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Orquestra Sinfônica Municipal apresenta “The Beatles
in Concert”
No próximo sábado, dia 14, a Orquestra
Sinfônica Municipal apresenta o espetáculo “The Beatles in Concert”, no Teatro
“Jorge Andrade - Unifeb”, à partir das 20h.
A entrada para o espetáculo é 1lt de leite
e os ingressos estarão disponíveis à partir
das 18h no local da apresentação.
No repertório estão rock e música erudita, os clássicos como “Twist and Shout”,
“Hey Jude”, “Help”, “Ticket to Ride” e “Let it be”, além de músicas das bandas Queen
e U2.
A Orquestra tem a regência do maestro Paulo de Tarso e o espetáculo tem a produção de César Juliani.

Estação do Rock acontece no próximo fim de semana
De 13 à 15 de dezembro acontece a Estação Rock.
Com quase 30 horas de música para reunir os apaixonados pelo estilo musical, distribuido nos três
dias de evento.
O idealizador do projeto é o publicitário Marcos
Murta e a relização será através do Proac - Programa de Ação Cultural em parceria com a Prefeitura
Municipal de Barretos.
O evento acontecerá no Recinto Paulo de Lima
Corrêa, a entrada será 1kg de alimento e dentro do
espaço do Recinto haverá uma Praça de Alimentação com food truck.
Confira a programação da Estação do Rock:
Sexta-feira dia 13/12 - A partir das 18h
- bandas selecionadas
- PLANO BEATLES
- TRECHO URBANO
- ZAC
Sábado dia 14/12 - A partir das 12h
- bandas selecionadas
- DIOX
- JACK TEQUILA
- LAST LOVER
- EDINHO SHOW SANTA CRUZ E BANDA
Domingo dia 15/12 - A partir das 10h
- bandas selecionadas
- PAULO MANO (RAUL SEIXAS COVER)
- IRON LADIES
- TIA ZICA
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Lar doce lar
Ontem, eu e minha mulher estávamos sentados na sala falando das coisas da vida. Quando tocamos no delicado assunto de viver mal ou morrer.
Pedi a ela que nunca me deixasse viver em estado
vegetativo, dependendo de máquinas e líquidos.
E que, se um dia eu ficasse nesse estado, que
desligasse tudo o que me mantivesse vivo.
Minha querida esposa, então, levantou-se do
sofá, desligou a TELEVISÃO, o PLAYSTATION e
o COMPUTADOR e, em seguida, jogou minha lata
de cerveja no lixo.
Ela é ou não é uma vaca?
Fonte: Tediado

CRAZY ABOUT
PORTUGUESE

*por Patrícia Alba

Empedernido?

Olá amigos!
Você conhece o significado da palavra Empedernido?
Para muitos escritores, o uso de palavras “estranhas” aos nossos ouvidos era muito comum em seus livros, pois isto criava no leitor a dúvida e a curiosidade.
Casimiro de Abreu em suas obras como Meus oito anos,
As Primaveras, Carolina, etc costumava usar palavras
que hoje não encontramos mais em nosso Português.
Mas, o que significa a palavra Empedernido?
Empedernido significa quem não se comove facilmente.
Exemplo: Tão empedernido que nem a morte do
pai o abate.
E você? É uma pessoa empedernida?
Aguardo você na próxima edição...

Estreia de “Star Wars:
A Ascensão Skywalker”
é antecipada
O Centerplex do North Shopping
antecipou a estreia do “Star Wars: A
Ascensão Skywalker”, para à 0h do
dia 18 para o dia 19.
Os ingressos já estão sendo vendidos
à partir de hoje, nas bilheterias do cinema.
Confira os horários do filme:
Sala 03 - Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h
Sala 03 - Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h30 e 17h45
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Sabrina e Drácula em Janeiro na Netflix
Aqui nos despedimos de 2019 e damos as boas vindas as
novidades de 2020.
A Netflix está presente em nossas vidas já faz alguns anos
e para começar um novo ano temos algumas novidades muito
boas como a volta da nossa bruxa Sabrina – Parte 3, a nova série
Drácula e também os três clássicos Jurassic Park para você fazer
aquela maratona. Confira a lista completa de todos os lançamentos de janeiro na Netflix:
Séries
O Mundo Sombrio de Sabrina: Parte 3 (24/1/2020)
Kiernan Shipka está de volta como Sabrina, a garota metade bruxa, na terceira parte da série de terror teen baseada nos
quadrinhos da Archie.
Drácula (Em breve)
No papel de Drácula, Claes Bang estrela a minissérie dos
criadores de Sherlock, baseada no romance clássico de Bram
Stoker.
Não Fale com Estranhos (30/1/2020)
Segredos, violência e uma conspiração levam o pai de família Adam Price a uma busca alucinada pela verdade sobre as
pessoas mais próximas a ele.
Spin Out (1/1/2020)
Uma patinadora precisa lidar com problemas familiares e
lutar contra seus próprios demônios para conseguir retomar a
carreira.
Onisciente (29/1/2020)
No futuro, cidades são monitoradas por drones 24 horas
por dia. Uma mulher descobre que um assassinato foi ignorado
pelo sistema de vigilância e quer investigar o motivo.
Sex Education: Temporada 2 (17/1/2020)
Titãs: Temporada 2 (10/1/2020)
AJ and the Queen (10/1/2020)
Grace and Frankie: Temporada 6 (15/1/2020)
The Ranch: Temporada final (24/1/2020)
Anne with an E: Temporada final (3/1/2020)
The Circle (1/1/2020)
Patrulha Médica (10/1/2020)
Sou um Assassino: Temporada 2 (31/1/2020)
Hip-Hop Evolution: Temporada 4 (17/1/2020)
Ascensão: Império Otomano (24/1/2020)
BoJack Horseman: Temporada 6 (Parte B) (31/1/2020)
Templários: Temporada 2 (20/1/2020 )
Fonte: Trilha do Medo

