julho. Em outubro,
o clube estreou como Palmeiras no clás-
sico de maior rivalidade do Estado – 3 a
1 para o Corinthians. A primeira vitó-
ria sobre o rival viria apenas no ano
seguinte, um 2 a 0 no estádio munici-
pal, válido pelo Paulista.

O JOGO VERMELHO
Em outubro de 1945, Corinthians e

Palmeiras disputaram um amistoso no
Pacaembu que por muito tempo foi con-
siderado só mais um dos numerosos con-
frontos entre os dois rivais. A partida,
porém, teve uma história peculiar: os
Cr$ 114.464 arrecadados naquele dia
foram revertidos ao PCB (Partido Co-
munista do Brasil), que pouco antes ha-
via saído da ilegalidade. Essa inclinação
política do Dérbi, vencido pelo Palmei-
ras por 3 a 1, foi contada pelo atual
ministro do Esporte, Aldo Rebelo, tor-
cedor alviverde, no livro “Palmeiras x

Corinthians 1945: O Jogo Vermelho”,
de 2010.

A MAIOR GOLEADA
Em 25 de abril de 1948, Corinthi-

ans e Palmeiras duelaram no Pacaem-
bu pela Taça Cidade de São Paulo – e
nunca os torcedores alviverdes saíram
do estádio com tantos gritos de gol.
Foram seis, na maior goleada do Dérbi
no estádio paulistano – menor apenas
que os 8 a 0 aplicados pelo ainda Pa-
lestra Itália em 1933. Naquele dia,
Bóvio marcou duas vezes, Oswaldinho,
Canhotinho, Arturzinho e Lula com-
pletam o placar.

O IV CENTENÁRIO

O Paulista de 1954 ganhou aten-
ção especial por ser comemorativo ao
quarto centenário da cidade de São
Paulo – um título, como diziam, que
valeria por cem anos. Palmeiras e Co-
rinthians chegaram à penúltima roda-
da com chances de ser campeões. Um
empate dava a taça aos alvinegros,
enquanto os palestrinos precisavam
vencer para manter a briga. A partida,
porém, só foi disputada em fevereiro
de 1955. Por superstição, o Palmeiras
foi a campo vestido com camisas
azuis. A aposta não deu certo. Luizi-
nho marcou para o Corinthians no
primeiro tempo. No segundo, Nei
empatou. A igualdade levou o deseja-

do troféu para o Parque São Jorge.
Corinthians e Palmeiras chegaram

às finais do Campeonato Brasileiro de
1994 com a polêmica decisão do Pau-
lista do ano anterior ainda viva na me-
mória. Dessa vez, porém, a revanche
seria no Pacaembu. Era a oportunidade
de o Corinthians devolver ao rival a
derrota que tirou o Palmeiras da fila de
17 anos sem taça. Não deu. No jogo de
ida, 3 a 1 para o time do Parque Antár-
tica, com gols de Rivaldo (2) e Edmun-
do – Marques fez o de honra alvinegro.
Na volta, o empate em 1 a 1 (Marques
e Rivaldo), sacramentou o bicampeo-
nato brasileiro alviverde – a quarta e
última taça da equipe no Nacional.

O TROCO E O PENTA
O domingo, 4 de dezembro de 2011,

amanheceu triste, e não só para os co-
rintianos, com a notícia da morte de
Sócrates, um dos grandes ídolos da
história alvinegra. Naquela tarde, o Co-
rinthians iria a campo para tentar seu
quinto título brasileiro. Para isso, bas-
tava empatar com o Palmeiras, clássi-
co que marcava a rodada final do cam-
peonato. Sem qualquer chance, aos
palmeirenses valia tentar estragar a
festa do rival, que disputava a taça
com o Vasco. Num Pacaembu rechea-
do de homenagens ao Doutor, o Dérbi
terminou sem gols e o domingo alvi-
negro recuperou a alegria.



