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Feliz Natal e um 2012 Próspero!!!

Mais um ano a findar, e com
ele as tradicionais festas de
família - Natal e Ano Novo - o
célebre bacalhau, o perú assado,
o cabrito em caldeirada, não
esquecendo o “Senhor leitão
assado” na passagem do ano e
tantas outras coisas.
Na cidade, o tráfego é
intenso, as lojas não têm mãos
a medir, os pedidos de desculpa
multiplicam-se por entre as
pessoas apressadas e entusias
madas em trocar o subsídio, por
outros valores que, logo
distribuirão pelos familiares e
amigos. A comercialização no

Natal atinge o seu auge.
Mais ou menos bem pintado,
é este o quadro de Natal para
muitas das nossas famílias
portuguesas, senão até, de
muitos outros países.
Podemos, com isto, constatar
que o Natal é celebrado por
quase todas as pessoas. Claro
está que, apesar de todos o
celebrarem, não quer dizer que
todos o encarem da mesma
forma, nem tão pouco que ele
signifique o mesmo para todos,
se é que, para alguns, ele
signifique alguma coisa!
Será apenas a época, em que

é hábito ser promovido ou
então, será apenas a altura em
que se reúne toda a família e se
oferece presentes uns aos outros
e onde os mais velhos contam
histórias às crianças, entre elas
a de um hipotético menino, que
dá pelo nome de Jesus.
Será que para si é esta a
essência do Natal?
O significado do NATAL
Todos os celebradores do
Natal, ou pelo menos, quase
todos, deixaram-se enredar por
toda a tradição que é suposta
envolver o mesmo, tornando
todos os passos verdadeiros

rituais, monopolizando todas as
horas da noite para fazerem,
imperativamente, a coisa certa
na hora certa. A hora de abrir
os presentes, a altura em que
come o bacalhau, entre outras,
são regras que segundo eles
jamais poderão ser violadas.
Claro, que o erro, não está
em abrir os presentes, nem tão
pouco em comer o bacalhau,
mas o erro reside, exactamente,
quando as pessoas deixaram
que a tradição abafasse o
verdadeiro sentido de Natal,
ligando a tudo e a todos, menos
a Jesus.

O real significado do Natal
é a celebração do nascimento de
Jesus, a Sua vinda a esta terra,
como Salvador.
Jesus tomou a forma de
homem e desceu ao mundo para
redimir todas as pessoas do
pecado. Pecado, esse, que teve
início no tempo de Adão e Eva,
que ao desobedecerem a Deus
perderam a sua pureza e
quebraram o elo que, tão
fortemente, os ligava a Deus.
Apesar disso, o amor de
Deus pelo homem nunca
esfriou, mas sempre permane
ceu fiel e imutável. Então, a

forma que Deus encontrou de
recuperar a relação íntima com
os seus filhos, foi mandando
Jesus pagar por todos os nossos
pecados, para que pelo Seu
sangue nós fossemos redimidos.
João 3:16 (.) Deus ama todas
as pessoas, incluindo a si, de tal
maneira, que enviou o Seu
Filho Jesus Cristo para as
salvar. Porque o homem estava
perdido em pecado. Então, foi
no Natal, com o nascimento de
Jesus, que Deus conseguiu
recuperar o relacionamento
directo com o Homem, que até
então, se encontrava inter
rompido.
Seria até interessante (há
pessoas que o fazem) cantar os
parabéns ao Senhor Jesus. Este
ano Ele faz 2002 anos, que veio
à terra.
II Coríntios 5:18 «E tudo
isto provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo,
por Jesus Cristo»
O coração de Deus chama
por todos aqueles que nunca, de
coração, aceitaram Jesus como
Senhor e Salvador das suas
vidas.
O Seu desejo é que neste
natal, você dê um passo para O
conhecer melhor e se reconci
liar com Ele.
João 14:6 Este excerto da
Bíblia nos mostra que a única
forma de chegar a Deus é por
Jesus Cristo. Glória a Deus que
Jesus já veio, está sentado à
direita do Pai desejando que
todos se reconciliem com Ele.
E você, estimado leitor, já fez
as pazes com Deus? Neste
Natal, pare um pouco e pense o
que é que você está a fazer com
ele. Para além de ser o
aniversário de Jesus, é também
ocasião para relembrar o que
Ele ensinou, fez e conquistou
para si no Calvário.
Lembre-se: Jesus o ama!
Apóstolo Jorge Tadeu
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Kassab destaca informatização de acervo
das bibliotecas como legado para a cultura

Neirylene Cunha de Sena

Mais de 2,5 milhões de volumes já estão disponíveis para consulta online
Foto de Fábio Arantes/Secom
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Deixamos um legado de
conscientização da importância
da Cultura, de fazer novos
investimentos,
reformar
equipamentos e melhorar a
capacitação dos nossos
quadros”, disse Kassab.
A informatização do acervo
começou em 2005. No início, o
trabalho foi feito pelos próprios
funcionários da Prefeitura .
Para dar celeridade ao processo,
a administração municipal
contratou uma empresa que
concluiu a informatização. O
primeiro acervo catalogado foi
o da seção circulante da
Biblioteca Mário de Andrade.
“Por meio da informatização
do acervo, a partir de hoje todas
as bibliotecas de São Paulo
estão integradas e os livros
ainda mais acessíveis ao
público. É um avanço
extraordinário
para
as

