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Para encerrar as atividades do
Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, a Secretaria de
Educação preparou algo especial:
a 1ª Mostra Pacto 2014. Até o últi-
mo  fim da semana (dia 05), quem
passou pelo Paço Municipal,
pôde apreciar os materiais produ-
zidos por professores e alunos
para o desenvolvimento das au-
las de Matemática.

A abertura da Mostra ocorreu
na segunda-feira (01), pela manhã,
e contou com a presença do pre-
feito Raul Girio, secretários muni-
cipais, diretores e professores da
rede municipal.

Para o secretário da pasta, Cé-
sar Esper, “a 1ª Mostra é a oportu-
nidade de se conhecer o que as
crianças viram em sala de aula.”

O Pacto é um compromisso for-
mal, assumido para assegurar que
todas as crianças sejam alfabeti-
zadas até os oito anos de idade.
“Sinto-me feliz por saber do em-
penho dos diretores e professo-
res que, no dia a dia, cuidam tão
bem de nossas crianças, ensinan-
do, alfabetizando e preparando-as
para um futuro melhor”, declarou
o prefeito.

ANA - Ao final do 3º ano, todos
os alunos realizam a Avaliação
Nacional da Alfabetização, coor-
denada pelo INEP. O objetivo des-
ta avaliação é verificar o nível de
alfabetização alcançado pelas cri-
anças ao final do ciclo.

Educação realiza 1ª Mostra Pacto 2014
Materiais produzidos para as aulas foram expostos no Paço Municipal

“Esta é mais uma maneira da
rede analisar o desempenho das
turmas e adotar as medidas e po-

líticas necessárias para aperfeiço-
ar o que for necessário”, finaliza
Esper.

Iniciando as festividades de fi-
nal de ano, a prefeitura promoveu
a 2ª Parada de Natal. Grupos tea-
trais, entidades e músicos da ci-
dade participaram do evento com
saída prevista, às 20h, no Ginásio
Municipal de Esportes.

“A Parada de Natal marca a

Parada de Natal marca início
das festividades de final de ano
Com a participação de grupos teatrais e entida-

des, Parada aconteceu em 5 de dezembro

chegada de um período importan-
te do ano, onde nos voltamos à
família e refletimos sobre tudo o
que passamos em 2014. Mais uma
vez, que a população prestigie o
evento e receba com muito cari-
nho e amor a chegada do Natal”,
afirmou o prefeito Raul Girio.

O Diretor de Cultura, Abel Zevi-
ani, exalta a programação diversifi-
cada. “Fiquei satisfeito em ver o
empenho dos participantes. Com o
auxílio das entidades, clubes, gru-
pos teatrais e esportivos, vamos
celebrar o Natal mostrando a diver-
sidade cultural de nossa cidade”.

A Semana de Arte e Música de Jabo-
ticabal, organizada pela Escola de Arte,
se estendeu e ainda há programação para
população apreciar. Neste sábado (06),
por exemplo, o Cine Theatro será pal-
co do espetáculo infantil “Tantas Lu-
tas”, com o grupo de teatro Mãe, tô no
palco.

“Preparamos uma programação di-
versificada, com musicais e workshop
em novembro. Agora, no início de de-
zembro, a programação inclui peças de
teatro, dança e um recital”, pontuou o
diretor da Escola de Arte, Beto Luppia.

Confira a programação para
este mês:

Espetáculos teatrais e dança marcam
encerramento da Semana de Arte e Música

Apresentação teatral “Tantas
lutas” (infantil), com o grupo Mãe,
to no palco!

Dia: 06/12
Horário: 20h
Local: Cine Theatro Municipal
Ingresso: R$ 5,00
Recital com alunos e professo-

res da Escola de Arte
Dias: 08 e 09/12
Horário: 19h30
Local: Escola de Arte (anfiteatro)
Evento gratuito
Apresentação de dança “Poe-

mas”, com o grupo de Ballet da Es-
cola de Arte

Dia: 11/12
Horário: 20h
Local: Cine Theatro Municipal
Ingresso: R$ 5,00
Apresentação teatral “O velório

do Zé Raimundo” (comédia), com o
grupo Mãe, tô no palco!

Dia: 13/12
Horário: 20h
Apresentação Teatral com o grupo

“Mãe, tô no palco!” com a peça: O
velório do Zé Raimundo (Comédia)

Os ingressos antecipados na Escola
de Arte ou no dia dos eventos na porta-
ria do Cine Theatro. Mais informações
pelo telefone (16) 3202-8561.

Aconteceu na última semana
em Itirapina, a fase final das Olim-
píadas do Conecta Mundo. Alu-
nos classificados na fase local nas
cidades de Jaboticabal, São Car-
los, Agudos, Pederneiras e Arara-
quara participaram da competição.

Os alunos das EMEBS Coronel
Vaz e Walter Barioni foram os gran-
des destaques da competição,
conquistando o primeiro lugar en-
tre os participantes das terceiras
séries e ficando em segundo entre
as quartas séries. Jaboticabal tam-
bém contou com representantes
entre as quintas séries.

“O projeto tem aproximadamen-
te oito meses em Jaboticabal e já
mostra o seu valor. Utilizando com-
putadores, os alunos aprendem as
mesmas matérias vistas em sala de
aula de uma maneira mais atrativa.
A conquista desse prêmio mostra
que a fórmula funciona e foi bem
aceita entre nossas crianças”, afir-
ma o prefeito Raul Girio.

O Secretário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, César Esper,
lembra os benefícios do Conecta
Mundo. “Além da interação entre

Campeã das
Olimpíadas do Conecta Mundo
Alunos de Jaboticabal, São Carlos, Agudos, Pederneiras e Araraquara participaram da competição

os estudantes, o Conecta Mundo
representa um importante estímulo
ao ensino. Utilizando uma ferramen-
ta tão comum no cotidiano desses
jovens, levamos informação e esti-
mulamos o conhecimento”.

O Conecta - Um software ofe-
rece aos alunos, desde as pri-
meiras séries, conteúdo ligado
diretamente às matérias apren-
didas em sala de aula. Além dis-
so, o próprio software também
disponibiliza uma rede social
interna para promover a intera-

ção entre alunos e professores
em um ambiente controlado.

A implantação começou pelas
EMEB’s Coronel Vaz e Walter Ba-
rioni proporcionando aos alunos
o primeiro contato com a informá-
tica e a tecnologia. “Com o suces-
so do programa, nosso objetivo é
levar o Conecta Mundo para ou-
tras unidades educacionais da ci-
dade”, afirma o Chefe de Gabinete
da Secretaria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Paulo Henri-
que Francisquini.

Quem tem coragem para

enfrentar obstáculos, vence os

desafios

Confiar é expressar gratidão

A honestidade gera exemplos

de segurança e dignidade
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P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto - Relações Sociais

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

Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida

A vida  encarnada está repleta de
sonhos que precisam ser transforma-
das em  realidades, à custa de muito
trabalho e um esforço que pode  ser
fortalecido pela fé,  esperança e cari-
dade.

AS ALTERAÇÕES SÃO MUI-
TAS,  BEM COMO OS CAMI-
MHOS TAMBÉM, PARA PERCOR-
RERMOS ONDE TRAVAMOS  LU-
TAS DE DIVERSAS CONDIÇÕES,
MUNIDOS DE VITÓRIAS OU
DERROTAS.

Os sonhos variam em seus aspec-
tos, onde a natureza  muda de sentido,
de pureza espiritual, passando de um
mundo para outro, de uma época para
outra. Tudo sofre alterações,  para que
as realizações se cumpram, onde vi-
vemos  a curto e a longo prazo.

Nós seremos felizes, nada nos fal-
tará, gozaremos de boa saúde, have-
mos de realizar tudo que desejamos,
para realizar o que desejamos, para
honrar e glorificar o nome de DEUS.
Nós seremos fortes, poderosos e feli-
zes, em nome de nosso PAI CRIA-
DOR. Hoje, amanhã e sempre. JESUS,
filho de DEUS eterno, nosso irmão
mais evoluído, nos dê força, coragem
e o desejo de sermos hoje, melhor que
ontem. E um amanhã repleto de felici-
dade, transformando nossos sonhos
em realidade, de pureza e luz eterna.

É importante sabermos que Deus é
bom conosco. Ele é bom para nós e
para nossa família. Mesmo diante de
tantas situações difíceis, mesmo que
aconteçam tragédias ao nosso derredor,
o Senhor continua sendo bom, porque é
da essência d’Ele ser assim. Muito mais
do que ser bom, Ele é a bondade.

Meus irmãos, não basta apenas dizer
essas palavras, precisamos pôr em prá-
tica a vontade do Pai que está nos céu.
As Palavras do Senhor estão na Bíblia,
no Evangelho, nas inspirações que Ele
nos dá. Só o fato de sermos perfeitos e
bons como Ele, amarmos como Ele nos
ama e nos tornarmos cada vez mais
amor, como Ele o é, não precisamos
entrar em esquisitices.

Jesus está nos dizendo tudo isso, por-
que é bom e quer que estejamos atentos
à bondade com nossos irmãos.

Seu irmão,

Deus é bom sempre

VAMOS TRANSFORMAR NOSSOS SONHOS EM REALIDADE

Tudo poderá dar certo, porque  de-
pende de nós, de nossas ações e rea-
ções, da luz vencendo as trevas, do
conhecimento diminuindo a ignorân-
cia através das encarnações sucessi-
vas, com energias positivas.

As famílias representam um papel
muito importante no cenário de nos-
sas vidas, para realizarmos nossos
sonhos, para um entendimento maior,
de paz e amor. É  o tempo que traz o
encontro, para todos juntos resgata-
rem dividas contraídas no passado, em
vidas anteriores.

As religiões  fazem um papel mui-
to importante no cenário do desen-
volvimento intelectual,  social, religi-
oso, oferecendo muitos conhecimen-
tos para nós. Criarmos as condições
de alimentarmos nosso espírito para a
evolução, num crescimento contínuo,
dentro da hierarquia  de valores, ne-
cessários para maior aproveitamento
das lições vindas de DEUS, passadas
aos homens e alimentadas por JESUS.
SOMOS PRODUTOS DE DEUS.

A ETERNIDADE nos leva ao en-
tendimento maior dos conhecimentos,
através dos mundos habitados, das vi-
das sucessivas, dentro das revelações,
que nos são mostradas através das re-
encarnações, na continuação da nossa
existência, no além túmulo, na vida
eterna do espírito.