A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 25 DE OUTUBRO DE 2.014

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Autor e Editor do e-Book: “FE-

CETERAPIA-MANUAL PARA
SESSÃO DE CAPTAÇÃO MENTAL
DE ENERGIAS CÓSMICAS”, do
ORÁCULO MANTRÂNICO MEDI-
TATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e
dos livros da GRANDE CRUZADA
DE ESCLARECIMENTO, disponi-
bilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

CONSÓRCIO CONTEMPLADO

CRÉDITO: R$ 350 MIL P/ IMÓVEL
R$ 37 MIL + SALDO

Telefone: 16-99737-0260

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO II DA
NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITA PAZ,
AMOR E ALEGRIA!

A maioria das pessoas que já foram
consultadas por um médico homeopa-
ta, notam que este, ao examinar seu
consulente, dispensa o cuidadoso exa-
me clinico próprio dos médicos alopa-
tas, parecendo indiferente aos exames
de laboratório, radiografias, reações san-
guíneas e, certas vezes, limitando-se a
anotar uma série de indagações que apa-
rentemente nada tem que ver com a
enfermidade. E para que esse procedi-
mento não seja entendido como inó-
cuo, o que pode parecer aos olhos leigos
e, inclusive, para que não fique no ar
uma certa desconfiança, temos a expli-
cação dada por Ramatis, ao afirmar que
o médico homeopata experimentado,
bastante integrado em sua função te-
rapêutica, estudioso das leis espirituais,
apesar de ser um cientista limitado pe-
los cinco sentidos, é quase sempre um
intuitivo e de sensibilidade psíquica agu-
çada, capaz de sondar o doente não
apenas em função de sua moléstia, mas
também no seu todo “corpo e alma”,
ou seja, conforme ele pensa, sente e
age.

A sua tarefa é individualizar o remé-
dio mais afim e em sintonia com o ca-
ráter, o temperamento e o todo psíqui-
co do seu paciente; preocupa-se mui-
to mais com o doente do que em ape-
nas diagnosticar a doença.

O paciente do médico homeopata
não deve ser considerado apenas como
portador de um órgão ou sistema afeta-
do, ou em função de uma doença espe-
cífica mas, acima de tudo, inquirido em
razão do seu próprio tipo psicossomá-
tico, em que são levadas em conta todas
as suas idiossincrasias (particularidade

comportamental própria de um indiví-

duo ou de um grupo de pessoas) e sin-
tomas mentais. A soma do todo mental,
psíquico e físico, do indivíduo, é o que
interessa particularmente ao médico
homeopata: seu entendimento psicoló-
gico, o seu sentimento, a sua emotivi-
dade e o seu raciocínio, em confronto
com o ambiente que vive. É fora de
dúvida que, em qualquer manifestação
doentia, não se opera no indivíduo a
separação do sentimento e da razão ou
da vontade e do entendimento, porquan-
to, se tal ocorresse, resultaria disso a
alienação mental, o completo descon-
trole orgânico e sua morte fatal.

Daí se considerar que a sabedoria ho-
meopática deriva da própria sabedoria
divina pois, se o homem é um todo ma-
nifestando-se intensamente no cenário
do mundo físico, é obvio que, quando
ele enferma, também deve ser tratado
“de conformidade com as suas
obras”, ou seja, de acordo com suas re-
alizações, pensamentos, vontade e sen-
timentos já consagrados em sua vida
psíquica e física.

Para o médico homeopata, o que
importa do paciente são os seus cacoe-
tes, o seu temperamento, as suas mani-
as e reações emotivas; se for possível,
até as suas manias e reações emotivas;
se for possível, até as suas virtudes e os
seus pecados. Deste modo, o médico
pode receitar em perfeita conformida-
de com o caráter e o quadro mental do
doente, escolhendo a dose capaz de efe-
tuar a maior cobertura possível de toda

A TERAPÊUTICA HOMEOPÁTICA
a manifestação mórbida da alma e do
corpo do consulente.