SECOM Pref. SãoPaulo

Prefeito Gilberto Kassab anunciou conclusão da informatização do acervo

O prefeito Gilberto Kassab
anunciou nesta segunda-feira
(19), na Biblioteca Alceu
Amoroso, em Pinheiros, a
conclusão da informatização
total do acervo das bibliotecas
públicas da Capital, constituído
por mais de 2,5 milhões de
exemplares. A partir de hoje, a
população pode consultar o
catálogo pela Internet e
verificar a disponibilidade dos
livros.
“Finalmente conseguimos
concluir um dos programas
mais importantes da Prefeitura
, por meio da Secretaria de
Cultura. A informatização do
acervo está completa e as
consultas podem ser feitas em
tempo real. É um benefício
muito grande para as milhares
de pessoas que utilizam
diariamente
nossos
equipamentos de Cultura.

bibliotecas públicas , assim
como , também foi a unificação
da rede em um sistema e a
reforma dos equipamentos”,
ressaltou Carlos Augusto Calil,
secretário municipal de
Cultura.
A informatização do acervo
facilita a pesquisa do leitor que
não precisa mais se dirigir até
uma biblioteca para verificar se
o volume desejado está
disponível. Agora basta acessar
o
site
http://
bibliotecacircula.prefeitura.sp.gov.br/
pesquisa/ e buscar o livro por
autor, título, assunto ou editora
e selecionar a biblioteca para
consulta da disponibilidade.
Para pegar um livro
emprestado, o interessado deve
se cadastrar em qualquer uma
das 53 bibliotecas da cidade com
um comprovante de residência
e um documento com foto.
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Santa Casa de Mogi das Cruzes
diversifica atendimento
Novo aparelho de ressonância magnética, avaliado em R$ 2,2 milhões iniciará atividade até no final do ano
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Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes

Atualmente, 96% dos
pacientes da Santa Casa são
provenientes do Sistema Único
de Saúde – SUS e a unidade
passa por um processo de
modernização oferecendo
atendimentos mais dinâmicos
(cerca de 45 minutos de espera)
e diferenciados em consultas,
exames e cirurgias.
Através de uma parceria com
a prefeitura municipal de Mogi
das Cruzes, os atendimentos são
modernizados.
Há poucos dias, por exemplo,
o prefeito, Marco Bertaiolli
esteve na unidade para a
entrega da nova sala de
densitrometria óssea, com
capacidade para realizar até mil
procedimentos por mês.

Por meio de exames
realizados em diversas partes
do corpo (tais como fêmur,
coluna vertebral etc), é possível
avaliar a densidade mineral
óssea dos pacientes para
prevenir e/ou prevenir riscos de
fraturas.
Para proporcionar mais
conforto e qualidade no aten
dimento aos pacientes, há
alguns meses, Bertaiolli ainda
anunciou a implantação de um
aparelho de ressonância magné
tica, avaliado em R$ 2,2
milhões.
Fruto de uma bem sucedida
parceria entre a prefeitura
municipal de Mogi das Cruzes,
a Santa Casa de Misericórdia e
o Centro de Estudos e Pesquisas

João Amorim (Cejam), o novo
aparelho representa o que há de
mais avançado em diagnósticos
por imagens.
Por meio desta ação, a Santa
Casa passa a ser o primeiro
hospital da região a contar com
este tipo de equipa mento.
De acordo com o provedor da
unidade de saúde, Mário José
Calderaro, os exames de res
sonância magnética começarão
a ser realizados no final deste
ano, atendendo até mil pacien
tes por mês, da rede municipal,
particulares e convênios.
A prefeitura está contratando
uma empresa que passará pelas
unidades de saúde, para reco
lher as solitações de exames
feitas pelos médicos, reduzindo

o tempo de espera por exames
de diagnóstico como ultras
sonografia e tomografia, além
de agilizar o agendamento das
consultas para que seja realiza
do em 30 dias.
Os novos atendimentos em
densitrometria óssea e res
sonância magnética represen
tam apenas algumas das mais
recentes ações desempenhadas
pela atual administração da
Santa Casa de Misericórdia de
Mogi das Cruzes cujo objetivo
é sempre servir bem a quem
dela necessita.
A unidade localiza-se à Rua
Barão de Jaceguai, 1184, centro
Alunos Comunicação Institucional –
disciplina: Assessoria de Imprensa

UBC cria agência formada
por alunos de comunicação
O objetivo é oferecer aos universitários a oportunidade de vivenciar na prática o clima e a rotina de uma agência de
comunicação, por meio do atendimento de contas reais
Foto: Diego Navet