As mudanças são necessárias,
fruto de muito trabalho, de re-
volta íntima. Da fé e credibilida-
de na existência de DEUS, na
imortalidade do espírito, no vín-
culo de afinidade e amor, na atra-
ção contínua,de aproximações
uns dos outros, devido às lem-
branças de outras vidas no pas-
sado. São fatores que contribu-
em para  se encontrarem, nascen-
do uma amizade, depois um en-
t r o s a m e n t o  m a i o r  e n t r e
a f i n s . N A S C E M O S  H O J E ,
AMANHÃ E SEMPRE.

Nunca devemos desprezar nin-
guém, nem maltratar ou menosprezar.
Porque o Senhor Deus não faz acep-
ções de pessoas (Atos 10.34b). Ele
ama a todos, independentemente de
ser correspondido. Uma vez eu ouvir

“ NUNCA DESPREZE NINGUÉM”
uma história sobre um rato que estava
desesperado. Tenho certeza que ela
vai se encaixar muito bem aqui. O rato
morava no seu apartamento com três
quartos com suítes, lá dentro da pa-
rede, naquela fazenda. Um dia o rati-
nho acordou com aquele barulho do
fazendeiro, mostrando um instrumen-
to para sua esposa. E o ratinho saiu
correndo e foi ao galinheiro, chegou
quase tendo um infarto. Um infarto
ratal. E falou-Dana galinha! –Dana
galinha! Tem uma ratoeira na fazen-
da, dona galinha. E a galinha que ti-
nha acabado de chegar do salão de
beleza, tinha feito as unhas, feito uma
chapinha. Disse: seu rato, ratoeiras
não são problemas para galinhas. O
ratinho sai correndo e foi para o chi-
queiro e disse: Seu Porco!  Seu por-
co! Tem uma ratoeira na fazenda, seu
Porco. E o Porco lendo o último lan-
çamento com os óculos moderno. Dis-
se: Mancebo, ratoeiras não são pro-

blemas para ferir minha mente de in-
telectual, mas eu orarei por você. O
ratinho saiu desesperado e foi pedir
ajuda no curral. Dona Vaca! Dona
Vaca! Tem uma ratoeira na fazenda.
A vaca abanou o rabo prá lá e prá cá.
E disse: Sai prá lá, eu não tenho pro-
blemas com ratoeiras. O ratinho foi
embora, sem esperança alguma. E na-
quela mesma noite um barulho na fa-
zenda, a ratoeira disparou e a esposa
do fazendeiro, saiu para ver o que
tinha acontecido. Quando de repen-
te, nem acendeu a lamparina, um gri-
to aiiiii! O fazendeiro saiu correndo,
acendeu a lamparina e foi ver o que
tinha acontecido.  A ratoeira tinha pe-
gado uma cobra e a cobra picou a es-
posa dele, ele saiu abraçado com ela e
a levou ao farmacêutico, porque não
tinha médico. O farmacêutico deu re-
médios e mais remédios, e ela só pio-
rava. A mulher ficou alí quase dez dias
e luta daqui e luta dalí, até que final-

mente a febre cedeu. O farmacêutico
disse: pode levá-la para casa, ela pre-
cisa reforçar sua saúde. Chegando em
casa, faça uma boa canja de galinha.
Passando alguns dias a mulher foi se
firmando e os parentes começaram a
chegar. Sabe como são parentes, uns
contras, outros a favor. E aquele tan-
to de gente precisava comer. Então o
fazendeiro foi ao chiqueiro e sangrou
o porco para o jantar. E os dias fo-
ram passando e a mulher ficou boa.
O fazendeiro ficou tão feliz que fez
um culto de ação de graças e convi-
daram todos e foi ao curral e matou
a vaca para o churrasco. “Nunca des-
preze ninguém”. Façam para as pes-
soas o que você gostaria que elas fi-
zessem para você. Mateus 7.12).
Esta é a minha oração. Ouça o nosso
programa:  A Verdade da Palavra.
Diáriamente na GAZETA FM 107,9
das 05h30mim às 06h30mim

  catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook

catedral_dopovodedeus@hotmail.com

A religião, a política, e as grandes
organizações controladoras da socie-
dade sempre tentarão colocar dentro
das pessoas a “aceitação”, sempre lu-
tarão para que as pessoas vivam “con-
formadas”. Conformadas com sua vida
social, financeira e espiritual. E por
quê? Por que estes poderes entendem
que para manter-se no controle devem
manter seus adeptos reféns de suas
mazelas. Vemos por exemplo: por
muito tempo a religião afirma que o
mal sobre nós, como as doenças de-
vem ser aceitas por que é uma “cruz”
ou um “carma” que Deus enviou ou
ela é merecedora e precisa ser supor-
tada, aceita, sem questionamentos.
Desta forma, seus fiéis não questio-
nam seus problemas, mas os aceitam
como se fossem a “vontade” de Deus,
e desta forma se mantém controlados
por uma das maiores desgraças da hu-
manidade, chamada “religião”. Não
longe de algo semelhante é o poder
político que por sua vez, faz sempre
o mínimo para a população mais po-
bre, porém cobra muito da população
da classe média, e favorece a classe
alta, por que estes ajudam financiar o

Agosto/2014 foi marcado pela per-
da do ator Robin Williams, que morreu
aos 63 anos por suicídio.

Famoso e bem sucedido, lutava con-
tra a depressão, a ansiedade e os primei-
ros estágios do Mal de Parkinson, sobre
o qual não estava preparado para falar
publicamente, afirmou sua esposa em
um comunicado à Imprensa.

Susan disse ainda que seu marido não
tinha voltado a beber, ou a consumir
drogas, mas que estava sofrendo de de-
pressão e Mal de Parkinson. “É nossa
esperança que, com o trágico falecimen-
to de Robin, outras pessoas encontrem
força para procurar a Ajuda e o Apoio
de que precisam para tratar seja quais
forem a batalhas que estejam enfren-

REFLEXÃO - AS PESSOAS POR TRÁS  DOS  ATORES
tando, para que possam sentir menos
medo”, acrescentou Susan Schneider.
“Robin dedicou muito tempo de sua Vida
a ajudar outras pessoas. Queria nos fa-
zer rir para que nos sentíssemos menos
assustados”, lembrou a viúva do Ator.

Muitos se perguntam: como um
mestre da comédia, que chegou a ser
considerado o homem mais engraçado
do Planeta, foi capaz de tirar a própria
Vida? A resposta pode estar em um estu-
do feito na Universidade de Oxford com
523 comediantes que foi publicado em
Janeiro de 2014 e mostrou que eles são
mais depressivos e podem desenvolver
quadros psicóticos com mais frequência
do que a média da população. Metade
deles mostrou ter potencial depressivo,
além de tendência para bipolaridade e
mania de perseguição.

“Robin Williams tinha quatro fatores
de risco para o suicídio: a depressão, o al-
coolismo, o Parkinson e o uso de drogas.
Se ele estava deprimido, se é uma pessoa
predisposta à depressão, o álcool ele é um
depressor do sistema nervoso central. Ele
afunda mais ainda a pessoa na depressão”,
diz a Psiquiatra Analice Gigliotti.

Entre 20% e 25% da população
mundial atualmente têm depressão. Mas
entre os Comediantes e Artistas, o pro-
blema é mais grave.

O bom Ator é aquele que mexe com

todas essas emoções do público. No pal-
co, ele é quem está no comando. Mas é
quando a plateia vai embora que muitas
vezes ele não consegue lidar com as pró-
prias angústias.

A pesquisa também mostrou que,
embora os humoristas pareçam ser feli-
zes e extrovertidos, na Vida real, têm
uma tendência maior a serem retraídos.
É o caso de Fausto Fanti, humorista
brasileiro que também tirou sua
Vida em Agosto/2014.

“Quando você é Comediante, é natural
que esperem de você uma graça sempre.
Eu vejo isso. Às vezes, são certas emoções
assim, picos de emoções que nós sentimos,
acredito que, ao longo da profissão, a ten-
dência é realmente saber dividir isso”, conta
a atriz Heloisa Pérrisé.

“Eu tenho depressão, eu faço tera-
pia, eu tenho déficit de atenção. São
coisas que estão aí e que nós não preci-
samos ficar derrubados, nem com ver-
gonha, nem guardar dentro da nossa
cabeça dramaticamente. Nós temos que
enfrentar mesmo. A depressão, às ve-
zes, o que atrapalha, ela nos imobiliza,
paralisa. Nos deixa estagnados”, reve-
la o Ator Otávio Müller.

O humorista Chico Anysio, que
morreu em 2012, conta sobre a luta que
travou contra a depressão: “Se não fos-
sem os remédios que a psiquiatria dá, se

não fosse isso, eu não teria conseguido
fazer 20% do que eu fiz”, contou o hu-
morista à época.

Em Los Angeles, um Clube organi-
za, toda semana, uma sessão de terapia
para todos os Artistas que se apresen-
tam na casa. O dono diz que resolveu
fazer isso depois que três Comediantes
cometeram suicídio.

“Tem a figura clássica do Palhaço
triste, que é o homem que faz os outros
rirem e, quando tira a maquiagem, ele
está chorando, na verdade, ele não é
feliz assim. Isso tem estudos mostrando
que é verdade, que o perfil dos Comedi-
antes tem uma maior tendência a ter
mais introversão, angustiados, ansiosos.
E a comédia, às vezes, é até uma manei-
ra de lidar com isso.O comediante, que
é o sujeito que nos traz alegria, mas quan-
do ele tá sozinho, ele tem aquele sofri-
mento, aquela angústia. Ele usa o hu-
mor até para lidar com isso”, avalia o
Psiquiatra Daniel Martins Barros.

TODOS NÓS SENTIMOS, SO-
FREMOS E EXPERIMENTAMOS
ALGO EM TUDO O QUE VIVE-
MOS, FAMOSOS OU NÃO, NOS-
SAS EMOÇÕES  E  SENTIMENTOS
ESTÃO PRESENTES  E  PULSAN-
TES EM NOSSO DIA A DIA.

COMO LIDAR COM ELES É O
NOSSO DESAFIO DIÁRIO.

Boletim/CVV-Agosto-2014 -Adri-
ana

Você é um conformado?
sistema político. Em tudo isso, a polí-
tica tenta conformar a grande massa,
mascarando sua corrupção, usando a
mídia, comprando espaços para que
finalmente as pessoas estejam confor-
madas com a corrupção e a miséria.
Em todas estas ações notamos o po-
der do mal no coração do homem. O
mesmo mal que por séculos mante-
ram os negros como escravos, hoje
mantêm as mentes das pessoas como
escravas. Tudo pelo desejo de domi-
nar o maior número de pessoas.