Continua Ramatis em sua explana-
ção sobre a terapêutica homeopática,
dizendo que o médico homeopata com-
põe o retrato físico e mental do indiví-
duo, investigando-lhe o senso persona-
lístico, a elasticidade de suas concep-
ções morais, religiosas ou filosóficas, a
capacidade de seu raciocínio e mesmo
as suas excentricidades nas relações da
vida em comum. Assim, ele individuali-
za o remédio que melhor corresponde à
sinopse mental psicofísica e que possa
neutralizar as perturbações em sua fon-
te original. Modifica enfim, os própri-
os sintomas mentais e expurga os resí-
duos tóxicos que oprimem o períspirito
do enfermo devido aos desequilíbrios
temperamentais da personalidade huma-
na. É indiscutível que essa pesquisa cui-
dadosa exige do médico homeopata um
profundo conhecimento das próprias
leis espirituais que governam a vida hu-
mana, a fim de poder aplicá-las dentro
do princípio básico da Homeopatia.

Há mesmo grande semelhança entre
o processo homeopático, na busca dos
ascendentes psíquicos do doente, e a
ação da lei cármica de Causa e Efeito,
que disciplina os processos reencarna-
tórios e as retificações dos espíritos nos

mundos físicos. Daí o fato de que o
maior êxito do homeopata muito de-
pende do tipo de sua convicção espiri-
tual pois, além de sua tarefa de cientis-
ta, psicólogo e bom “ledor de almas”,
há que ser também eficiente filósofo
das leis da vida e do espirito sobrevi-
vente.

Diante das explicações acima em que
o nosso venerável mentor Ramatis apre-
goa, aproveitamos para ensejar às pes-
soas para atentarem à realidade da vida
cósmica, como um Todo Universal, o
Aquilo Que É, para que, se estiverem
enfermas, possam esquecer o lado par-
tidário das religiões, em que cada qual
tem um conceito diferente sobre a rea-
lidade da vida humana em corpo físico,
para levar em conta Deus que é a Unici-
dade. Desta forma, se quiserem realmen-
te se curar de suas enfermidades, bus-
quem orientação à cerca do fato único
de quem somos, cuja realidade está in-
trínseca às múltiplas dimensões, ou seja,
de que na casa de meu Pai (seio cósmico
composto pelos planetas e galáxias)
existem muitas moradas (os planos físi-
cos e astral), conforme disse Jesus.

Assim pensando e agindo, poderão
entender melhor o mecanismo de cura
pela terapêutica homeopática, que leva
em consideração, acima de tudo, o esta-

Ninguém sensato casa-se pensando
em separar-se. Ninguém se uniu a uma
pessoa pensando que vai ser infeliz. Mas
o que vemos são relacionamentos frus-
trados, e pessoas magoadas dentro dos
relacionamentos. Outras pessoas destru-
ídas por que vários relacionamentos a
foram deixando vazia. Mas qual o mo-
tivo de tanta infelicidade e discórdia,
dentro de um relacionamento que deve-
ria ser feliz? Longe sentem saudades um
do outro, mas quando estão perto bri-
gam. Será a incompatibilidade de gêni-
os, problemas com a família, educação
diferenciada, falta de compromisso, ví-
cios, dificuldade financeira, problemas
de saúde, em fim, será tudo isso o moti-
vo de tantos relacionamentos frustra-
dos? Comparo sempre o relacionamen-
to desfeito com duas cartolinas. Expe-
rimente colar duas cartolinas, de prefe-
rencia uma preta e outra branca, simbo-

Qual é o motivo de tantos relacionamentos infelizes?
lizando o relacionamento de duas pes-
soas. Coladas significa que estão unidas.
Experimente separar as cartolinas. O
que vai acontecer é que as cartolinas se
rasgarão e não conseguirá separar uma
da outra completamente sem que a pre-
ta e a branca não deixem pedaços de si
uma na outra. É isso que acontece quan-
do rompemos um relacionamento, sem-
pre é levado de nós um pouco de nossas
vidas representadas pelo tempo, confi-
ança, dinheiro, saúde, etc. Só quem se
separou sabe o quanto é difícil.

A Bíblia nos diz: Disse-lhes ele: Moi-
sés, por causa da dureza dos vossos
corações, vos permitiu repudiar vossas
mulheres; mas ao princípio não foi
assim. Mateus 19:8

Aqui está o motivo de tantos proble-
mas no casamento: a dureza de coração.