2011 chega ao fim e novos pedidos e promessas
são feitas para o ano vindouro, sempre com a esperança
de que sejam devidamente atendidos.
Mas nem as mortes de Osama Bin Laden e Amy
Winehouse, nem o casamento real britânico, nem as
visitas de Justin Bieber, da Britney Spears e do U2 ao
Brasil, nem a volta dos Rebeldes (versão brasileira),
nem a troca da Fátima Bernandes pela Patrícia Poeta,
nem a queda do helicóptero do Marrone, nem a
condenação de padres católicos por praticar pedofilia,
nem o vazamento de óleo na Baía de Ilha Grande no
Rio de Janeiro e nem a prisão do “Nem” foram fatos
tão marcantes quanto a atuação de nossos
representantes políticos.
Numa retrospectiva rápida, é possível conferir
inúmeros acontecimentos (para não usar a palavra
escândalos) que estamparam as páginas dos jornais e
foram motivos de vergonha à nação brasileira.
Para não fechar o ano em branco, o mais recente
deles dá conta do estudo realizado pela Câmara dos
Deputados que prevê aumento salarial para os
servidores da Casa e a possível criação de cerca de 60
novos cargos para atender as demandas do novo partido,
o PSD (tão novinho e já caindo na boca do povo!).
A intenção do poder legislativo é aumentar a
verba de gabinete dos deputados, que hoje representa o
valor expressivo de R$ 60 mil reais. Esse dinheiro é
usado pelos deputados para o pagamento dos servidores
que trabalham nos seus gabinetes.
Embora ainda não haja uma confirmação é
possível que o projeto (que inclui o percentual a ser
reajustado) seja votado nos próximos dias.
Se aprovadas, o impacto orçamentário das
intenções do legislativo será de aproximadamente R$
320 milhões, conforme apurou alguns órgãos da
imprensa nacional (Agência Brasil, por exemplo).
Outro fato que recentemente causou indignação
(principalmente aos campineiros) foi a aprovação do
reajuste de 126% nos salários dos vereadores da cidade
de Campinas, interior paulista. Os pisos passaram de
R$ 6,6 mil para R$ 15 mil reais mensais.
Segundo o G1, “para manter os 33
parlamentares da cidade a partir de 2013, serão
necessários R$ 5,9 milhões por ano, contra os R$ 2,6
milhões gastos atualmente”. E de onde será que virão
os recursos para cobrir a folha de pagamento dos nobres
parlamentares?
Independente das justificativas utilizadas na
tentativa de comprovar a necessidade de tais ações,
inevitável é a indignação que tais atos causam na grande
maioria dos cidadãos brasileiros.
Você deve estar me perguntando: mas por que
lembrar tais episódios em dias de festas de natal e ano
novo?
Eu explico: porque 2012 é ano eleitoral. Ocasião
em que novamente teremos nas mãos a responsabilidade
de escolher nossos futuros governantes (neste caso,
prefeitos e vereadores).
Apesar da chegada de um novo ano representar
a possibilidade de ter as “esperanças renovadas” é
preciso pensar muito, mas muito mesmo antes de decidir
em quem votar, principalmente em se tratando de
cidadãos, cuja trajetória política seja marcada por
algum episódio lamentável que não deve ser esquecido,
sob hipótese alguma, nem mesmo em épocas festivas...

REUNIÃO DE BRIFFING DA SANTA CASA

Em 1941, a Universidade
Braz Cubas iniciou sua trajetó
ria com o intuito de preparar o
estudante para o mercado de tra
balho. Atualmen te, persegue o
objetivo de ser uma “universi da
de diferente”.
Sendo assim, com o intuito
de tornar o ambiente acadêmico
um universo mais prático para
o aluno, a instituição de ensino
acaba de implantar uma nova
agência de comunicação que
visa atender contas de clientes
reais da cidade e região.
“... Creio que a teoria tem
que ser passada aos alunos,
mas, também é importante prati
car e com clientes de verda
de...Queremos que as empresas
briguem pelos alunos da Braz
Cubas...”, afirma a professora
e coordenadora dos cursos de
Comunicação, Priscila Yama
gami.
Conforme avalia a coordena
dora, sem o desenvolvimento da
prática o estudante fica defi
ciente. “O mercado pede que o
aluno tenha experiência.
Queremos que eles saiam

formados e com um portifólio
para apresentar ao mercado”.
A princípio a agência atende
rá clientes do terceiro setor, ou
seja, Organizações Não Gover
namentais (ONGs), Organiza
ção da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIPs),
instituições filantró picas,
fundações e entidades benefi
centes, estão incluídas institui
ções não governamen tais e sem
fins lucrativos que gerem
produtos ou serviços de caráter
público.
Com isso, a universidade
oferece aos alunos de Comuni
cação Institucional, Publicida
de e Propaganda, Marketing e
Jornalismo a oportunidade de
vivenciar na prática o clima e
a rotina de uma agência de
comunicação.
Campanhas publicitárias,
assessoria de imprensa, comuni
cação visual, website etc; serão
alguns dos serviços prestados
pela nova agência.
Para o professor da discipli
na de fotografia e iluminação,
Júlio Taboada, a nova agência