Pela história, notamos que a liber-
tação de países e pessoas aconteceu
graças ao inconformismo, ou seja,
aqueles que não se conformaram com
a situação que viviam. Chamada de
“revolta” ou “revolução”, pessoas in-
conformadas com a realidade opres-
sora de poderes opressores se revol-
taram, lutaram e venceram seus inimi-
gos. Hoje não é diferente, vemos pes-
soas escravas de males psicossomáti-
cos, vícios, doenças, miséria, dívidas
e tantos outros males.

No passado, a bíblia em juízes ca-
pítulo 6, conta a história de Gideão.
Durante sete anos os inimigos de Israel
roubavam suas colheitas. Quando o
povo não aguentava mais ser roubado,
clamou a Deus. Mas para o povo ser
liberto Deus precisava usar alguém que
tivesse um coração revoltado, por que
a maioria do povo aceitava a opressão.
Deus enviou seu anjo a Gideão, que
estava malhando o trigo em um lagar, o
lagar era um tanque onde se pisavam as
uvas para produzir vinho, e ele malha-
va ou batia o trigo para separá-lo da
casca em um tanque, escondendo dos
seus inimigos para que ele não fosse
roubado.

Note abaixo como Gideão se com-

portou quando o anjo se apresentou.
Então o anjo do Senhor lhe apare-

ceu, e lhe disse: O Senhor é contigo,
homem valoroso.

Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Se-
nhor meu, se o Senhor é conosco, por
que tudo isto nos sobreveio? E que é
feito de todas as suas maravilhas que
nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito?
Porém agora o Senhor nos desampa-
rou, e nos deu nas mãos dos midiani-
tas. Juízes 6:12-13

Assim são modos de se falar com
Deus? Parece que Gideão estava en-
gasgado com Deus. Do contrário, como
se pensa, Deus não mandou um raio
na sua cabeça. Note só.

Então o Senhor olhou para ele, e
disse: Vai nesta tua força, e livrarás a
Israel das mãos dos midianitas; por-
ventura não te enviei eu? Juízes 6:14

Do contrário do que se pensa, Deus
aprecia um coração inconformado, re-
voltado. E por quê? Por que este cora-
ção não permite que a fé produzida nele
venha morrer. Segundo o Apóstolo Ti-
ago, a fé sem atitude morre, ou seja,
não adiantaria Gideão apenas acreditar
que Deus poderia livrá-lo, ele teria que
permitir que Deus o usasse para livrá-
lo. Do contrário como se pensa, Deus
age em parceria conosco, ou seja, Deus
será nosso parceiro, na maioria de nos-
sas lutas teremos que lutar, mas não
estaremos sozinhos, estaremos com
Ele. Nas lutas que o Senhor pelejará
sozinho por nós, teremos que perma-
necer na fé. Por que existem coisas que
nos são impossíveis, mas a grande mai-
oria é necessária agir nossa fé. Em toda
nossa luta com Deus é necessário ser
um inconformado, um revoltado. Gi-
deão recebeu a direção de Deus e com

300 homens apenas, sem ter que derra-
mar uma gota de sangue de Israel ven-
ceu milhares de inimigos. Leia o texto
em Juízes 6.

Mas como o inconformismo pode
mudar nossa vida? É bem verdade
que muitas pessoas se revoltam con-
tra as pessoas e não contra a situa-
ção. Marido e mulher acham que o
problema do relacionamento está no
parceiro e tentam forçar a mudança.
O empregado acha que os erros está
nas empresas que trabalham, então
mudam de empresa para empresa. O
patrão acha que o problema é o mer-
cado ou são os funcionários e estão
sempre se desculpando. O pai se
revolta contra o filho e o filho con-
tra o pai. Mas na verdade, assim
como Gideão se via como vítima e
incapacitado de uma mudança, nós
também muitas vezes nos vemos e
então achamos que sempre o erro não
está em nós. É bem verdade que so-
mos vitimas de muitas situações,
mas nos tornamos culpados por elas
quando colocamos a culpa em outra
pessoa ou então nos conformamos
ou tentamos mudar as coisas ou as
outras pessoas, quando na verdade,
nós somos quem precisamos mudar.
Não se conforme com a miséria e nem
com os problemas, mas entenda que
se quiser ser plenamente um vence-
dor, você precisa da fé, precisa de
Deus, para que foque no problema e
nas situações e não nas coisas ou nas
pessoas. Ouça-me todos os dias pelo
site

www.programapalavraviva.com.br
ou pela 107,9 as oito ou às 11 da ma-
nhã. Esteja conosco também partici-
pando de nossas reuniões na Igreja
Colheita, Rua Fuad Feres 101, próxi-
mo ao supermercado Garcia, às quar-
tas, sextas às 19:30 e aos domingos às
9:00 da manhã.

A despeito das mudanças compor-
tamentais das últimas décadas, homens
e mulheres carregam em seu inconsci-
ente a memória da dominação e da
opressão sexual. Na transição para
uma relação mais igualitária, eles es-
tão mais sensíveis, mas ainda receiam
perder o controle, e elas, que necessi-
taram endurecer para ocupar o seu
espaço, ainda não conseguiram relaxar
para aproveitar as conquistas.

Muitas vezes ouvi mulheres recla-
mando de homens que não se deixam
amar: dão um jeito de quebrar o clima

Medo da entrega é herança deixada pelo machismo a ambos os sexos
de intimidade quando este se aproxima
da entrega total e interrompem os mo-
vimentos acariciantes quando o relaxa-
mento beira o ápice. Dentro de uma
mentalidade patriarcal, é possível com-
preender tal comportamento. O homem
entregar-se a seus sentimentos é sinal
de fraqueza inconcebível para o ma-
chismo. Valoriza-se então a capacida-
de de permanecer objetivo, sem se dei-
xar influenciar pelo subjetivo, manten-
do-se no controle da situação. É uma
questão de princípio, mas também prag-
mática, porque o prazer obtido no en-
contro amoroso pode vir acompanha-
do de uma gratidão com um amoleci-
mento da dureza do Ego. O homem fica
mais predisposto a atender aos desejos
da companheira e mais sensível às suas
necessidades. Para o machismo isso é
perigoso, pois tira o homem da posi-
ção de dominador. A solução encontra-
da por ele é entregar-se até certo pon-
to, não ultrapassando a linha além da
qual a gratidão e o relaxamento o fariam
sair de sua posição de poder.

Essa situação era a que prevalecia
no século XX. De lá para cá muita
água passou debaixo da ponte. O ma-
chismo está perdendo o valor e, em-

bora ainda haja uma indefinição, a sen-
sibilidade masculina está em alta.

A indefinição da qual falo refere-se
a uma dubiedade quanto à masculini-
dade do homem hoje. Ele precisa ser
sensível, mas não deve abandonar cer-
tos comportamentos, como pagar a
conta da companheira, abrir a porta
do carro e outras gentilezas exclusivas
de homem, estabelecendo ainda uma
diferença de gêneros.

Ou seja, o assunto permanece con-
fuso — ou, digamos, está em processo
de elaboração social —, e mais confuso
se torna quando nos deparamos com
outro fenômeno compreensível: a mu-
lher atualmente apresenta o mesmo medo
de entrega. Vamos tentar compreender:

Por séculos a mulher foi oprimida,
até que as condições sociais e tecnoló-
gicas vieram permitir uma revolta con-
tra sua condição de inferioridade. As
primeiras feministas, diante da força
esmagadora da tradição, tiveram que
vestir o uniforme de super-mulher tor-
nando-se tão agressivas quanto o ho-
mem. Na medida em que elas foram
conquistando espaços e se libertando
do jugo masculino, a luta se amainou e
essa força passou a ser desnecessária.

Mas no inconsciente coletivo femini-
no, ficou a lembrança arcaica de uma
época terrivelmente desfavorável à
mulher. O medo inconsciente do re-
torno da dominação masculina faz com
que a mulher de hoje evite uma entre-
ga completa, repetindo, por outros
motivos, o comportamento do homem.
Este, por sua vez, ainda parcialmente
aprisionado pelo antigo modo de agir,
também não consegue uma entrega
completa. Ou seja, homem e mulher
se entregam apenas até certo ponto e
não vão além por medo de se sentirem
dominados (e também de perder a in-
dividualidade, que é um dos grandes
fantasmas de nossa época). O resulta-
do é a incompletude da relação amo-
rosa, que deixa ambos insatisfeitos,
facilitando o rompimento ou a procu-
ra de outros parceiros.

Espero que estas considerações
possam ajudar os casais a se encon-
trarem o mais próximo possível da
plenitude de suas potencialidades
amorosas, que hoje vão muito além da
relação sexual padrão  e assim  encon-
trem  mais prazer  e  felicidades  em
suas  relações.  Boa  Sorte  amigos  e
amigas nossas leitores.

FRIGORÍFICO DEBERALDINI ALIMENTOS LTDA, torna pú-
blico que recebeu  da CETESB a   Licença Prévia e Licença de
Instalação nº 52000490 e requereu a Licença de Operação, para fa-
bricação de conservas de carne, não associadas ao abate, sito à
Avenida Pedro Farinelli nº 100, Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

SHELDON QUÍMICA LTDA  EPP.  Torna público que requereu
na CETESB a Licença Prévia para fabricação de fertilizantes quími-
cos de uso agrícola e doméstico à Av. Dr. José Antonio Miziara, n°
1.391 e 1.421, Distrito Industrial José Aparecido Tomé na cidade de
Jaboticabal, estado de São Paulo.

FILTROS CRISTAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Opera-
ção nº 52001584 para a atividade de Filtros de cerâmica ou barro
cozido fabricação de”, sito à RUA PAULINO BRAGA, 1000, APA-
RECIDA  - JABOTICABAL/SP.
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Terminou no último sábado, dia 29/
11, as disputas dos Jogos Abertos do In-
terior do Estado de São Paulo, na cidade
de Baurú, onde a equipe de basquetebol,
categoria adulto masculino da F.A.E./
JABOTICABAL, sob o comando do téc-
nico João Henrique Pifer, representou
de forma brilhante o município, através
da Fundação de Amparo ao Esporte. A
competição, que é considerada a maior
da América Latina, reuniu as melhores
equipes do Interior e da Grande São Pau-
lo na modalidade de basquetebol. Duran-
te uma semana, no total, 23 equipes par-
ticiparam do Torneio, neste ano de 2014.

