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EDITORIAL
O poder dos oportunistas
POR Ana Paula Perillo

Ultimamente tenho me deparado, com vários tipos de pessoas, que cada qual a sua maneira, vem ganhando e muito
com histórias tristes. Tem para
todos os gostos! Alguns usam
crianças, outros tragédias que
aconteceram em suas vidas e
até a fé das pessoas! E charlatões que querem aproveitar das situações e se darem
bem. Resumindo, o mundo
ficou cheio de sanguessugas, que pensam e vivem
em busca de dinheiro fácil.
Sem contar os chantagistas de plantão, que ficam
de olho em tudo e todos, e
utilizam o que podem para
“noticiar o que acontece” e
se dar bem logo em seguida.
O que me deixa mais indignada é o fato dessas pessoas,
usarem de má fé para conseguirem dinheiro ou doações, ou até mesmo status.
Luxo, riqueza, dinheiro fácil,
fama na TV, tudo esta virando

moda, e cada vez mais aparecem pessoas capazes de tudo
para atingir esse topo. É hora
de o povo abrir os olhos, e não
confiar mais em historinhas
tristes, muito menos em charlatões que são verdadeiros
atores, quando o assunto é extorquir usando a fé dos fieis.
E em contrapartida me deparo
com várias pessoas humildes,
com vidas simples, que se dão
ao luxo apenas de trabalhar...
Acordam cedo, tomam seu
“cafézinho da manhã” (e realmente é apenas o cafezinho),
saem para trabalhar, com suas
roupas modestas, a pé ou de
ônibus, e seguem seu dia. Férias para essas pessoas, nem
pensar! E nem por isso saem
pedindo nada, muito menos
fazendo drama por ter apenas
um “cafezinho” de manhã.
Acorda povo..... pois agora,
é bem provável que mais espécies sugadoras apareçam,
já que o ano é de eleições!

Crônicas
POR Max Miller B. Lima

Ano Novo, Vida Nova
Olá caros e queridos amigos,
mais um ano se inicia, mesmo que já tenham se passado
pouco mais de 20 dias de seu
início, aqui estamos nós em
mais uma empreitada, e queremos começar com o nosso
desejo de um feliz ano novo,
próspero, feliz e cheio de
graça. Para não ficarmos sem
nexo do ano de 2015 para o
de 2016, resolvemos recapitular e deixar todos os leitores, que já nos acompanham
e os que a partir de agora
nos acompanharão, participantes da nossa história.
A Nina é o centro da história,
minha felina de estimação,
apronta todas e gosta de novidades quando o assunto é
fazer arte. Ela já passou pelo
vale da sombra da morte, já
foi rejeitada, abandonada,
passou cerca de três meses internada devido a aplicações
de anticoncepcional quando
ela ainda era uma filhote.
Depois de sobreviver a tudo
isso, foi abandonada no
Hospital Veterinário onde
morávamos, a adotamos e
desde então tem nos proporcionado muitas e muitas aventuras. Há alguns
meses nos mudamos para
Jaboticabal e as aventuras
não param de acontecer.
Bem hoje queremos salientar
um fato interessante, visto tantos dias de chuva que
passamos no início desse
ano. A Nina tinha sua moradia nos fundos da casa,
tinha uma cobertura e sua
gaiolinha toda forrada com
panos e sua área de necessidades fisiológicas e alguns
brinquedos para não ficar
entediada durante o dia, enquanto eu e minha esposa
estávamos trabalhando. Certa noite começou a chover e
me chamou atenção o fato
de no início ser tão avesso
a ela, não querer um animal
de estimação, e não querer
contato com a mesma. Já era

madrugada, cerca de 3 horas, estávamos dormindo e
ouvi a chuva cair com força
de forma que nos acordou,
o primeiro pensamento que
tive foi “A NINA”, sai correndo, debaixo de chuva, o
que é um loucura para quem
estava dormindo, sai e quando cheguei para pega-la e
leva-la para dentro de casa,
ela me olhou assustada. Estava em cima da máquina
de lavar roupas, olhava pra
mim como se questionasse: “o que você veio fazer
aqui?”. A chuva apertou e
ela continuava com aquele
olhar, frações de segundos
e era como se conversássemos através dos olhos, era
como se ela quisesse que eu
subisse na máquina, pois
foi o local mais seguro que
ela encontrara. A peguei,
levei pra dentro de casa e
deixei em conforto e calor,
tirei ela do medo e do frio e
lhe proporcionei segurança.
Ela já dentro de casa me
olhou com gratidão e me
deu ainda mais satisfação
de ter feito algo por ela.
Não sei quais tem sido suas
atitudes, quais foram as suas
metas traçadas, ou quais
os sonhos que quer alcançar, saiba que na vida assim
como aprendi com a Nina
quero compartilhar com
vocês, é preciso saber se colocar em local seguro, mas
também é preciso ter amigos
que possam em momentos
de adversidade total, te colocar em segurança. A Nina
continua doidinha como
sempre, medrosa como
nunca, mas está sempre me
olhando, como quem diz:
“EU CONTO COM VOCÊ”.
Até a próxima a todos, e muito sucesso sempre, força para
lutar e alegria para viver, capacidade para analisar e estratégias para vencer. Sempre confiantes. Esse é o nosso
lema para 2016, Abraços.