serve de combustível aos
estudantes: “... a motivação
criada é a melhor parte do
projeto, pois, todos ensinam e
aprendem mais facilmente...”.
Dentre as ferramentas dispo
nibilizadas aos alunos, a nova
agência também conta com uma
biblioteca própria que os
auxiliará em suas práticas
cotidianas.
“Motivar o aluno a entrar
no mercado de trabalho é essen
cial para um melhor aprendiza
do...”, acrescenta a professora/
orientadora Lucimar Gonçal
ves.
Apesar de ainda não possuir
uma denominação definida (o
que deverá ser oficializado em
breve), o primeiro cliente real
da nova agência é a Santa Casa
de Misericórdia de Mogi das
Cruzes.
A recente administração da
instituição atua há cerca de dois
anos e de acordo com o diretor
administrativo da unidade de
saúde, Daniel Câmara, este é
um investimento inovador e a
expectativa é de que o resultado

seja positivo.
Ainda segundo Câmara,
dentre outros, a Santa Casa tem
como focos principais a divulga
ção de seus projetos de sustenta
bilidade mais importan tes (tais
como: “Programa Nota Fiscal
Paulista” e “Adote um Leito”,
por exemplo) e do atendimento
de qualidade por meios práticos
e baratos, aos quais os pacientes
têm facilida de de acesso.
Todo o trabalho desenvolvi
do pelos alunos por meio da
nova agência será supervisiona
do pelos professores titulares
das mais diversas disciplinas da
área de comunicação.
Para contratar tais serviços,
basta entrar em contato com a
Universidade. A nova unidade
comunicativa localiza-se na
Universidade Braz Cubas sito
à Avenida Francisco Rodrigues
Filho, 1233, Mogilar (sala 406).
O horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das
18:30h as 22:00 horas. Para
mais informações, o telefone é:
4791-8192.
Alunos Comunicação Institucional –
disciplina: Assessoria de Imprensa
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Estudos da Bíblia
SYLLAS NOGUEIRA
PINTO É
MISSIONÁRIO
COMO UMA VERDADEIRA IGREJA
É MANTIDA, E SUPRIDA
Como uma verdadeira igreja pode pagar, até paga
salário dobrado ao pastor que é discipulador, alem de poder
manter uma folha de pagamento com mais pastores e até um
quadro de funcionários?
Uma igreja verdadeira, é um organismo espiritual,
composta de pessoas que realmente morreram para o mundo
através do batismo nas águas por imersão ( ninguém morre só
molhando a cabeça) e nasceram da água e do espírito, e se
tornaram habitação do Espírito Santo e membros do corpo de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo chamado
igreja. Todos os membros aqui na terra, já pertencem a universal
assembléia nos céus, tendo os seus nomes arrolados no livro da
Vida, e são amados chamados e guardados por Nosso Senhor
Jesus Cristo, até serem apresentados ao Pai,após o juízo
final.(Judas 1;1, e24)
A Bíblia Sagrada, é o único livro deixado a igreja,
por ser um livro puramente espiritual escrito para espirituais,
daí, estar fechado a pessoas carnais , porque as escrituras só
são discernidas espiritualmente. E uma biblioteca que chegou a
nós pela maravilhosa providencia divina. Nosso Deus, é o Deus
de toda a providencia, inclusive o sustento e a manutenção da
Igreja.
I Timóteo 5;17 –Os presbíteros que governam bem
sejam estimados por dignos de duplicada honra; principalmente
os que trabalham na palavra e na doutrina.
Uma igreja pode e deve nascer de um ponto de
pregação, que se transforma em congregação, e depois vem se
tornar igreja com vida própria pronta para formar outras
congregações em novas igrejas, cumprindo assim as metas
naturais para a evangelização da pátria. Esse deve ser o caminho
natural de uma igreja, ser formadora de novas igrejas.
Existe um segredo , que não chega a ser segredo
porque esta inserido na Bíblia Sagrada, só precisa ser aceito e
obedecido.
Esse segredo é tão completo que também vai suprir da
fé verdadeira todos os que realmente são convertidos e possuem
a certeza plena da salvação e vida eterna.
Gálatas 5;6 Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão
nem a incircuncisão tem valor algum,, mas sim a fé que opera
pelo amor.
Na primeira igreja citada no livro de Atos dos Apóstolos
não havia necessitados.
Então não havia egoístas, não havia avaros, não havia
espertalhões, não havia aproveitadores, porque havia do
verdadeiro amor de Deus em cada coração.
Havia verdadeira conversão, e cada um se preocupava
com o bem estar do seu próximo a quem eles amavam mais que a
si mesmos.
Na primeira igreja, quando alguém era convertido, ele
já era contagiado com a dose certa do verdadeiro amor de Deus,
que não é o amor ágape, nem algum tipo de amor terreno, mas o
novo convertido recebia o derramamento do amor de Cristo que
não existe definições na terra.
Com esse amor indefinível, ele também recebia a fé que
opera através do amor, então ele tinha o amor verdadeiro e a fé
verdadeiro. Era muito fácil ele receber a unção ensinadora e
não precisava freqüentar nenhum seminário de teologia para
aprender a ser presunçoso e vaidoso. Leia os seguintes textos e
veja se podes descobris a verdade das minhas afirmações.
Efésios 3;19 E conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude
de Deus.
O amor de Cristo excede toda definição humana, e é esse
amor que deve ser derramado na igreja para que ela realmente
seja igreja.
O amor de Cristo na igreja fará com que todos sejam de
um mesmo parecer, então haverá unanimidade, e havendo
unanimidade haverá poder porque a palavra fiel e verdadeira
fala que se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, tal
concordância terá efeito no céu.
Mateus 18;18,19 Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes
na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra
será desligado no céu.19 também vos digo que, se dois de vós
concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhes será feito por meu pai que está no céu
Comentários, críticas ou sugestões: 4753-2623
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Participantes do Programa Ação Jovem recebem
panetones da Secretaria de Promoção Social