O que é a dureza de coração? Quan-
do falamos disso, falamos de sentimen-
tos e emoções. Dureza de coração é
quando não perdoamos, ficamos sem
dialogar com o cônjuge, guardamos a
mágoa, penalizamos com desaforos e
contra ataques, sempre esperamos a
manifestação da outra pessoa em per-
doar, nega-se o sexo, raramente pede
desculpas, tenta manipular o parceiro,
não quer ouvir, usa palavras que mago-
am, não se interessa em mudar e muitas
outras “durezas”. Costumo dizer que
estas características são pedras que exis-
tem no coração, deixando o coração
petrificado.

Existem pelo menos dois corações
duros. O que reconhece que tem seu co-
ração duro, mas não muda e o que não

percebe que seu coração é duro e está
sempre julgando o próximo.

Ambos sofrem, por que não amole-
cem o seu coração e sempre estão en-
volvidos em discussões, discórdias e
magoando um ao outro.

A pessoa que tem seu coração duro e
não reconhece, não vê culpa em si, ape-
nas no próximo. É orgulhoso por que
sempre espera o outro se rebaixar e pe-
dir desculpas. Quantos problemas seri-
am evitados se no diálogo houvesse a
frase: Perdoe-me! Ou Eu te perdoei!
Ainda: Eu errei! Ou Está desculpada.
Mas não, a pessoa de coração duro não
dá o braço a torcer e sofre.

Mas aqui está o segredo para você
que quer melhorar seu relacionamento:
Amoleça seu coração, seja mais flexí-
vel, procure ouvir, não julgue. Antes de
procurar mudar seu próximo, mude a si
mesmo. Surpreenda seu cônjuge pela sua
mudança e pare as cobranças. Você verá
que pelo seu exemplo, ele vai mudar.

Mas uma mudança plena não depen-
de apenas disso, depende também de
permitir o agir de Deus.

Para isto temos uma promessa: E
lhes darei um só coração, e um es-
pírito novo porei dentro deles; e
tirarei da sua carne o coração de
pedra, e lhes darei um coração de
carne; Ezequiel 11:19. Quando per-
mitimos Deus mudar nosso coração,
nossa vida muda. Conseguimos perdo-
ar, paramos de julgar, não fazemos mais
do nosso cônjuge o centro de nossa vida,
o orgulho é destruído, assim como a
soberba e o coração de pedra é transfor-

mado em coração de carne. É claro que
sozinho, do seu jeito, você conseguirá
“remediar” a situação, conseguirá me-
lhorar por um tempo, mas a mudança
plena só vem quando Deus transforma
nossa vida e esta mudança contagia o
nosso próximo. Para Deus fazer isso,
basta buscá-lo, orar, pedir sua ajuda e
procurar conhecer os princípios Dele,
expressos na sua Palavra. Ao longo dos
meus 14 anos de casado, eu a Regiane
sempre procuramos aprender e melho-
rar nossa vida conjugal pelos princípi-
os. Não é fácil, mas se não fosse os
princípios de Deus, nosso casamento e
nossa vida já estariam destruídos. Faça
isso também, busque ao Senhor, procu-
re “amolecer” seu coração que, com
certeza, Deus irá prosperar seu casamen-
to. É claro, quebrar o coração, amole-
cer, procurar mudar, dói, mas essa dor
passa rápido e os benefícios são para
sempre, mas não mudar e manter-se
duro, doe mais e para sempre.

E aí o que você prefere? Se você
quer vencer os problemas do amor,
aprender lidar com a pessoa amada, en-
tão aguarde mais um pouco que estare-
mos com a Igreja Da Colheita de portas
abertas, todas as quartas às 20:00hrs te-
remos a Reunião da Vida Familiar, onde
trataremos estes assuntos e poderei pes-
soalmente atender você, antes ou de-
pois. Aguarde o dia da inauguração!