Vivendo a Vida

ENTRELIVROS

POR João Carlos Lima

POR Thállia de Toledo

Nunca se esqueça de suas origens!
De frente com o espelho, olhei
em meus olhos, e me perguntei!
Quem sou eu?
Você já se perguntou quem é
você!
Falamos muitas das vezes,
quem é o outro, mas não
paramos pra se perguntar de si
próprio.
É tão difícil falar algo sobre
você mesmo, ficamos procurando como começar, por
onde começar.
Então retroagimos, e tentamos buscar o que fizemos no
passado, viajamos no túnel do
tempo, para fazer um balanço
da nossa própria vida.
Podem acreditar, é muito
estranho!
Foi preciso que duas pessoas
se encontrassem, se apaixonassem, e através deste amor, venhamos a existir, naturalmente
é assim que acontece.
São nove meses de gestação,
com cuidados fora do comum,
ansiedade toma conta, pois
estão a nossa espera.
Depois que nascemos á luta
continua, o carinho dos nossos
pais é intenso, lutam com
todas as suas forças, para que
possamos crescer com saúde.
Enquanto crescemos com saúde, ganhamos forças, nossos
pais, vão ficando velhos e cada
vez mais fracos.
Então a história começa a se
inverter, ontem eles cuidaram
de nós, para que pudéssemos
ser o que somos hoje, fortes,
saudáveis, cheio de vida.
Chegou a nossa hora, de fazer
o mesmo com eles.
Esta é a hora, que você olha no

espelho, e fica cara a cara com
você, olhe bem nos seus olhos,
e faça esta pergunta!
Quem sou eu?
Se você entendeu a proposta,
claro que olhará no espelho, e
dirá!
Este sou eu! Uma pessoa que
aprendeu os princípios básicos
que lhe foram ensinados pelos
seus pais.
Agora, se você foi ensinado, e
não pratica o que aprendeu,
pode acreditar, não terás coragem de olhar nos seus olhos!
O s seres humanos, esquecem
muito fácil do que fazem por
ele.
Não é preciso ser lembrados,
do que fizeram por nós, temos
que agir e colocar em prática,
tudo aquilo que aprendemos.
Quando você era pequeno,
seus pais com certeza levavam
você para passear, repetia
várias vezes ás mesmas frases,
para que você pudesse aprender determinadas coisas.
Tipo: aprender a falar, aprender a andar, aprender a se
comunicar, etc...
Hoje, se você fala com seus
pais, e eles não entendem o
que você disse na primeira vez,
você logo se irrita com eles, e
provavelmente, grita com eles.
Não têm o mínimo de paciência com eles, em contra partida,
eles tiveram toda paciência do
mundo com você.
Onde esta a educação que eles
te deram, não é possível, que
não aprendeu nada.
Fiz esta reflexão, no intuito de
lembrar nossa juventude, de
que, os jovens de hoje, serão os
idosos de amanhã.

Um incêndio no céu
O ano de 2015 encerrou-se com uma triste notícia
aos adoradores da nossa
Língua Portuguesa. Um
incêndio ocorrido em 21 de
dezembro e que provavelmente teve início na “Sala
de Exposições Temporárias” destruiu o Museu da
Língua Portuguesa, na Estação da Luz, em São Paulo.
A maior parte do acervo
era digital, mas nem por
isso a notícia do incêndio
deixou de atingir a todos,
já que o local recebia centenas de visitantes todos os
dias, classificando-se como
um dos cinco museus mais
visitados do Brasil.
Eu posso dizer que tive
a felicidade e, principalmente, a sorte de conhecer
esse prédio tão fascinante
pouco antes do incêndio.
Estive em visita ao Museu
no dia 26 de novembro e
saí de lá querendo voltar
todos os dias, já que estar
ali proporcionou um bem