www.colunabaudeinformacao.com

baudeinformacao@gmail.com

representaram a Secretária de
Promoção Social, Márcia Bin de
Sousa, que por motivos de
agenda, não pode comparecer à
entrega.
Pela manhã, aproximada
mente 50 jovens receberam a
iguaria natalina, mas ao longo
do dia, todos os 460 que fazem
parte do Ação Jovem, foram
contemplados com um panetone
cada.
Programa
O Programa Ação Jovem, é
desenvolvido no município por
meio de uma parceria que a
Prefeitura fez com o Governo do

Estado, idealizador do projeto.
Os adolescentes que fazem parte
do programa recebem uma bolsa
mensal de R$ 80,00 e fazem
cursos de capacitação profis
sional, como informática e
técnicas administrativas. É
necessário que os jovens estejam
cursando o ensino fundamental
ou médio, tenham uma ótima
frequência escolar e idades entre
15 a 24 anos.
A coordenadora do Ação
Jovem, informou que nas duas
primeiras semanas de janeiro, as
inscrições para o programa
estarão abertas.

SECOM Poá

Cerca de 460 jovens que fazem parte do programa Ação Jovem ganharam um panetone cada

A Secretaria de Promoção
Social de Poá distribuiu
panetones para cerca de 460
jovens que fazem parte do
Programa Ação Jovem.
A entrega aconteceu no
auditório do Núcleo de
Atendimento à População
(NAP), na manhã desta quintafeira, dia 22.
Os jovens receberam os
panetones das mãos da
coordenadora do programa no
município, Leda Aparecida da
Costa Monteiro, e da
coordenadora do NAP, Tânia
Cristina Feliciano da Silva, que

O jovens interessados
precisam compa recer ao box 7
do NAP, com o RG em mãos.
Menores preci sam estar
acompanhados
dos
responsáveis. Leda ressaltou
que para integrar o projeto, a
renda familiar mensal não pode
passar de meio salário mínimo
por pessoa.
O NAP fica na Praça dos
Expedicionários, nº 31, no
Centro de Poá, e funciona de
segunda a sexta-feira, das 08 às
17 horas.
Mais informações pelo (11)
4639-7786.

Edinho do Kemel Entrega Taça de Campeão ao Fortaleza de Ferraz
Num cenário perfeito, a 25º
Copa Verão de Futebol
Amador de Poá conheceu na
manhã de domingo (11) seu
campeão. O Fortaleza de
Ferraz de Vasconcelos mostrou
a superioridade no toque de
bola e união da equipe para
sagrar-se campeão.
O organizador da atividade,
Sr. “Gurú”, aproveitou o
encerramento do Campeonato
para fazer um agradecimento
“Agradeço a todos que nos
ajudaram nesta empreitada,
em especial aos nossos
colaboradores. O importante
foi proporcionar entretenimen
to e bem estar aos amantes do
futebol”.
Já o vereador paulistano
Adolfo Quintas (PSDB), foi
representado por seu assessor
Sr. Edivan Santos, que
parabenizou o empenho dos
organizadores os quais não
mediram esforços para fazer
um campeonato transparente,

baudeinformacao@gmail.com

VIVA MELOR EM 2012: Muitos acreditam que por mais
que lutem pelo meio ambiente, o que podem fazer pelo
planeta é pouco comparado às necessidades atuais para
reverter o quadro doentio em que estamos. Um grande
engano! Ações individuais são essenciais para recuperar a
saúde do planeta. E a educação ambiental é capaz de
multiplicar estas ações. Pense nisso!
MENOS LIXO: Um simples gesto, às vezes, pode fazer
toda a diferença. No caso do lixo, o depósito correto é
fundamental porque contribui para evitar enchentes, além
de gerar recursos para estados e municípios. No entanto o
que chamamos de lixo é matéria prima e recursos naturais
misturados e fora do lugar. A reciclagem devolve estes
recursos para fabricar novos produtos retirando menos da
natureza, além de economizar mais água e energia, e
aumentar a vida útil dos aterros sanitários. Mantenha dois
contentores na sua cozinha, um para o MATERIAL SECO
(inorgânico: papel, plástico, metal, vidro) e outro para
MATERIAL ‘MOLHADO’ (orgânico: restos de comida,
cascas de frutas etc.). Acumule o material seco num
contentor maior e regularmente encaminhe à reciclagem.
Se não houver recolha de lixo seletivo na sua comunidade,
procure doar seu material para quem faz reciclagem, já o
material ‘úmido’ pode virar adubo e servir para alimentar
animais.
REFLEXÃO: O desejo de conquista é algo muito natural
e comum; aqueles que obtêm êxito na conquista são sempre
louvados, e jamais censurados; os que não têm condições
de conquistar, mas querem fazê-lo a qualquer custo, cometem
um erro que merece ser recriminado
FELIZ 2012: Agradeço a todos os leitores deste periódico
pelos elogios e sugestões que recebemos sobre esta coluna,
desejo ainda que o espírito do Natal desperte em você a
emoção de viver, não permita que o Natal seja apenas a
ilusão de uma noite, espalhe durante toda sua vida a luz da
solidariedade. Com um forte abraço, receba os meus sinceros
votos de Feliz Natal e um 2012 repleto de sucesso.