A forte equipe de Jaboticabal jogou
na primeira fase de grupo contra Ca-
tanduva e Jaú, conquistando duas vitó-
rias, classificando-se em primeiro lugar
entre as 08 melhores equipes, com os
seguintes resultados: 1º Jogo -  CATAN-
DUVA 58 X 64 F.A.E./JABOTICABAL
/ 2º jogo - F.A.E./JABOTICABAL 72 X
67 JAU. Já nas quartas de final, enfren-
tou a equipe de Assis, que disputa o Cam-
peonato Paulista da 1ª Divisão e aca-
bou sofrendo uma derrota pelo seguinte
placar: ASSIS 85 X 64 F.A.E./JABOTI-

Após boa participação nos Jo-
gos Regionais de Araraquara, Ja-
boticabal se classificou e dispu-
tou, entre 18 e 29 de novembro,
os Jogos Abertos do Interior, re-
alizados de Baurú. 224 delega-
ções participaram das competi-
ções.

Jaboticabal participou com 68
atletas, conquistando a 46ª colo-
cação geral. “Os Jogos Abertos
reúnem os principais atletas do
país. Ficar entre as 50 primeiras
colocadas, mostra que estamos
no caminho certo, trabalhando
nossas escolinhas e formando
bons atletas”, afirma o presidente
da FAE, Samuel Cunha.

Jaboticabal conquistou meda-
lhas no Karatê e no Atletismo.
“Além das medalhas, conquista-
mos boas colocações no basque-
tebol, tênis de campo e KickBo-
xing. 2014 foi um excelente ano
para o esporte de Jaboticabal.
Agradeço aos professores e atle-
tas da Fundação de Amparo ao
Esporte pela dedicação”, finaliza
Cunha.

APÓS  AS  DISPUTAS  DOS  JOGOS  ABERTOS  DO  INTERIOR  NA  CIDADE  DE  BAURÚ,  AS
EQUIPES  DE  BASQUETEBOL  DA  FA.E./JABOTICABAL ,  DISPUTAM   OS  PLAY-OFFS  DA

ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

CABAL, terminando o 3º quarto da par-
tida com o seguinte placar : ASSIS 62 X
54. Tanto a comissão técnica, atletas e
dirigentes, ficaram muito satisfeitos e
otimistas em relação à continuidade de
todo o trabalho. Os resultados obtidos
nesta temporada, foram positivos. A
partida contra Assis  foi muito disputa-
da e Jaboticabal por pouco não conquis-
ta uma vitória, que a colocaria entre as
quatro melhores equipes do Estado de
São Paulo. A equipe adulto masculino da
F.A.E./JABOTICABAL, neste ano de
2014, já conquistou o 3º LUGAR NOS
JOGOS REGIONAIS DE ARARAQUA-
RA / O TÍTULO DE CAMPEÃ DO
INTER-LIGAS DO INTERIOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO. E no últi-
mo sábado venceu a equipe P.M./CRA-
VINHOS, na cidade de Cravinhos, na
primeira partida do Play-Off final (me-
lhor de 03 partidas) e está a uma vitória
de conquistar em casa, o título da Asso-
ciação Regional de Basquete/Ribeirão
Preto, que acontece neste sábado, dia
06, às 18:00hs, no Ginásio Alberto Bot-
tino. Nesta mesma data, a equipe sub-
21 feminino de basquete da F.A.E./JA-

BOTICABAL jogará também contra a
equipe P.M./Cravinhos. A 2ª partida do
play-off/semi-final (melhor de 03 par-
tidas). O jogo acontecerá no Ginásio
Alberto Bottino, às 16:00hs. A equipe
sub-21 feminino, orientada pelo técni-
co João Pifer, necessita da vitória a todo
custo, para forçar a 3ª e decisiva parti-
da em seus domínios e obter a classifi-
cação para a final, pois na 1ª partida
acabou sofrendo uma derrota pelo pla-
car de: P.M./CRAVINHOS 50 X 48
F.A.E./JABOTICABAL. O técnico João
Pifer agradece todo o apoio da F.A.E./
JABOTICABAL e a PREFEITURA
MUNICIPAL. Convida toda a popula-
ção e os amantes do basquetebol para
que façam uma corrente. Uma torcida
positiva neste final de semana, pois as
equipes de basquete de Jaboticabal ne-
cessitam de todo o apoio para conquis-
tar o título na categoria adulto masculi-
no e a vaga na final da categoria sub-21
feminino. Uma observação: em caso de
empate nos dois confrontos, a 3ª e de-
cisiva partida acontecerá no domingo.
07/12, às 16:00hs sub-21 feminino e às
18:00hs adulto masculino.

Jaboticabal participa nos Jogos Abertos de Baurú
Conquista de medalhas no Karatê e Atletismo

No sábado  do dia 29/11, aconteceu
a final da 6ª Copa Amadeu Lessi de Mi-
nicampo – categorias sub 15 e sub 17,
promovida com apoio da Secretaria de
Educação e Fundação de Amparo ao
Esporte. A equipe Amadeu Lessi A, ga-
rantiu o primeiro lugar na classificação
do sub 15. Já no sub 17 quem levou a
melhor foi o time Alvorada.

Os artilheiros da competição foram

Copa Amadeu Lessi: final aconteceu no sábado (29)
Mais de 300 alunos disputaram nas categorias sub 11, 13, 15 e 17

os alunos Lucas Dias (Amadeu Lessi A)
e Natan dos Santos Reis (Alvorada).
Como goleiros menos vazados foram
eleitos os alunos Thiago Choupina (Cru-
zeirão) e Daniel Nunes (Alvorada).

A competição do sub 11 e sub 13
aconteceu no dia 22 de novembro. Os
times Amadeu Lessi B (sub 11) e Alvo-
rada (sub 13) foram os campeões.

O secretário de Educação, César Es-

per, parabenizou alunos e fez questão
de lembrar o principal objetivo dos jo-
gos. “Mais que competir, o intuito é
promover integração entre os estudan-
tes e estimular a prática esportiva para
uma vida saudável.”

Os jogos ocorreram durante o mês
de novembro. Aproximadamente 300
alunos, de vários bairros da cidade, par-
ticiparam da competição.

CAMINHO DOS BRASILEIROS NA LIBERTADORES
Corinthians pegará o Colômbia 3, time de melhor campanha com exceção dos

campeões no país. Universidad de Chile é campeão e enfrentará o Colorado

O Brasil definiu nes,  o alinhamen-
to de seus últimos representantes na
Libertadores da América de 2015. O
Inter, com a vitória de 2 a 1 sobre o
Figueirense em Florianópolis, assegu-
rou classificação direta à fase de gru-
pos. E o Corinthians, que bateu o Cri-
ciúma pelo mesmo placar, disputará a
etapa prévia, um mata-mata. Seu ad-
versário será um colombiano, mas ain-
da é incerto.

O oponente do Timão será o time
de melhor campanha geral no campe-
onato nacional da Colômbia, excetua-
dos os campeões do Apertura e do
Finalización. O primeiro foi vencido
pelo Atlético Nacional, que está ga-
rantido no Grupo 7 da Libertadores.
O segundo está em andamento, com a
disputa de dois quadrangulares. A fi-
nal reúne o primeiro colocado de cada
um (um dele é a Deportiva Independi-
ente Medellín, disparada no Grupo B).
O campeão irá para o Grupo 1, do
Atlético-MG.

Entre os demais times, aquele que
somou mais pontos nos dois torneios
pegará o Corinthians. O Independien-
te Santa Fé tem a melhor campanha
do ano e lidera o outro quadrangular.
Se ele for campeão do Finalización,
cairá no grupo do Galo – e aí o adver-
sário corintiano será Once Caldas, Ju-
nior de Barranquilla, Medellín ou Águi-
la Doradas. Se ele não for o campeão,
enfrentará o time paulista.

Caso passe pelo oponente saído
da Colômbia, o Corinthians cairá no
fortíssimo Grupo 2, que tem o San
Lorenzo, atual campeão da Liberta-
dores, o São Paulo e o Danubio, do
Uruguai.

O Inter está no Grupo 4, junto com
Emelec (Equador), Universidad de Chi-
le e o vencedor do jogo entre Morelia
(México) e The Strongest (Bolívia). No

entanto, ainda pode haver uma mudan-
ça. O jornal "El Comercio" apontou um
erro - que já teria sido reconhecido pela
federação do país - na indicação do time
a ocupar a vaga Equador 1.

Segundo o diário, o regulamento da
federação diz que a primeira vaga equa-
toriana sairá do duelo entre os dois
vencedores de cada etapa do campeo-
nato local. O Emelec ganhou a primei-
ra e está em terceiro lugar na segunda,
liderada pelo Independiente del Valle

– restam três rodadas. Se a equipe de
Guayaquil vencer os dois turnos, será
automaticamente campeã.

O representante chileno foi conhe-
cido neste sábado. O Universidad de
Chile bateu o Unión La Calera por 2 a
0 e ficou em primeiro lugar no Torneio
Apertura. O Colo Colo, campeão do
Clausura, entrou no sorteio da Liber-
tadores como Chile 1 e caiu no Grupo
1, junto com Atlético-MG, Atlas (Mé-
xico) e Colômbia 2.
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VENDE-SE TERRENOS
Vendo 2 terrenos, um ao lado do outro com área 200m²

cada. Bairro Jardim São José. Rua Norival Tadeu P. Junior.
Quadra E lotes 8 e 9 nºs 60 e 70 (Perto da Lagoa do Peta).

Valor de cada terreno R$11.000 mil reais.
Comprando os dois terrenos o valor sai R$ 20.000,00

Contato Luiz: (16) 99113-2836

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

CASA DO CRIADOR

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

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

“Christoph Waltz deve interpre-
tar o clássico vilão Blofeld no pró-
ximo filme do James Bond’’

Há pouco mais de uma semana,
foi anunciado que Christoph Waltz
poderia ser o principal antagonista
de Bond 24 (título provisório do
próximo filme da franquia 007).
Agora, de acordo com o site de Dai-
ly Mail, foi confirmado quem o ator,
vencedor do Oscar por Bastardos
Inglórios e Django Livre, irá inter-
pretar.

“Christoph Waltz vai interpre-
tar Blofeld no próximo filme do Ja-
mes Bond. O tom dos filmes do 007
mudou significativamente nos últi-
mos anos e os produtores muda-
ram o personagem para que ele se
encaixe com os novos aspectos da
franquia 007”, teria afirmado uma
fonte próxima ao projeto ao jornal
britânico. Ernst Stavro Blofeld é um
dos vilões mais clássicos da mito-
logia 007.

Ainda de acordo com o Daily

Mail, Waltz será oficialmente con-
firmado no elenco de Bond 24 em
uma coletiva de imprensa no início
do próximo mês de dezembro

Lançamentos
CAÇADA MORTAL
HOMENS, MULHERES E FI-

LHOS

A Associação Brasileira de Assistên-
cia às Pessoas com Câncer

(ABRAPEC) acaba de lançar a cam-
panha Natal da Solidariedade. Neste ano,
a campanha tem como madrinha a atriz
Glória Menezes.