enorme à alma, ao corpo, à
vida... Era um tipo de céu!
De acordo com as autoridades responsáveis,
em dois anos o Museu da
Língua Portuguesa estará
reconstruído. Não podemos ter a certeza de que
isso será possível, se o
prazo realmente será esse.
Então, vai restar a saudade
de assistir novamente ao
filme que conta a evolução
da Língua Portuguesa na
voz de Fernanda Montenegro, bem como ouvir
os belíssimos poemas de
nossos gênios da Literatura
Brasileira, muitos deles na
voz do próprio autor.
Assim, compartilho com
vocês duas fotos da minha
visita, exatamente do local
onde teriam se iniciado
as chamas. Uma pena que
todos esses livros tenham
sido consumidos pelo
fogo... Fiquei brincando
de encontrar títulos conhecidos nessas pilhas!

Foto: ZéMario

MURILO ANTONIO MORETTO IND..E COM. DE
FERTILIZANTES AGRICOLAS-ME torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº 52001842,
válida até 08/01/2018, para Fertilizantes químicos de uso
agrícola e doméstico, fabricação de sito á RODOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA S/N KM 351, ZONA RURAL, DE
JABOTICABAL

Dia 24 de Janeiro é o Dia
Nacional do Aposentado!
Para comemorar essa data, nada melhor do que conhecer os direitos dos idosos

Há quem, infelizmente, desrespeite aqueles que já alcançaram a idade de ser vovô e
vovó. Pra garantir o direito
dessas pessoas, em 2003 foi
aprovado no Brasil o Estatuto
do Idoso, cujas leis são muito
importantes porque, além de
garantir os direitos dos mais
velhos, instituem penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos
com idade acima de 60 anos.
Publicação da editora Mundo Mirim, Ser Idoso é...
fala sobre direitos humanos, igualdade e cidadania.
“Quando a fila aparecer,
não importa o tanto de
gente, mesmo chegando depois, o idoso vai na frente.”
O autor e ilustrador da obra
Fábio Sgroi, mostra por
meio de ilustrações felizes
e cheias de poesia, como
podemos tratá-los com respeito, carinho e dignidade.
Sempre associando de ma-

neira divertida os ensinamentos a trechos do Estatuto.
Ser Idoso é... ensina que a lei
garante àqueles que já trabalharam muito e que têm 60
anos de idade ou mais direitos básicos como prioridade
no atendimento em órgãos
públicos ou privados ou gratuidade e assentos nos transportes públicos, por exemplo:

“E se tudo estiver cheio,
não custa nada levantar.
Pra não fazer feio, educação em primeiro lugar.”
Mais do que obedecer a uma
lei criada pelo governo, a verdadeira cidadania está em
respeitar naturalmente esses
direitos, e nada melhor do
que aprendê-los desde cedo.
E a cada página, Fábio Sgroi

cita uma lei específica do Estatuto do Idoso e a recria num
jogo lúdico. Por meio de rimas
livres, o autor ainda mostra
que atingir uma idade avançada faz parte do ciclo da vida.
“O lugar do idoso é especial. Se todo mundo o respeita, ninguém fica mal.
Lilian Comunica Assessoria de Imprensa e Editorial.
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Há quem, infelizmente, desrespeite aqueles que já alcançaram
a idade de ser vovô e vovó. Pra
garantir o direito dessas pessoas, em 2003 foi aprovado no
Brasil o Estatuto do Idoso, cujas
leis são muito importantes porque, além de garantir os direitos
dos mais velhos, instituem penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos
com idade acima de 60 anos.

Superação, paratleta de
Jaboticabal vence em
várias modalidades
TEXTO
Ana Paula Perillo

Jéssica Moreira Ferreira,
é paratleta de Jaboticabal
e vem levando o nome de
nossa cidade a vários cantos
do país e agora do mundo!
No dia 06/11/2013, sofreu
um acidente e fraturou a medula em nível torácico, ocasionando uma paraplegia.
Para uma menina normal,
jovem ... esse seria o fim!
Mas não para a nossa atleta,
que usou todas as suas forças
para se reerguer e construir
uma nova história, cheia de
lutas e muitas medalhas!
Lutou e luta muito para voltar andar, porém não podia
deixar a vida passar e ficar
apenas focada nas fisioterapias, ela tinha que viver...
buscar novos desafios, e foi
no esporte que encontrou
toda a felicidade e realização pessoal que faltava para
preencher o vazio que a paraplegia havia lhe trazido.
Toda a frustração, tristeza,
desanimo,
foram
transformados em garra, força, determinação
e vontade de superar.
Foi assim que os resulta-

dos de 2015 vieram, todo o
treinamento e dedicação,
obtiveram retornos positivos, foram 19 vitórias,
sendo 10 ouros, e 9 pratas , entre as modalidades
Atletismo e Paraciclismo.
Em 2016 Jessica vem com
muitas novidades dentre elas irá iniciar duas
novas modalidades com
cadeira de rodas : Triathlon e Travessia no Mar.
Jessica já participou da
Copa do Brasil de paraciclismo, e agora fará
corridas fora do Brasil.
Em entrevista Jessica diz
que precisa de novos patrocinadores para as corridas internacionais. Interessados podem entrar
em contato direto com ela
pelo telefone 16-32046879 .