Edinho do Kemel Entrega Taça de Campeão

e deram todas as condições para
as equipes realizarem uma boa
competição.
Na ocasião, Edinho do
Kemel cumprimentou os atletas
e entregou o troféu aos
campeões. “Fico feliz em
participar de um momento tão

Dr. Valter Risieri Toni e família
desejam a todos os Poaenses um Feliz
Natal e um Prospero Ano Novo!

importante na vida de vocês. A
superação para chegar ao título
de uma competição requer
muito empenho. Parabenizo a
todas as equipes que não
mediram esforços para atingir
seus objetivos”, finalizou
Edinho.

Nesta edição, a 25ª Copa
Verão envolveu mais de 250
atletas e dirigentes. Vale
salientar que a premiação do
Campeonato Amador também
premiou o artilheiro e o goleiro
menos vazado, e todos os
destaques do Amador.

Que a paz dos
anjos possa
abençoar você e
sua família em
todos os dias do
próximo ano!
Feliz Natal e
um Ano Novo
com muita luz!

Dr. Valter Risieri Toni, Michele Dantas Toni, Maisa Dantas, Jose Caldas e Nicole Malek Toni
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Feliz natal e um
Próspero 2012
Banda Chamada a Cobrar

www.myspace.com/bandachamadaacobrar
www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2553973

Dagmar Tranças
Competência, qualidade e respeito
A mais antiga casa de tranças da região