Palavras como essa, diáriamente  às
8 e 11 da manhã, na 107,9 - segunda a
sábado, ou pelo site:

www.programapalavraviva.com.br
Alessandro Rômbola - Presidente da

Associação Semeando Vida e Presiden-
te da COLHEITA

A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.
Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me
concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me
tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu
quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores
que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz.
Amém. Obrigado (a) por Vossa Infinita Misericórdia!

Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

do espiritual da pessoa, além do enten-
dimento acerca da sua própria essência
humana e extrafísica, cujo ânimo
d´alma, em parceria, levam à cura de
qualquer enfermidade, indiscutivelmen-
te.

Por isso reafirmamos que o poder
curador HOMEOPÁTICO e o vasto
campo disponível dos tratamentos psi-
cossomáticos, é e sempre será o méto-
do correto e racional para eliminar do-
enças e sofrimentos, além é claro, da
captação mental diária de energias cós-
micas, que pode ser feito facilmente pela
FECETERAPIA.

A elucidação destes tópicos de como
eliminar vícios terrícolas, “coisas ex-
trafísicas” e como fazer a FECETERA-
PIA será objeto de matérias, nas quais,
abordaremos oportunamente.

Fontes que subsidiam nossas asserti-
vas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE DE
CURAR – SAMUEL HAHNEMANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA –
RAMATIS.

LUZ & PAZ

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

Sou cowboy e viajo

meu Brasil a fora.

Monto em touro bravo

e bato bem na espora.

A cada porteira que

abre, o coração chega a

mais de 1000 por hora.

E quando o locutor

canta a nota, eu agra-

deço a imagem de Nos-

sa Senhora!!!

Ooo, vichiii, vichiii,

vichee!!!

ANNABELLE
Sessão: 19:30 e 21:30 // Sába-

do e Domingo também às 15:30
e 17:30

Censura: 14 anos
Sinopse: Um casal se prepa-

ra para a chegada de sua primei-
ra filha e compra para ela uma
boneca. Quando sua casa é in-
vadida por membros de uma sei-
ta, o casal é violentamente ata-
cado e a boneca, Anabelle, se
torna recipiente de uma entida-
de do mal.

Maria Cunha completa idade nova dia 31 de outubro.
Uma rotariana simpática e de bem com a vida, receberá os
carinhos do marido, filhos, familiares e amigos.Continue
sendo esta pessoa alto astral e irreverente, que todos ado-
ram. Felicidades!

Parabéns e muitas felicidades à Adele Mara Bellodi Ma-
chado, pelo NIVER a transcorrer no próximo dia 30 de
outubro.

Parabéns Vinicius Scarpellini Grigório, pelos seus três aninhos
de vida a ser comemorado no dia 27/10. Desejamos que a inspiração
e a alegria posso preencher seu coração de brilhantes e inesquecí-
veis realizações. PARABÉNS E MUITOS ANOS DE VIDA! Receba
os cumprimentos do pai Auricimar e da mãe Larissa.

O nome do modelo é
Ygor Bento, 1.90 de al-
tura, 21 anos de idade, ca-
belos e olhos escuros, li-
briano com veia italiana.
Dono de uma beleza irre-
tocável, parece que foi
desenhado à mão, anda
estampando comerciais,
páginas de revistas, catá-
logos de moda e desfile.
Esbanjando profissiona-
lismo, charme e muita
simpatia, arranca suspiros
e admiração por onde
passa. Hoje ele carrega
em sua bagagem o 2º  lu-
gar no Mister São Paulo
Estudantil 2013, Mister
Brasil Mundial, Mister Ri-
beirão Preto 2012 e atu-
almente é o Mister Bele-
za Internacional 2014. O
rapaz já teve proposta
internacional, mas por
enquanto prefere ficar no
Brasil cumprindo uma
agenda, bombando de tra-
balhos. Ygor é sem som-
bra de dúvidas uma gran-
de aposta brasileira. E
para quem não sabe, o
belo é da nossa região (Ri-
beirão Preto/SP). Brinca
com ele!!!

Vamos ficar de olho
no que vem pela frente.
Sucesso, com certeza!

Agradecimentos: Bau-
haus Brasil e Fotos:
Clayton Capriotto

YGOR BENTO
Conhecem? Então eu apresento!