“Pretendo conciliar todos os
treinamentos com palestras e
treinamento que já fazia antes
do acidente, porém agora com
uma bagagem pratica para compartilhar com os ouvintes, espero também poder alcançar ótimos resultados e evoluir sempre
tanto como paratleta e principalmente como ser humano,
agradeço a todos!” – diz Jessica.
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Você Sabia?
POR Flavio Santana

De onde veio o mosquito da
Dengue ( Aedes aegypti ).

O

Aedes aegypti (nome do mosquito transmissor
da dengue) foi introduzido na América do Sul
através de barcos provenientes da África. Nas
Américas se admite que sua primeira colonização sobre
o novo mundo ocorreu através dos navios negreiros no
período colonial junto com os escravos. No Brasil o Aedes
aegypti foi erradicado na década de 1950, entretanto nas
décadas de 60 e 70 ele voltou a colonizar esse país, vindo
dos países vizinhos que não haviam conseguido promover
a sua total erradicação.
O Aedes aegypti é um mosquito que transmite duas
doenças perigosas:
Dengue e febre Amarela urbana. Estes insetos são típicos de regiões urbanas de clima tropical e subtropical
(com presença de calor e chuvas). Não conseguem viver em
regiões frias. É de tamanho pequeno possuindo, em média,
0,5 cm de comprimento. Possui cor preta com manchas
(riscos) brancos do dorso, pernas e cabeça.
O ruído deste mosquito é muito baixo, sendo que o
ser humano não consegue ouvir. O mosquito macho alimenta – se de frutas ou outros vegetais adocicados. Porém,
a fêmea alimenta-se de sangue animal (principalmente
Humano). No momento que está retirando o sangue, a
fêmea contaminada transmite o vírus da dengue para o ser
humano. Na picada, ela aplica uma substância anestésica,
fazendo com que não haja dor na picada. As fêmeas costuma picar o ser humano no começo da manhã ou no final
da tarde. Picam nas regiões dos pés, tornozelos e pernas.
Isto ocorre, pois costumam voar a uma altura máxima de
meio metro do solo.
Ela deposita seus ovos em locais com água parada
(limpa ou pouco poluída). Por isso, é importante não deixar objetos com água parada dentro de casa ou quintal,
sem este ambiente favorável, o Aedes aegypti não consegue se reproduzir.
As larvas são brancas quando nascem, mas tornamse negras depois de algumas horas. Pode ser encontrado
em várias regiões da África e América do Sul, inclusive
no Brasil. Em nosso país, tem transmitido a dengue a uma
grande quantidade de pessoas. Se não tratada corretamente, pode levar o indivíduo a morte.
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Sociais

Parabéns duplo para Enilson de Souza (Pezão), que
completa hoje mais um ano de vida. E também para seu
filho Hugo Varotti, que completou seu primeiro aninho no
último dia 20. Felicidades!

No último dia 09 , Jaboticabal foi presenteada com a reinauguração da loja Bioma, que mudou de endereço e veio
com tudo com tendências e descontos para as fieis clientes.
A loja Bioma em Jaboticabal, conta com a Administração
de Ayla Costantini Peretti e Marcia Gibertoni Costantini,
que promete fazer acontecer no ano de 2016. Com loja
nova, mais estruturada e extremamente climatizada, a
Bioma tem fabricação própria, o que leva a uma maior
credibilidade de seus produtos. A marca está no mercado
há 4 anos, e tem cede da fábrica na cidade de Taquaritinga.
Sucesso a toda equipe Bioma.

Foto: Franz Ferg

Felicidades em dobro para Sheila e Yasmin. Que comemoraram aniversário neste mês de janeiro.
Parabéns a mãe e filha!

Parabéns, aos noivos Tiago Lucas e Jazzy de Angelis da Silva
Ferreira que se casaram no dia 17, e com uma grande cerimônia
e festa comemoram esta data especial. Sucesso!