O Natal da Solidariedade ressalta a
importância do amor ao próximo e diz
não ao preconceito contra as pessoas
em adoecimento de câncer. Em grava-
ção, Glória Menezes trouxe a seguinte
mensagem: “Natal é amor, amor a Deus,
ao próximo e esse amor deve prevale-
cer acima de tudo. Um tempo que nos-
sos pensamentos e ações manifestam a
presença de Deus.

Vamos colaborar com centenas de
seres humanos atendidos pela ABRA-
PEC – Associação Brasileira de Assis-
tência às pessoas com câncer”.

Glória também deixou sua mensa-

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE JABOTICABAL

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os as-
sociados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia  11 do mês de Dezembro de 2014, às  18:30 (dezoito
horas e trinta minutos), em primeira convocação,  à  Rua São Sebas-
tião, n.º 694, Centro, nesta cidade, a fim de deliberarem por escrutínio
secreto sobre as seguintes  Ordem do Dia:

a)     Leitura, discussão e votação da ata da assembléia
anterior;

b)    Discussão e deliberação sobre afastamento da
empresa e remuneração de diretor sindical;

c)    Assuntos gerais.

Não havendo, na hora acima indicada,  número legal
de associados, para a instalação dos trabalhos em primeira convo-
cação, a Assembléia será realizada  uma hora  após, no mesmo dia e
local, em segunda convocação  com qualquer número de associa-
dos presentes.

 Jaboticabal-SP,  06 de Dezembro de 2014

Benedito  Oclávio  Frizzas
Presidente

Glória Menezes abrilhanta
Natal da ABRAPEC

gem pessoal: “Eu gostaria de mandar
uma mensagem aos pacientes, aos vo-
luntários, aos funcionários, enfim, to-
dos que fazem parte da família ABRA-
PEC”, disse. “Nas grandes batalhas da
vida, o primeiro passo para a vitória é
o desejo de vencer. Um feliz Natal para
todos! Um abraço carinhoso da Glória
Menezes”. O vídeo da mensagem está
disponível no site www.abrapec.org/vi-
deos. A Abrapec também arrecada pro-
dutos e alimentos não perecíveis desti-
nados aos seus pacientes. Neste mo-
mento, a associação necessita de fral-
das geriátricas, leite em pó, suplemen-
to alimentar, alimentos não perecíveis
e produtos de higiene pessoal. A Abra-
pec fica na Rua Maestro Grossi, 459 –
Nova Jaboticabal - Telefone: (16)
3203-2428 e e-mail:
jaboticabal@abrapec.org

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 06 DE DEZEMBRO DE 2.014



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Uma viola caipira, onde

um ponteio me inspira, ver-

sos da linda canção

Viola te aperto no peito,

só você para dar um jeito nes-

sa minha solidão.

Viola é você que me recor-

da no acorde das suas cor-

das a dor do amor que foi

embora.

A saudade da caboclinha

é só você viola minha que esse

caboclo consola.

Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

Destaque especial na festa de confraternização das enfermeiras da Secretaria de Saúde de Jaboticabal

Por trás de tantos flashes, luxo e
poder, há profissionais como a dedi-
cada Fernanda Campozana (25), que
acaba de se formar em Designer de
moda. E já começa com o pé direito,
desenhando para uma grife nacional
de calçados. O mundo fashion é ro-
deado por uma áurea de glamour e
festas, mas moda não é só glamour,
há principalmente muito trabalho
por trás de tudo isso. O que está à
venda na vitrine, antes se faz, e para
ser feito, se exige o estudo, conheci-
mento, criação dos profissionais de
moda.

Benedito Rabello... hoje, dia 06 de dezembro, você inicia uma

nova jornada. E nesse momento de alegria, desejamos muita paz e

saúde. Parabéns!

Maurício Andrade, 07 de dezembro é especial. Desejamos que a cada dia

a vida te traga acontecimentos novos e maravilhosos, que possam te fazer

feliz. Que esta data lhe proporcione momentos de reflexão, para um renovar

de forças em busca da felicidade, que você tanto merece!

Te amamos!  a) - Juliana e Yasmim

Av. Benjamim Constant nº 653 - Centro - jaboticabal
Telefones (16) 3202-8181 - 3202-2904

Alexei Falson... dia 10 de dezembro é todo seu. Receba nossos infinitos votos,
desejos de um aniversário maravilhoso e tranqüilo, deixando a alegria invadir sua
vida, tomar conta dos seus sonhos e alegrando seus horizontes. FERLICIDADES!

Fabiano Scaquito. Parabéns pelo dia 07/12. Desejamos que
sua vida seja envolvida de muitas felicidades e alegrias. Que
haja muitas lutas, e que todas possam ser vencidas!  a.)
Carecas Racing

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal,
localizado na Rua Professora Ana Ramos de Carvalho, nº 691 -  Bair-
ro Nova Jaboticabal - Cep:. 14.887- 038 - Jaboticabal/SP, inscrito no
CNPJ sob o nº 45.337.185/0001-62 - Inscrição Estadual nº
391.131.807.114, comunica o extravio dos seguintes documentos :
Talão 410 - Inicial 4.091 ao 4.100  -  53.091 ao 53.100

Talão 785 - Inicial 7.841 ao 7.850
Por expressão da verdade, firmamos o presente.
Jaboticabal, 05 de dezembro de 2014

FERNANDA CAMPOZANA - MODA
Fernanda Campozana vive em Ja-

boticabal, estudou no Colégio Santo
André, fez Zootecnia na Unesp, mas
seu destino era outo. Ela viveu 4 anos
nos EUA, onde aprendeu a dominar
perfeitamente o inglês. Atualmente
se formou em moda pela UNIARA.
Entre tantas coisas, aprendeu a criar
e comercializar peças de vestuário,
acessórios, seguindo estilo e tenden-
cias.

Agora, seu próximo passo é arru-
mar as malas e partir para a capital,
São Paulo, e começar sua pós gradua-
ção. Parabéns e aplausos para ela!

Modelo - Thais Alessandra

MACCHERONI E FILHO LTDA – ME, torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001582, válida até 28/
11/2.017, para Produtos de Marmoraria; fabricação de à AVENIDA
MAJOR HILÁRIO TAVARES PINHEIRO, Nº 2.655, SOROCABA-
NO, JABOTICABAL/SP.
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

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

GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO

A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

BOM DIA, COM MUITA PAZ,
AMOR E ALEGRIA!

Samuel Hahnemann adverte em seu
Organon, sobre a maneira do tratamen-
to alopático que na época (e ainda hoje,
infelizmente) era objeto de ostenta-
ção, quando da utilização desses mei-
os curativos que nenhuma vantagem
retornava aos enfermos. Principal-
mente no que se refere às formulações,
que têm por base um medicamento,
cuja esfera medicinal é senão desco-
nhecida, se lhe supõe a virtude de com-
bater o caráter principal que o médico
atribui à enfermidade; unem-se à base
(princípio ativo), como adjuvantes,
uma, duas ou mais substancias, cuja
maneira de afetar o organismo não é
menos desconhecida que a base, mas
que são destinadas pelo médico a pre-

OS REMÉDIOS ALOPÁTICOS E SUAS FÓRMULAS MIRABOLANTES

encher alguma indicação acessória, ou
a dar maior energia à virtude curativa
da primeira; acrescenta-se um correti-
vo, cujas propriedades medicinais não
se conhecem melhor que as dos agen-
tes anteriores; mistura-se tudo, fazen-
do entrar algumas vezes um xarope
qualquer ou uma água destilada, que
também possuem suas virtudes medi-
cinais, e se supõe que cada um dos
ingredientes dessa mistura, uma vez
introduzida no corpo do enfermo, de-
sempenhará o papel que o pensamen-
to do médico lhe assinalou, sem dei-
xar-se perturbar pelos demais que o
acompanham.

O bom senso nega-se a admitir que
os medicamentos assim misturados,
se conduzem simultaneamente no cor-
po do enfermo da maneira que o médi-
co lhes ordenou. Um dos ingredientes
destrói ao outro total ou parcialmente
em seu modo de agir, ou lhe imprime,
o mesmo que os demais da mistura,
um novo modo de ação, que não se
havia previsto, de forma que o efeito
que se esperava de sua administração
não pode se produzir. O inexplicável
enigma das misturas de medicamen-
tos, traz consigo muitas vezes uma
modificação da enfermidade, que não
era esperada, e que às vezes não se
pode distinguir claramente em meio
ao conjunto de sintomas, donde mui-
tas vezes procede que, não se atribu-
indo essa modificação ao uso dos me-
dicamentos administrados, o uso da
receita é continuado, até determinar
uma nova enfermidade artificial per-
manente. Se o enfermo não usa por
muito tempo os medicamentos de uma
mesma receita e se lhe dão os compo-
nentes de outras diferentes e variadas
receitas, resulta com frequência pelo
menos o aumento da debilidade, pois
as substâncias que se prescrevem, ge-
ralmente tem pouca ou nenhuma ana-
logia com a enfermidade primitiva,

não fazendo mais que atacar a inte-
gridade do organismo, sem utilidade
alguma para o enfermo. E no entanto,
a escola antiga não sabe opor à evolu-
ção da doença crônica, mais que meios
próprios para martirizar o enfermo,
esgotar suas forças, extrair-lhe os hu-
mores e encurtar sua vida! Como se
pode salvar destruindo? E se a medi-
cina antiga, destruindo pretende sal-
var, merece realmente o título de arte
de curar? Agindo lege artis da maneira
mais oposta a seu objetivo, e fazendo
o contrário do que seria conveniente,
de maneira que, quase se poderia crer
que é com intensão decidida de fazer o
mal. É possível que devamos tolerá-la
e deixá-la preconizar tranquilamente
suas curas racionais?

Já era tempo que a eterna sabedo-
ria do Criador e conservador dos ho-
mens, pusesse termo a estas abomi-
nações, e que fizesse aparecer uma me-
dicina inversa, que em vez de esgotar
os humores e as forças por meio de
vomitivos, purgantes, banhos quen-
tes, sudoríficos e salivantes; de verter
em excesso o sangue indispensável à
vida; de torturar com toda classe de
meios dolorosos; de acrescentar inces-
santemente novas enfermidades às
antigas, e de tornar incuráveis estas
últimas pelo uso prolongado de medi-
camentos heroicos.... (É notório que
há alguns anos, houve uma evolu-
ção no modo de tratamento pela
terapêutica alopática, mas a para-
fernália de remédios com seus in-
findáveis nomes ainda tem o mes-
mo princípio, ou seja, os remédios
de hoje são compostos de fórmulas
mirabolantes e nomes incrivel-
mente sugestivos).