REGINA ALI DE MENDONÇA, comemorará mais um natalício no
dia 27/10. “RÊ. Você chegou tem alguns anos para alegrar nossas
vidas. Divertida, amorosa, alegre, e agora se mostrando excelente pro-
fissional.

Orgulho da mamãe. Meu BEBÊ II. PARABÉNS! FELICIDADES
SEMPRE. BEIJOS... a.) - KADIGE ALI DE MENDONÇA

RAFAEL PACÍFICO, que este dia 25 de outubro, seja preenchido
de alegrias, emoções, otimismo, esperanças e um futuro promissor
com inúmeros significados. FELIZ ANIVERSÁRIO!

O apaixonado por motos Silvio Mauro Tavares,  completará mais
um aniversário dia 26 de outubro. Desejamos que essa data seja  fan-
tástica e inesquecível e que a comemoração lhe traga a fragrância de
dias maravilhosos no trancorrer de todos os seus dias existenciais!

BRUNO  BRIZA... que o dia 26/10, sirva para lhe trazer mais
sabedoria, exemplos, prazeres e a magia da felicidade, regada a
muitas e novas amizades. FELICIDADES PELO NIVER!

MELINA RABELLO... a essência do dia 30 de outubro seja  feita
de união, amor, paz e muita coragem para que você possa vencer
todos os obstáculos, com  imenso rastro de luz e determinação. PA-
RABÉNS!

“Que nesse dia todas as alegrias sejam nossas e nossos sonhos
realizados”!  ADRIANE ( 22/10). ANDERSON  (24/10).Que haja
felicidade, cumplicidade  e realizações. PARABÉNS!

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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A empresa californiana Arx Pax
inventou Hendo, o primeiro Hover-
board funcional que vem com uma
tecnologia capaz de fazer o skate flu-
tuar. Como era de se esperar, o aces-
sório possui algumas limitações, por
exemplo, sua bateria dura apenas 7
minutos e ele só funciona sobre su-
perfícies metálicas, a alguns centí-
metros do chão.

Dez protótipos já estão à venda
por 10 mil dólares, mas a empre-
sa está promovendo uma campa-
nha no Kickstarter para arrecadar
US$ 250 mil e aperfeiçoar o Ho-
verboard.

Para os afortunados que compra-
rem o skate voador, devem receber o
cobiçado objeto em 21 de outubro
de 2015, justamente a data que Marty
McFly (Michael J. Fox) chega ao

Skate voador de “De Volta Para o Futuro’’ se torna realidade

futuro.
Lançado em 1985, o filme diri-

gido por Robert Zemeckis e produzi-
do por Steven Spielberg contou a his-
tória de Marty McFly (Michael J.
Fox),  jovem que acidentalmente
volta no tempo de 1985 para 1955 e
conhece seus futuros pais no colé-
gio. Ele acaba fazendo com que sua
futura mãe fique romanticamente in-
teressada por ele, mas com a ajuda
do Dr. Emmett Brown (Christopher
Lloyd), Marty tenta consertar o dano
e encontrar um modo de voltar para
1985.

LANÇAMENTOS
O APOCALIPSE
UMA LONGA VIAGEM
ALEXANDRE E O DIA, TERRÍ-

VEL, ESPANTOSO E HORRORO-
SO

EDITAL  DE  CITAÇÃO

Processo Físico Nº: 0001084-90.2010.8.26.0291

Classe Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos de Con-
sumo

Requerente: Sociedade Jeta Prestadora de Serviços Educacio-
nais SS Ltda

Requerido: Marcos Aparecido Marcari e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº  0001084-90.2010.8.26.0291 – 189/2010