Cortes transados estilo Afro
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Tradições Natalinas
As origens de muitas tradições que caracterizam as celebrações
modernas do natal perdem-se nos tempos. No entanto, é possível
identificar algumas raízes pagãs e romanas da festa católica do
natal.
Os povos primitivos tinham rituais marcados pelas estações
do ano e em Dezembro era a altura do solstício de Inverno, ou
seja, o período mais frio do ano chegava a meio e a partir daí os
dias eram maiores e mais quentes. Para comemorar essa data,
era organizada uma grande festa que poderia durar vários meses.
Os países nórdicos vieram acrescentar alguns traços importantes
a essa celebração como a figura do pai natal, cujas origens
remontam a esse período.
A influência dos romanos faz-se sentir através de outra
celebração em honra do deus romano Saturno cujas festas eram
um dos pontos altos do ano. A bebida, a comida e os divertimentos
abundantes caracterizavam este período em que os rigores do
Inverno eram esquecidos por alguns dias.
A celebração religiosa do Natal só foi iniciada no século IV
quando o Papa Júlio I levou a cabo um estudo exaustivo sobre a
data de nascimento de Jesus Cristo e acabou por estabelecer
oficialmente o dia 25 de Dezembro para as comemorações.
Posteriormente, outras celebrações que tinham por base rituais
pagãos ou romanos foram adotadas e transformadas para se
inserirem no âmbito das comemorações cristãs.
Uma das tradições mais marcantes do natal é a Árvore de
Natal. O culto da natureza dos tempos pagãos está sem dúvida
na origem da celebração da árvore, embora esta só tenha sido
adotada oficialmente para as celebrações na Alemanha em 1539.
Mais tarde a árvore passou para todo o mundo, principalmente
através dos casamentos celebrados entre famílias reais e que
levaram a uma propagação do costume a outros países europeus
e mais tarde ao resto do mundo através da colonização.
O elemento religioso foi introduzido através da escolha de
motivos piedosos para a decoração das árvores como as velas
(atualmente luzes elétricas), os anjos e a estrela, que é costume
colocar no topo e que representa a Estrela de Belém que terá
guiado os Reis Magos. Na maioria dos países, a árvore utilizada
é um abeto, uma árvore de folha perene que se mantém viçosa
no Inverno, mas em Portugal, o pinheiro é mais utilizado por ser
mais vulgar no nosso tipo de clima.
O Pai Natal é uma figura importante em qualquer celebração
de Natal, e a sua origem é bastante antiga. Nos países nórdicos,
era costume alguém vestir-se com peles e representar o “Inverno”.
Essa figura visitava as casas e ofereciam-lhe bebidas e comidas
pois acreditavam que se o tratassem bem a sorte iria abençoar a
casa. Mais tarde o Pai Natal, velhote, boêmio, alegre e robusto
foi associado à figura de São Nicolau. Este bispo turco teve um
percurso característico, tendo ajudado os pobres e as crianças,
oferecendo-lhes presentes e dinheiro. A sua generosidade deu
origem a lendas segundo as quais ele visitaria a casa das crianças
no dia 6 de Dezembro para lhes deixar presentes.
Mais tarde, as duas figuras foram associadas, embora apenas
no século XIX é que tenha surgido uma imagem definida do Pai
Natal. O norte-americano Clement Moore escreveu um poema
em 1822 intitulado «Uma Visita de São Nicolau» em que descrevia
em pormenor a figura e desde então tem sido essa a imagem
utilizada: um velhote gordinho e alegre, que se desloca num trenó
puxado por oito renas e que entra em casa pela chaminé. Um
aspecto curioso da figura é que a cor definitiva dos trajes do Pai
Natal é bastante mais recente do que se imagina e tem uma origem
pouco ortodoxa. Nos anos 30 deste século, a Coca-Cola contratou
um publicitário para criar a imagem da marca para a campanha
de Inverno. Deste modo, as cores da empresa ficaram associadas
para sempre à figura do pai Natal, o encarnado e o branco.
Os presentes de Natal já se tornaram um ritual obrigatório. E
embora sejam apontados motivos religiosos para a oferta de
prendas, ela tem raízes mais antigas. Em Dezembro, estando já
passada a primeira metade dos rigores do Inverno, a celebração
era pontuada por um grande consumo de alimentos. Como cada
agricultor tinha uma especialidade própria, surgiu a tradição de
trocar produtos de forma a que todos pudessem consumir alguma
variedade. Os romanos reforçaram este hábito, aumentando o
volume e valor das ofertas. Mais tarde, os cristãos adoptaram
este costume, simbolizando a oferta de presentes o altruísmo do
ideal católico, patente nos presentes trazidos pelos Reis Magos
ao Menino Jesus.
O presépio de Natal é uma tradição antiga, surgiu no século
XIII, e ainda hoje se cumpre na maior parte dos lares. As
primeiras imagens que representam a Natividade foram criadas
em mosaicos no interior das igrejas e templos, remontando ao
século VI. São Francisco começou a divulgar a idéia de criar
figuras em barro que representassem o ambiente do nascimento
de Jesus. O primeiro presépio foi construído por São Francisco
em 1224, tendo sido celebrada uma missa que foi descrita como
tendo um ambiente verdadeiramente divino. A partir dessa altura,
a idéia foi-se propagando para os conventos e casas nobres, onde
as representações se tornavam cada vez mais luxuosas.
Os cartões de Natal são outro dos aspectos importantes da
quadra natalícia e foi criado há relativamente pouco tempo. Foi
um inglês, Henry Cole, que foi responsável pela criação desta
forma original de enviar votos de boas festas pelo correio. A
inovação surgiu devido à substancial redução que os custos do
envio de correio sofreram em meados do século XIX. Desta forma,
era acessível a todos o envio das felicitações.
Embora a tradição religiosa tivesse demorado algum tempo a
habituar-se a este costume, ele é bastante popular hoje em dia.

www.forrozaodoluna.com.br
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Um ótimo Natal, e que
os dias do Ano Novo
sejam uma seqüência
de proveitosas
realizações e repletos
de paz e felicidades.
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Nunca deixe
que as tristezas
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O verdadeiro
significado do Natal

Humildade,
compaixão,respeito

do ontem e as

ao próximo e,

preocupações

acima de tudo,
amor à Deus. Que

com o amanhã

estes ensinamentos

estraguem a

sejam seguidos no

felicidade do

decorrer de 2012!

seu dia de hoje.

Ricardo Massa

Feliz Natal e
Que Deus nos

um Prospero
2012!!!

Deneval Dias
O Natal é a
principal festa
Cristã. Que
Deus esteja
presente em
todos os lares
no decorrer de
todo o ano que
se aproxima
Feliz 2012!!!

Mário Sumirê

Que o amor
cresça em
nossos corações
e que a paz
reine em todos
os lares. Feliz
Natal e um ano
de muitas
realizações!

Prof. Gerson Passos

Que os sinos do
Natal sejam
mensageiros de
Boas Festas, e que
o Ano Novo seja
repleto de
realizações. Feliz
Natal e Próspero
Ano Novo.
Edmilson Ceará

Que o seu Natal
e da sua família
seja iluminado,
e o Ano Novo
traga momentos
de muita paz,
amor, alegria e
prósperidade.
Alemão Churrasqueiro

MADUREIRA DO TREM

MADUREIRA
DO TREM
ID:9* 10840

Desejo a todos os clientes e
amigos uma noite feliz de
natal e um próspero 2012
com muitas realizações!!!