E continua Samuel Hahnemann es-
crevendo que a medicina inversa da
alopatia, é o advento do método raci-
onal de cura que é a HOMEOPA-
TIA, pois economiza todo o possível

a força dos enfermos, e lhes leve com
suavidade e prontidão a uma cura du-
radoura com o auxílio de um pequeno
número de agentes simples, bem co-
nhecidos em sua ação, eleitos com dis-
cernimento e administrados em doses
mínimas. Já era tempo de que se des-
cobrisse a HOMEOPATIA!

Diante dessas elucidações de Sa-
muel Hahnemann, enfatizamos,
mais uma vez, de modo a  incutir na
mente de quem realmente quer se
livrar de doenças e sofrimentos,
evitando assim a ingestão desenfre-
ada dos medicamentos alopáticos
que mesmo agindo aparentemente
de forma rápida, propicia o enfra-
quecimento do organismo e o apa-
recimento de outros efeitos colate-
rais, como aliás já estão descritos
(pasmem...!) na própria bula, para
adquirir o hábito diário de fazer a
captação mental de energias cós-
micas que está ao alcance de todos
através da FECETERAPIA. Den-
tro do método FECETERÁPICO,
temos aquele que é o Santo Graal: o
“ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVI-
NO”. Este Oráculo e a FECETE-
RAPIA são instrumentos indispen-
sáveis para quem realmente quer
obter uma cura mais fácil e rápida
pela Homeopatia, ficando assim,
cada vez mais imunes de doenças e
sofrimentos, pois começam a des-
pertar para as ondas vibratórias da
5ª Dimensão que significa PAZ, SU-
BLIME SERENA HARMONIA,
SAUDÁVEL SAÚDE MENTAL!

Fontes que subsidiam nossas as-
sertivas sobre a Homeopatia:

-Livro: ORGANON DA ARTE
DE CURAR – SAMUEL HAHNE-
MANN.

-Livro: FISIOLOGIA DA ALMA
– RAMATIS.

LUZ & PAZ

Imagine um carro contando seus de-
sejos de Natal. E o desejo desse carro é
ter você como dono. Essa é a brincadei-
ra da campanha de Natal da Ford, que
mostra sua linha global de uma forma
lúdica e inusitada.

Com a assinatura “Neste Natal, todo
Ford sonha em ganhar você de presen-
te”, a campanha criada pela Blue Hive
estreiou no domingo, no intervalo ex-
clusivo do Fantástico, e conta com uma
produção de filme que se assemelha a
um curta-metragem. Criado em anima-
ção 3D, ao som de uma releitura da tri-
lha sonora de Pinóquio, o filme de Na-
tal da Ford faz alusão ao boneco de
madeira, que sonhava em ganhar um pai,
invertendo o conceito de presentear e
mostrando que os carros desejam o con-
sumidor.

“A cada campanha, planejamos uma
mensagem que saia do senso comum e
faça o consumidor interagir com a mar-
ca de forma leve e ao mesmo tempo
presente. Optamos por trazer a atmos-
fera emocional do Natal, período em
que todos renovam seus desejos, para
fazer este trocadilho e mostrar o quan-
to nos alegramos a cada conquista de
nossos clientes. Este é o nosso presen-
te. Lançamos uma campanha integra-
da, com interações on e offline, impac-
tando o público de uma forma bastante
criativa”, afirma Oswaldo Ramos – Ge-
rente Geral de Marketing da Ford.

Conforme ressalta Oswaldo, a cam-
panha tem o objetivo de interagir em
todos os sentidos com os consumidores
e fãs da marca, através de uma lingua-
gem dinâmica e híbrida, reforçando a
linha global da Ford.

O trabalho criado pela Blue Hive e
produzido pela Santa Transmedia exi-
giu também a participação de profissio-
nais especialistas nas mais variadas áre-
as, como modelagem, texturização e ilu-
minação. Para se ter uma ideia da gran-
diosidade da produção, todas as minúci-
as da colorização foram realizados pela
The Mill, um dos mais reconhecidos
estúdios de design, animação e efeitos

FORD INVERTE PAPÉIS NO NATAL E MOSTRA O DESEJO DE SEUS CARROS

visuais do mundo, com escritórios em
Nova York, Los Angeles e Londres.
Realizado em tempo recorde, o comer-
cial, da concepção da ideia à veicula-
ção, foi feito em 60 dias.

“Desde a música, que é um dos te-
mas mais marcantes dos estúdios Dis-
ney, todos os detalhes dos personagens
e dos cenários foram trabalhados ao
extremo, fazendo com que cada um de-
les não esteja na história à toa”, conta
o Diretor Executivo de Criação da Blue
Hive, Vico Benevides. Como cada ce-
nário foi construído especialmente para
cada personagem, não houve uso de
imagens prontas, exigindo uma longa
pesquisa de referências, além da técnica
de pintura digital para deixar tudo mais
realista e artístico.

“Foi uma longa produção, que se as-
semelha a de um curta-metragem”,
completa. Além do filme, com versões
de 30" e 15", que serão veiculados tan-
to em TV aberta, quanto fechada e a
versão de 60" que será veiculada apenas

em TV fechada e  também no Brand
Channel da Ford no Youtube, a campa-
nha conta também com outras ações
inovadoras. Para interagir com seus fãs
do Facebook, a Ford criou uma Wish List,
ou seja, uma lista de cosumidores reais
que cada modelo da marca gostaria de
ganhar neste Natal.

A marca escolheu os fãs com gran-
de interação em suas páginas no Face-
book e para cada um desses fãs criou
uma ilustração em 3D de seus perfis,
para surpreende-los nas páginas com a
brincadeira.  Além da ação nas redes
sociais, 100.000 clientes da Ford tam-
bém receberão por mala direta uma
carta enviada para o Papai Noel na
qual um veículo da marca conta que
aquele cliente é o seu sonho de Natal.
Já para rádio foi criado um spot em que
o Papai Noel lê as cartinhas dos carros
pedindo uma pessoa de presente. Uma
campanha interativa que traz ao seg-
mento uma nova forma de mensagem
com seu público

FORD BRASIL
A Ford Motor Company está esta-

belecida no Brasil desde 1919, onde

mantém as marcas automotivas Ford,

Ford Caminhões e Troller e uma estru-

tura de 11.500 empregados e quatro

fábricas, além do Campo de Provas de

Tatuí. Para mais informações sobre os

produtos da Ford, acesse http://
www.ford.com.br.

Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma em-

presa líder da indústria automotiva

global, com sede em Dearborn, Mi-

chigan, nos Estados Unidos. Fabrica

ou distribui automóveis em seis con-

tinentes, com cerca de 183.000 em-

pregados e 65 fábricas no mundo.

Suas marcas automotivas incluem a

Ford e a Lincoln. A empresa fornece

serviços financeiros através da Ford

Motor Credit Company. Para obter

mais informações sobre os produtos

da Ford, favor acessar

www.ford.com.br.

O ano termina com muita frustra-
ção no setor sucroenergético. O gran-
de desafio que se impõe para 2015 é a
superação da grave crise que o acome-
teu ainda em 2008 os produtores de
açúcar, de etanol e prejudicou os plan-
tadores e fornecedores de cana e cau-
sando grande desemprego entre os tra-
balhadores da área industrial agrícola
e de serviços vinculados ao segmento.

As dificuldades da indústria cana-
vieira são inúmeras e cumulativas:
perda de produtividade provocada
pelas intempéries climáticas; fecha-
mento de 60 usinas e ao menos 74
unidades em recuperação judicial; de-
missão de aproximadamente 100 mil
trabalhadores; perda da competivida-

Setor sucroenergético em 2015
de do etanol com o fim da Cide da
gasolina; fechamento de indústrias de
máquinas e equipamentos, evidencias
dos equívocos e desatenção do gover-
no federal.

Os produtores não esmoreceram e
foram à luta e no primeiro semestre
deste ano iniciaram uma mobilização
nacional para chamar atenção da soci-
edade sobre o desmonte do Etanol. A
Frente Parlamentar em Defesa do Se-
tor Sucroenergético (Frente do Etanol),
colegiado que tenho a honra de presi-
dir no Congresso Nacional, organizou
mobilizações no interior de São Paulo
que reuniram produtores rurais, sin-
dicalistas, empresários e parlamenta-
res para cobrar a implementação de
políticas públicas visando a recupera-
ção do combustível verde-amarelo.

Em maio, realizamos na Câmara
audiência pública para debater estu-
dos feitos por especialistas e pesqui-
sadores que comprovam os efeitos
positivos do uso do etanol à econo-
mia, ao meio ambiente e à saúde da
população.

Os resultados dos estudos mos-
trando a viabilidade do nosso combus-
tível verde-amarelo e foram apresen-
tados pelos professores Marcos Fava
Neves – mapeamento da cadeia pro-
dutiva da cana-de-açúcar –; Paulo Sal-
diva  –  responsável pela avaliação dos
benefícios do etanol na saúde da po-

pulação nas principais regiões metro-
politanas do país –;  e Isaías Macedo
–  pesquisa dos benefícios do etanol
como redutor do efeito estufa.

O Movimento Pró-etanol conse-
guiu avanços legislativos bastante sig-
nificativos. Um deles foi a elevação
do teto da mistura de álcool anidro à
gasolina dos atuais 25% para 27,5%,
conforme emenda por mim apresen-
tada na Medida Provisória 647, que
foi aprovada pelo Congresso Nacio-
nal e se transformou na Lei 13.033,
depois de sanção da Presidência da
República.

Em fase de regulamentação pelo
governo, o aumento da mistura  adici-
onará ao mercado 1,3 bilhão de litros
de etanol, o que vai provocar um im-
pacto altamente positivo não apenas
no setor sucroenergético, mas também
ao meio ambiente e consumidores. O
estudo de viabilidade técnica mostra
que os motores suportam a nova com-
posição em perda de eficiência.

Conseguimos ainda a desoneração
do PIS/COFINS até então incidente
sobre a produção da cana de açúcar.

Outra conquista alcançada foi a re-
dução de IPI para os carros com moto-
res flex movidos a etanol com maior efi-
ciência energética. A proposta que apre-
sentei na MP 638 está agora inserida no
Inovar-Auto (Programa de Incentivo à
Inovação Tecnológica e Adensamento da

Cadeia Produtiva de Veículos Automo-
tores), e aguarda o sinal verde do gover-
no para ser implementada.