O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da Comarca  de
Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Ana Cristina de Souza Marcari, RUA JASON
CAIRES, 192, CENTRO, Barrinha-SP, CPF Nº 091.813.918-03, RG  Nº
14906150; Marcos Aparecido Marcari, RUA JASON CAIRES, 192,
CENTRO, Barrinha-SP, CPF Nº  040.800.168-24, RG Nº 9.259.153,
que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por
parte de Sociedade Jeta Prestadora de Serviços Educacionais Ss
Ltda, alegando em síntese: Por sentença de 01.02.2012 houve con-
denação dos devedores no valor de R$ 4.290,65. Requer a intima-
ção para pagamento do débito atualizado em R$ 6.945,23, no prazo
de quinze dias, sob pena de incidência de multa em 10%, nos ter-
mos do artigo 475-J do CPC. “Encontrando-se o réu em lugar incer-
to e não sabido, foi determinada a sua INITMAÇÃO, por EDITAL,
e não sendo paga a importância acima descrita no prazo de 15 dias,
sobre ela incidirá multa de 10% ou sendo paga apenas parte da
dívida incidirá multa de 10% sobre o valor restante”. Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este
Fórum localizado na Praça do Café, s/nº - Bairro  Aparecida - CEP.
14.870-230 -  Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-SP.

Jaboticabal, 08 de setembro de 2014.
DOCUMENTO  ASSINADO  DIGITALMENTE

NOS  TERMOS  DA  LEI  Nº 11.419/2006

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

EMEBE “ESTRELINHA AZUL”
Profª Damiana Ramos Bomfim
Por: William da Silva Aquino
O LEÃO E O RATO
(FÁBULA DE ESOPO)
O rato Miguel foi passear com os

amigos na floresta, tocando flauta e
brincando. Os ratos curiosos mexe-
ram com o leão que estava dormin-
do. O leão acordou bravo e pegou
Miguel pelo rabo. O rato pediu des-
culpas e disse que poderia ajudar o
leão no futuro se o soltasse. O leão
riu e o soltou. Um dia o leão caiu na
armadilha de uns caçadores e não
conseguia sair da rede. O mesmo rato
que ele soltou, viu, e foi roer a rede,
libertando o leão. O leão agradeceu
a ajuda de Miguel e se tornaram gran-
des amigos.

Moral da história: Boas ações
hoje, no futuro serão lembradas.

GRANDES LEITORES, PEQUENOS JORNALISTAS

FABRICA DE MÓVEIS SILVASSIS LTDA-ME, torna público que
requereu  da CETESB a  Licença Prévia e Licença de Instalação   para
fabricação de móveis de madeira, à Rua Doutor Abel Sader nº 100,
Parque Jaqueline, Jaboticabal - SP.

CLAUDINEI  BARS  ME, Torna público que requereu na CE-
TESB a Licença de Operação para (Artezanato em cerâmica, louça,
porcelana ou barro cozido, fabricação de produtos cerâmicos não
refratários não especificados anteriormente). À Rua Armando Sal-
les de Oliveira Nº 384 - Centro - Jaboticabal/SP)

Por: Diego Vinícius Oliveira
A CIGARRA E A FORMIGA
(FÁBULA DE ESOPO)
Era verão e as formigas trabalha-

vam na floresta para garantir seu sus-
tento. Enquanto isso, a cigarra, pre-
guiçosa, só observava as formigas sen-
tindo pena. A cigarra chamou as for-
migas para se divertirem, mas as for-
migas seguiram sua rainha e suas ori-
entações. O inverno chegou e a cigar-
ra não tinha abrigo e alimentos. Preo-
cupadas com a cigarra, as formigas a
acolheu com abrigo e alimentos, e num
gesto de agradecimento a cigarra to-
cou e cantou para as formigas.

Moral da história: Não pense só
em diversão, pense em trabalhar para
ter um futuro melhor.

Por: Janaíne Conceição Silva
A ASSEMBLÉIA DOS RATI-

NHOS
(FÁBULA DE ESOPO)
Os ratinhos tinham uma vida boa

e se divertiam aos sábados a noite,
mas esse divertimento acabou com o
surgimento de um gato. O gato per-
turbou os ratinhos que não conse-
guiam mais se alimentar e se diverti-
rem. Os ratinhos realizaram uma as-
sembleia para capturarem o gato, mas
nenhum ratinho queria encarar essa
proposta e precisaram se mudar para
continuar vivendo em paz.