ilumine neste Natal

Símbolos e lendas se fazem presentes quando
se trata de tradições natalinas
O Natal, sem dúvida, é a data mais comemorada em todo
o mundo, pois, representa o nascimento do maior personagem de nossa história, Jesus Cristo, filho de Deus Pai, o
Criador do Céu e da Terra.
É marcada também pela vasta apresentação de símbolos
que, com o passar dos séculos, tornaram-se comuns em vários países. Mas será que todos sabem o que verdadeiramente
esses códigos representam?
Para responder a essas perguntas, a partir de pesquisas
realizadas em livros, revistas, mídias digitais etc segue um
pequeno apanhado do significado de alguns desses símbolos:
Árvore de Natal:
Há milhares de anos (muito antes da era Cristã) era comum, em alguns países da Europa as pessoas afastarem os
maus espíritos das árvores para que permanecessem sempre
verdes, mesmo durante o inverno. São Vilfrido (634-710),
um monge anglo-saxão, para acabar com essa crença pagã,
resolveu cortar um carvalho que ficava em frente à sua igreja. A partir daí, surge o chamado pinheirinho (símbolo cristão colocado junto aos presépios). Hoje, a “Árvore de Natal” é um dos símbolos mais expressivos do Natal, pois, para
muitos representa Jesus como sendo a “Arvore da Vida”.
Suas luzes representam os frutos das nossas boas ações e
seus variados tamanhos indicam as medidas de nossa generosidade e caridade.
A Ceia de Natal:
Proveniente do Latim (coena) a palavra ceia, para o oriental, antigamente significava a refeição que se faz à noite.
Já a “Ceia de Natal” para as famílias Cristãs representa a
Última Ceia (refeição) do Senhor, instituída por Jesus Cristo, na noite de Quinta-Feira Santa. Esta cerimônia ocorreu
na véspera da morte de Jesus Cristo, com a presença dos
discípulos mais intimamente ligados à Ele.
Cartões:
Tradição Britânica que se iniciou em 1843, época em que
também eram lançados os Contos de Natal. Conta a história
que o diretor de um grande museu em Londres, percebeu,
quase no final do ano, que não teria tempo de escrever, à
mão as suas felicitações de Natal. Foi aí que teve a idéia de
pedir auxílio para um amigo seu, que era artista plástico.
Este, por sua vez, dividiu um pequeno papel quadrado em
três partes e desenhou uma família em volta de uma mesa,
bebendo e comendo alegremente e ao lado crianças esfomeadas recebendo comida e roupas. Logo abaixo escreveu: “A
Merry Christmas, a happy New Year to you” que sigifica:
“Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você”. Posteriormente foram impressos em litografia (processo de gravação
sobre pedra calcária ou placa de metal, espécie de carimbo
rústico) cem cópias desse cartão original, todos coloridos à
mão. Cinquenta deles foram remetidos pelo correio e o restante foi vendido por 1 xilim (que era a moeda em circulação
da época, na Inglaterra).
A Origem do Papai Noel
A mais fidedigna das versões é que o bom velhinho seja
uma figura estilizada de São Nicolau, nascido em numa cidade da Ásia Menor, no ano 271 da era cristã. Filho de uma
família muito rica, São Nicolau distribuía seus bens aos mais
pobres e necessitados (principalmente crianças e marinheiros famintos). Em uma determinada ocasião, São Nicolau,
sabendo das dificuldades de seu vizinho em realizar um casamento digno à uma de suas filhas, encheu um saco de ouro
(até então pertencente à sua família) e jogou-o pela janela
do amigo. Fez o mesmo no casamento da segunda filha. Na
terceira tentativa, foi flagrado por seu pai enquanto contava
a história para alguns amigos. Daí o surgimento do “ saco
de presentes de Papai Noel”. Após sua morte, São Nicolau
foi considerado santo pela igreja.
Em minha opinião, depois de ter conhecimento sobre todas estas histórias, concluo que seria maravilhoso se o comportamento humano fosse, durante o ano todo, igual ao do
Natal, revivendo a paz, a harmonia, a compreensão, o amor
e a proliferação de bons sentimentos!
Alguém discorda? Bom, aproveito a oportunidade para
desejar Feliz Natal e Próspero Ano Novo aos leitores

e no Ano Novo,
proporcionando-nos
dias melhores, com
muita Paz, Saúde e
Fé.
Boas Festas!

Júnior da Locadora

Que o espírito
natalino traga aos
nossos corações a
fé inabalável dos
que acreditam em
um novo tempo de
paz e amor. Boas
Festas.
Loureiro
Que a luz da
estrela de Natal
ilumine e guie
cada um dos
seus passos em
todos os dias do
ano que está
para nascer.
Edison Rodrigues
s

Jesus Cristo nasceu,
viveu e morreu pela
remissão de nossos
pecados. Por isso ele
é Nosso Senhor e
pastor. Que seus
ensinamentos sejam
seguidos e
transmitidos de
geração para
geração. Amém!

Azuir Marcolino
Desejo que neste
Natal os lares se
encham de saúde,
paz, humildade e
amor. Que Nosso
Senhor Jesus
Cristo os proteja e
que 2012 seja
repleto de
realizações.

Tonho de Ferraz

Marquinhos
Mecânico, deseja
a todas as
familias,um Feliz
Natal e Boas Festas.
Que Deus esteja
em todos os lares ,
em todos os nossos
corações e abençoe
a todos.
Um feliz ano de
2012!!!

Próspero Ano Novo