De acordo com o dispositivo que
introduzimos no projeto de conver-
são da MP (Lei 12.996), a redução de
impostos incluirá os carros com mo-
tores flex cuja relação de consumo en-
tre etanol e gasolina seja superior a
75%.

Em 2015, o compromisso da Fren-
te do Etanol é reforçar a luta pela re-
versão do atual cenário de dificuldade
econômica enfrentada pelo setor su-
croenergético, buscando a adoção de
uma política de longo prazo consis-
tente que valorize uma matriz energé-
tica diversificada e que reconheça as
contribuições ambientais do etanol e
da bioeletricidade gerada a partir do
bagaço e da palha da cana.

Neste sentido, vamos continuar
atuando no Congresso com toda ca-
deia produtiva do etanol pela regula-
mentação do ressarcimento e compen-
sação dos créditos de PIS/Cofins das
indústrias sucroenergéticas; desonera-
ção de pagamento, com redução da alí-
quota do INSS incidente sobre a recei-
ta da produção de cana, açúcar, etanol
e bioeletricidade, para 1%; estímulos
aos ganhos de eficiência técnica no
Inovar-Auto; política tributária para
resgatar a competitividade do etanol;
leilões regionalizados ou por fonte de
energia e a retomada da Cide da gaso-
lina. Esse será o nosso compromisso
em 2015!

JOGOS VORAZES / A
ESPERANÇA PARTE 1

Sessão: 19:00 e 21:30 QUI/SEX -
16:30 e 19:00 e 21:30 SAB/DOM. -
20:30 SEG/TER/QUARTA.

Censura: 14 anos
Sinopse: Após ser resgatada do

Massacre Quaternário pela resistên-
cia ao governo tirânico do presidente
Snow (Donald Sutherland), Katniss
Everdeen (Jennifer Lawrence) está
abalada. Temerosa e sem confiança,
ela agora vive no Distrito 13 ao lado
da mãe (Paula Malcomson) e da irmã,
Prim (Willow Shields). A presidente
Alma Coin (Julianne Moore) e Plu-
tarch Heavensbee (Philip Seymour
Hoffman) querem que Katniss assu-
ma o papel do tordo, o símbolo que a
resistência precisa para mobilizar a
população. Após uma certa relutân-
cia, Katniss aceita a proposta desde
que a resistência se comprometa a

resgatar Peeta Mellark (Josh Hutcher-
son) e os demais Vitoriosos, mantidos
prisioneiros pela Capital.
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Arnaldo Jardim é deputado federal
pelo PPS-SP e presidente da Frente
Parlamentar pela Valorização do Setor
Sucroenergético (Frente do Etanol)
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A noite da quinta-feira, 27

de novembro, foi marcada

com um grande público pre-

sente no Jaboticabal Shop-

ping com a Chegada do Pa-

pai Noel e a apresentação

musical de Ricardo Bombar-

da, cantando músicas nata-

linas e italianas.

Ricardo Bombarda atrai

um grande e exigente públi-

co pela sua belíssima voz e

carisma. E como sempre,

encantou o público do Jabo-

ticabal Shopping. Enquanto

o show acontecia na Praça

de Alimentação, o Papai

Noel fazia a festa da crian-

çada, com direito a fotos

para registrar o momento e

distribuição de muitas balas.

Uma grande fila formou-se

pelo mix de lojas, somente

para ver o bom velhinho. O

evento marcou o “Natal En-

cantado” com a decoração

típica natalina. Vale lembrar

também, as novidades que

aconteceram com a revita-

lização do Jaboticabal Sho-

pping e a ampliação do

deck externo na Praça de

Alimentação.

Jaboticabal Shopping lota com a Chegada do
Papai Noel e show com Ricardo Bombarda
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A presidente do Fundo Social,
Cidinha Girio, e a secretária de
Saúde, Renata Assirati, estiveram
na Casa Amor, em Barretos, na úl-
tima semana, para uma visita ao
local.

“Fomos acompanhar a rotina da
casa e verificar o andamento da
obra. Estamos fazendo melhorias
no local para atender, ainda me-
lhor, os pacientes que ficam na
casa”, pontuou a presidente.

Ainda, de acordo com Cidinha,
as obras estão sendo realizadas
aos finais de semana para não atra-
palhar a rotina das pessoas.

“Casa Amor” recebe visita especial

O Vereador Roberto Raymun-
do visitou as instalações do Mer-
cado Municipal, que se encontra
em reforma. O objetivo da visita
foi avaliar o andamento da obra, e
constatou que os comerciantes
que possuem seus estabelecimen-
tos naquele local, estão instalados
provisoriamente em locais aleató-
rios. Raymundo se solidariza com
esses comerciantes, pois sabe da
necessidade de urgência do tér-
mino da obra, para que assim pos-
sam receber de volta seus locais
de trabalho devidamente reforma-
dos, com novas e modernas insta-
lações, que beneficiarão a popu-
lação de Jaboticabal e da região.

Vereador Roberto Raymundo visita reforma do Mercado Municipal

Prof. João Roberto participa de reunião da
Associação Cultural de Artesãos e Artistas

Na noite do último dia 05, o
Vereador Prof. João Roberto
prestigiou no plenário da Câma-
ra Municipal a criação da
ACAART - Associação Cultu-
ral de Artesãos e Artistas
"Odeto Gersoni". Mais uma vi-
tória da sociedade artística e
cultural, cujos objetivos são po-
tencializar, veicular e valorizar
a classe artística da cultura raiz,
por meio da economia criativa.

Prof. João Roberto parabe-
niza Patrícia Villata e todos os
envolvidos pela relevante inici-
ativa.

Reunião discute o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos em Jaboticabal

A Secretaria de Saúde, através do
Departamento de Controle de Vetores
e Zoonoses, promoveu nos dias 22 e 29
de novembro a Campanha de Vacina-
ção Antirrábica. Ao todo, cerca de 10,5
mil animais da zona rural e urbana fo-
ram vacinados.

Para alcançar a meta de 14 mil ani-
mais vacinados, o departamento vai
atender em horário especial até dia 18.
“Toda quarta e quinta-feira, das 13h30
às 16h, os proprietários de cães e gatos
podem levar seus animais até o Contro-
le de Vetores para vacinação contra rai-
va”, informa a coordenadora do depar-
tamento, Maria Angélica Dias.

A raiva: Trata-se de uma doença
provocada por vírus que acomete ani-

Na sexta-feira, 28, às 14 horas, foi
realizada na biblioteca da Câmara Mu-
nicipal uma reunião para discutir o Pla-
no Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Jaboticabal, confor-
me o Projeto de Lei Ordinária nº 297/
2014, do Executivo Municipal.

Participaram da reunião, que foi con-
duzida por Ruchele Marchiori Coan -
Emurja e por Paulo Berlingieri - Reúsa,
os Vereadores Rubinho Gama, Sergio
Ramos, Prof. Amaral, Junior De Vitto,
Maria Carlota e Roberto Raymundo.

De acordo com Ruchele Coan, a res-
ponsabilidade dos resíduos sólidos é dos
municípios, que têm até 2015 para im-
plantar o programa. Berlingieri afirmou
que desde 2009 a coleta é feita pelo
SAAEJ, porém a autarquia não tem re-
curso disponível para esse serviço.

De acordo com o projeto nº 297/
2014, o processo de aplicação de recur-
sos para a solução de problemas na ges-
tão dos resíduos sólidos tem esbarrado
na precariedade de esforços metodoló-
gicos, na falta de capacitação/orienta-

ção técnica e de acompanhamento a
cada caso, em particular. Além disso, a
ausência do conhecimento e da consci-
ência da população quanto à importân-
cia dos serviços de resíduos sólidos, con-
tribuem para o agravamento de situa-
ções municipais e regionais.

Dessa forma, há necessidade da cria-
ção de um modelo que possibilite a res-
tauração dos conceitos de gestão, cuja
responsabilidade deve ser compartilha-
da nas esferas do poder público e priva-
do.

Jaboticabal vacina 10,5 mil cães e gatos
Até dia 18, de quarta e quinta-feira, proprietários podem levar animais no Controle de Vetores para vacinação

mais e seres humanos. Além de cães e
gatos, a doença pode ser transmitida por
ratos, bovinos, equinos, suínos, maca-
cos, morcegos e animais silvestres, atra-
vés da mordedura ou lambedura da mu-

cosa ou pele lesionada por animais rai-
vosos.

A profilaxia é vacinar os animais de
estimação a partir de 3 meses de idade e
depois anualmente.
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Natal, Ano Novo, amigo secreto
entre amigos ou no trabalho são exem-
plos do que o mês de dezembro reserva
para as pessoas, afinal é preciso cele-
brar. Porém, mesmo sabendo que as
contas fixas do início do ano (IPTU,
IPVA, seguro, etc) também estão pró-
ximas, muitos acabam se endividando
por não organizar o orçamento, prin-
cipalmente no uso do tão esperado 13°
salário.

Para orientar o consumidor a não
cair em tentações ou seguir impulsos na
hora das compras, a docente da área de
administração e finanças do Senac Ja-
boticabal Ângela Maria Zuchi Rosa aler-
ta para cuidados essenciais. “As lem-
branças da ceia podem ser singelas, pois
o mais importante é reunir a família.
Lembre-se de poupar o seu 13° salário e
colocar os gastos com presentes e co-
mida no orçamento mensal”.

A especialista também explica que,
se o salário extra já está comprometi-
do, o cuidado deve ser dobrado. “As ale-
grias do final deste ano podem ser o
pesadelo do próximo. Saber gastar, com
aquilo que é realmente necessário, faz
toda a diferença”, diz.

Ângela ainda sugere três perguntas-
chaves na hora da compra:

·Eu preciso ou eu quero?
Se sua resposta for eu preciso, faça a

você mesmo as outras duas perguntas
abaixo. Mas, se sua resposta for eu que-
ro, pense bem, pois nem sempre o que
queremos é realmente necessário. Gas-
tar somente para satisfazer o ego é fa-
zer mau uso do dinheiro.

·Eu preciso disso agora?
Avalie o quanto o produto ou servi-

ço é necessário naquele momento e se
você pode esperar para adquiri-lo.

A Secretaria de Assistência Social
realizou, no início da semana, a ce-
rimônia de formatura dos cursos ofe-
recidos pelo programa Renda Cida-
dã.  Foram entregues  cer t i f icados
para os formandos em Almoxarife,
Atendente de Lanchonete, Técnica
de Vendas e Atendimento ao Clien-
t e .