Moral da história: Falar é uma
coisa, fazer é outra.

EDITAL

COOPERATIVA DE TRABALHO ASSESSORIA TECNICA,
EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE-AMATER

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1ª, 2ª e 3ª  Convocação
A COOPERATIVA convoca os senhores cooperados em con-

dições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social: Aveni-
da Paulino Braga, 751, Bairro Aparecida, Jaboticabal-SP às 13:00
horas do dia 07 de novembro do corrente ano, em primeira convo-
cação, com 2/3 (dois terços) dos seus associados, caso não seja
atingido reunir-se-á em 2ª convocação às 14:00 horas com metade
mais um dos seus associados; não atingindo este quorum con-
voca em terceira convocação às 15:00 horas com o mínimo de 10
(dez) associados, para tratar do seguinte:

MATÉRIA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA
ORDEM  DO  DIA
1 - MUDANÇA  DA  SEDE - ENDERÊÇO
2- ALTERAÇÃO  DO  MANDATO  DA  DIRETORIA
3-  ELEIÇÃO  DO  CONSELHO  FISCAL
4-  MUDANÇA  DO  SECRETÁRIO

MATÉRIA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA
ESPECIAL

ORDEM  DO  DIA
5-  SOBRE  GESTÃO  DA  COOPERATIVA;
6-  DISCIPLINA, DIREITOS  E  DEVERES  DOS  SÓCIOS;
7-  PLANEJAMENTO  E  RESULTADO  ECONÔMICO  DOS

PROJETOS;
8-  CONTRATOS  FIRMADOS;
9-  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.
NOTA 2: São necessários os votos de maioria simples dos

cooperados presentes para tornar válidas as deliberações de que
trata o assunto do  item b; c; d; e.

NOTA 3: Para efeito de quórum, declara-se que o número de
cooperados em condições de votar nesta data é de 30 (trinta).

Jaboticabal, 13 de outubro de 2014

Jorge  Henrique  Morais  da  Silva
Presidente
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Na noite do dia 23, às 19h30, a Es-
cola do Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal realizou a primeira
Sessão do Parlamento Jovem 2014,
com alunos do 1º ano do Ensino Médio
das escolas públicas e particulares do mu-
nicípio de Jaboticabal. O Plenário da
Câmara ficou repleto de grande públi-
co, professores, pais, alunos de escolas
e do curso de Direito da Faculdade São
Luís prestigiaram a sessão.

Participaram do Parlamento Jovem
2014 as escolas: Centro Educacional
SESI, Colégio Nossa Senhora do Car-

Escola do Legislativo
mo, Novo Anglo, E.E. Prof. Antonio
José Pedroso, E.E. Dr. Joaquim Batista,
Instituição Moura Lacerda, E.E. Dona
Aurora Ferraz de Vianna dos Santos,
COC Jaboticabal, Colégio Maria e Co-
légio Poligenes.

Escola do Legislativo é integrada
pelo Vereador Prof. João Roberto (Pre-
sidente), Vereadora Maria Carlota (Vice-
Presidente), e pelas funcionárias Deni-
se Cardozo (Diretora da Escola) e Silvia
Mazaro (Secretária).

As atividades de 2014 contaram com
a visita do Exmo. Sr. Dr. Alexandre

Gonzaga Baptista dos Santos, Juiz de
Direito da Comarca, que ministrou pa-
lestra sobre o Poder Judiciário – fun-
ções e aplicação das leis; Processo Elei-
toral – A responsabilidade da Justiça Elei-
toral durante o pleito; Direitos da Cri-
ança e do Adolescente. E com a pales-
tra do Procurador da Câmara Munici-
pal, Dr. Marcelo Bassi das Neves, que
abordou orientações sobre o processo
legislativo, e a eleição da mesa diretora
do Parlamento Jovem 2014, formada
por Iara Guiraldello Paulino da Silva
(SESI) – Presidente; Aline de Lima
Meireles (Poligenes) - Vice-Presidente;
Ingrid Fidelis Martins (Pedroso) - 1º
Secretária; e Gigliola Pires Silva (SESI)
- 2º Secretária.