Começou a campanha “Seu gesto
por um sorriso”, promovido pelo Con-
selho Municipal dos Diretos da Criança
e do Adolescente de Jaboticabal
(COMCRIAJA), com o apoio da Pre-
feitura e Associação dos Contabilistas.

O gesto visa sensibilizar pessoas a
contribuírem, destinando até 1% (Pes-
soa Jurídica) ou até 6% (Pessoa Física),
de seu Imposto de Renda para as entida-
des de Jaboticabal. “É um gesto sim-
ples, porém nobre e importante para
nossas entidades. A destinação desses
recursos pode garantir a manutenção dos
serviços filantrópicos prestando com
todo carinho em nosso município”, res-
salta o prefeito Raul Girio.

Para participar, basta informar o
contador de sua confiança. O pagamen-
to é feito por meio de boleto e a desti-
nação dos recursos pode ser acompa-
nhado. “O dinheiro que antes saia de
Jaboticabal, agora, permanece com as
nossas entidades. As entidades benefici-
adas devem estar com a documentação
em dia e apresentar projetos que visem
o crescimento de nossas crianças e ado-
lescentes”, finaliza Girio.

Renda Cidadã: Assistência Social entrega certificados a formandos
A secretária da pasta, Eliete Tra-

vaini, esteve presente na cerimônia.
“A Assistência Social oferece diver-
sos cursos de capacitação aos muníci-
pes. A ideia é contribuir para que se
qualifiquem e esteja aptos para uma
vaga no mercado de trabalho”, decla-
rou.

Para participar do programa é

necessário atender alguns pré re-
quisitos. São eles:

· Famílias com renda per capita
de até R$ 200,00/mês, com filhos em
idade escolar;

· Critérios para inclusão no
Programa;

· Não morar sozinha(o);
· Não receber acima de R$ 20,00

do Programa Bolsa Família;
· Residir em Jaboticabal há mais

de 2 anos (preferencialmente);
· Compromissos da família: ma-

nutenção da frequência escolar e da va-
cinação de crianças, adolescentes e adul-
tos; participação em reuniões socioe-
ducativas e/ou oficinas de inserção pro-
dutiva.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da CIPA (Comissão Interna de
Acidentes de Trabalho), SAAEJ e
EMURJA, promovem a 1ª SIPAT –
Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes de Trabalho. De 08 a 12 de
dezembro, funcionários municipais
e interessados poderão participar de
palestras importantes relacionados
ao tema.

“A ideia é orientar os servidores
públicos. Durante a semana serão abor-
dados assuntos como combate a in-
cêndio, vida sem drogas, doação de
sangue, acidentes de trânsito e orien-
tações posturais”, diz o secretário de
Administração, César Poletti.

Confira a programação com-

Começa campanha “Seu gesto por um sorriso”
Com o apoio dos contabilistas de Jaboticabal, COMCRIAJA exalta importância da campanha para entidades

Prefeitura promove 1ª SIPAT
(Comissão Interna de Acidentes de Trabalho)

pleta:
Dia: 08/12
9h – Abertura – “Doação de san-

gue e cadastro de medula óssea”
Palestrante: Mariana Pereira Bra-

ga, assistente social Hemocentro Ri-
beirão Preto

Local: Centro de Lazer Edson
Martini (Clube da Terceira Idade)

14h - “Viver sem drogas”
Palestrante: Mara Cristina Villano-

va, presidente COMAD e voluntária
do Amor Exigente

Local: Auditório Paço Municipal
Dia: 09/12
14h - “Prevenção e Orientações

Posturais”
Palestrante: Cesar Armentano, fi-

sioterapeuta
Local: Estacionamento do Paço

Municipal
Dia: 10/12
9h - “Prevenção e Orientações Pos-

turais”
Palestrante: Cesar Armentano, fi-

sioterapeuta
Local: Centro de Lazer Edson

Martini (Clube da Terceira Idade)
14h - “Viver sem drogas”
Palestrante: Mara Cristina Villano-

va, presidente COMAD e voluntária
do Amor Exigente

Local: Centro de Lazer Edson
Martini (Clube da Terceira Idade)

Dia: 11/12
9h - “Combate a incêndio”

Palestrante: Rogério Ricardo, bom-
beiro Municipal

Local: Centro de Lazer Edson
Martini (Clube da Terceira Idade)

14h - “Doação de sangue e cadas-
tro de medula óssea”

Palestrante: Miriam Mendes Cas-
tanheira, gerente de Comunicação So-
cial Hemocentro Ribeirão Preto

Local: Centro de Lazer Edson
Martini (Clube da Terceira Idade)

Dia: 12/12
9h - “Acidentes de trânsito”
Palestrante: André Silva Santos, cabo

da Polícia Militar / Quefren Teófilo Cos-
ta, agente municipal de trânsito

Local: Centro de Lazer Edson
Martini (Clube da Terceira Idade)

Na manhã de terça-feira (02), foi
realizada a última reunião do ano
de2014 da Rede Social de Proteção dos
Direitos da Criança e do Adolescente
de Jaboticabal.

Além de discutir as ações reali-
zadas em 2014, os representantes
das entidades também deram início
à organização do calendário de pro-
jetos para 2015. “Jaboticabal é uma
cidade privilegiada por ter um grupo
comprometido com suas crianças e
adolescentes. Espero que 2015 seja
mais um ano produtivo e de muito
trabalho”, afirma o prefeito Raul
Girio.

“O planejamento é muito impor-
tante para definir além das ações me-
nores, o tema do Fórum para o ano
que vem”, ressalta o Juiz da Vara da
Infância e Juventude, Dr. Alexandre
Gonzaga Baptista dos Santos.

Em breve será divulgado o calen-
dário, com as datas pré-fixadas e te-
mas que serão realizados no ano de
2015.

Em reunião, Rede Social planeja ações de 2015
Reunião aconteceu na última terça-feira (2), no Paço Municipal

Especialista indica três perguntas
que podem poupar o 13° salário
Docente do Senac orienta sobre gastos com presentes, festas

de final de ano e contas fixas que chegam para 2015

·Posso esperar e comprar à vis-
ta?

Quando compramos à vista não é
vergonha negociar, peça seu desconto.

As conhecidas contas de início de
ano – IPVA, IPTU, seguros, matrícula
e material escolar – podem ser o pesa-
delo de quem não se preparou ou não
fez a reserva específica. A dica é colo-
car mensalmente no orçamento um
valor que já seja para essas contas. “Ano-
te tudo. Em um programa de computa-
dor ou em um caderno, elenque as con-
tas fixas (energia, aluguel, combustível,
telefone, etc), os gastos futuros com
datas especiais, a reserva para emergên-
cias, o depósito em investimentos e,
por último, os salários ou aposentado-
rias. Caso o resultado esteja no verme-
lho, é hora de reorganizar as despesas”.

Sempre reavalie a planilha e encon-
tre excessos ou itens que você possa
reduzir. Para sair do negativo, nem sem-
pre o melhor caminho é cortar todos os
gastos possíveis, basta diminuir a frequ-
ência nos itens eventuais, mudar a roti-
na e aprender a gastar de maneira cons-
ciente.

Para mais informações sobre cursos
na área acesse o portal www.sp.senac.br/
redesocial ou entre em contato na uni-
dade do Senac Jaboticabal pelo telefone
(16) 3209-2800.

Serviço
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Informações para a imprensa
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais:
http://www.sp.senac.br/redessociais

O Posto de Atendimento ao Em-
preendedor (PAE), realizou na quinta-

SEBRAE promove palestra
“Na medida certa Internet”

Inscrições  através do telefone (16) 3203-3398

feira (04) a palestra “Na medida certa
Internet”. O encontro aconteceu na sede
da Associação Comercial, Industrial e
Agronegócio (ACIAJA), às 19h.

“O empresário aprendeu como uti-
lizar ferramentas gratuitas de internet e
redes sociais. Uma grande oportunidade
para se aprender estratégias dentro do
seu negócio”, afirmou a Agente de Aten-
dimento do SEBRAE, Vanessa Gonçal-
ves.

O Posto de Atendimento ao Empre-
endedor fica no Paço Muncipal. O tele-
fone de contato é (16) 3203-3398.

Atendendo ao pedido do Ministério
da Saúde, a Secretaria de Saúde prorro-
gou a Campanha de Vacinação contra
Poliomielite e Sarampo até dia 12 de
dezembro. Em Jaboticabal 88% das cri-
anças já foram imunizadas, mas a meta
é vacinar 95%.

“É indispensável que os pais ou res-
ponsáveis levem seus filhos a uma das
salas de vacinação para receber a dose da
vacina. A vacina é uma demonstração de
amor às nossas crianças, uma forma de
protegê-las contra tais doenças”, refor-
ça a coordenadora da Vigilância Epide-
miológica, Maura Guedes Barreto.

Na ocasião também é possível apli-

Saúde prorroga Campanha de Vacinação
contra Poliomielite e Sarampo

Saúde também disponibiliza segunda dose da vacina contra HPV

car doses de vacinas que estejam atrasa-
das.

HPV: A Secretaria de Saúde também
prossegue com a vacinação contra HPV
(Papiloma Vírus Humano) destinada a
meninas de 11 a 13 anos. A segunda
dose da vacina está disponível nas uni-
dades de saúde da cidade. 83% das meni-
nas já foram imunizadas.

“Apesar de termos superado a meta
(80%), a secretaria convoca àquelas que
ainda não tomaram a segunda dose. Ela
é fundamental para garantir a eficácia
da vacina”, pontua Maura.

Para obter mais informações o tele-
fone de contato é (16) 3203-8545.

Entre os eventos que marcaram o

Dia Mundial de Combate à Aids, a Se-

cretaria de Saúde promove até sexta-

feira (5), exames rápidos de HIV nos

Ciafs III e Ambulatório de Infectologia

Não é necessário agendamento.

“Qualquer pessoa, independente de

idade ou opção sexual pode contrair o

vírus da AIDS. Quando mais cedo foi

diagnosticado, mais eficaz é o trata-

mento. Os interessados em fazer o exa-

Campanha “Fique Sabendo”
realiza exames rápidos de HIV

Interessados devem procurar os Ciaf III e Ambulatório de Infectologia

me rápido, basta procurar uma das

unidades básicas de saúde participan-

tes”, afirma a Secretária de Saúde,

Renata Assiratti.

No domingo, equipes da Secretaria

de Saúde realizaram na Praça do Ido-

so, uma ação especial do Dia Mundial

de Combate à Aids. Além do teste rápi-

do, os frequentadores do local pude-

ram aferir a pressão arterial e medir os

índices de glicemia.
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