Na próxima edição divulgaremos os filmes que estreiam na Netflix.
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A PSICOLOGIA E SEUS MISTÉRIOS

*por Patrícia Pires de Matos

A Homossexualidade e a Homofobia
Conforme o Glossário de Psicologia e Psiquiatra a expressão ”homofobia” significa
medo do homossexualismo. O medo do homossexualismo empurra as pessoas em direção ao sexo oposto com objetivos de reprodução e de garantir ao sujeito sua identidade
heterossexual. A homofobia é típica de pessoas que, consciente ou inconscientemente,
ainda têm muitas dúvidas e angústias sobre sua identidade sexual. Como mecanismo de
defesa de sua insegurança, estas pessoas costumam ridicularizar e agredir os homossexuais. Casos muitos graves de
homofobia levam o sujeito a fazer investidas como o assassinato de homossexuais.
Ao contrário do que muitos pensam, ser homossexual não é uma opção, não é uma escolha, estudos recentes
dizem que a homossexualidade esta intimamente ligada a fatores genéticos e hormonais, fatores estes que são inerentes a escolha, ou seja, não é passível de se escolher ser homossexual ou não, afinal, em uma sociedade onde homossexuais são mortos a pedradas, pauladas, tiros, esfaqueados, vítimas de bullying na escola quem iria querer ser
homossexual.
Muitos homossexuais cometem suicídios e estão propensos a desenvolver doenças psicológicas, como Depressão, Síndrome do Pânico, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtorno de Ansiedade Generalizada, Fobia Social,
Anorexia, Bulimia, Crises Psicóticas e Paranóicas.
As causas de suicídio e desenvolvimento de doenças psicológicas se deve principalmente a homofobia por causar tantos problemas aos homossexuais. A cultura em que vivemos acaba por agravar o surgimento de pensamentos,
imagens, ansiedade, depressão e medo que acabam sendo maléfico ao indivíduo. É muita cobrança e pressão da nossa sociedade diante da questão sexual.
Quando refletimos sobre a questão da homofobia requer sempre a contextualização cultural. O comportamento surge como manifestação individual, mas tem seus constituintes ligados na cultura onde se inscreve, assim como
a manifestação de outros comportamentos, também regulados por um intricado sistema de normas sociais.
Em nossa cultura a questão geralmente se apresenta de maneira bastante evidenciada. Pais vigiam seus filhos
desde muito cedo, observando atitudes que possam apontar uma possível homoafetividade e não hesitam, inclusive,
em reprimir algumas manifestações de afeto e outras próprias do desenvolvimento psicossexual de todo sujeito em
formação. Serão muito mais atacados aqueles que dizem respeito ao gênero masculino, aos meninos em formação,
sendo que, nesse aspecto, as identificações de gênero para as mulheres são um pouco mais flexíveis.
Ocorrem muitas vezes situações nas quais o pai pode culpar a mãe pela escolha sexual do seu filho ou filha,
dizendo que foi a maneira e o meio em que foi criado ou criada. Mas, vale ressaltar que o meio não é o único que irá
influenciar na sua escolha, os fatores genéticos e hormonais também necessitam estarem presentes e serem levados
em conta.
Vivemos em uma cultura onde ainda o homossexual é visto como um ser doente, sofrendo preconceitos até em
termos profissionais. Muitas organizações inclusive deixam de contratar pessoais homossexuais por causa da discriminação, sendo que isso não irá atrapalhar em nada na escolha do cargo. A homossexualidade não é uma doença,
sendo que não podemos mudar os pensamentos das pessoas quanto a sua escolha sexual e sim respeitarmos sua
opinião e aceitando da maneira que elas são.
Patrícia Pires De Matos – Psicóloga Cognitivo Comportamental e Hipnoterapeuta Ericksoniana
E-mail: patipmpsico@yahoo.com.br
Telefones: (17) 98118-2003 / 99129-1084
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CANCELE SUA NETFLIX
AINDA HOJE

No dia 3 de dezembro, estreou em Netflix o
filme ‘A Primeira Tentação de Cristo’, do Porta dos
Fundos, apresentado como um especial de Natal. Segundo a sinopse, Jesus retorna acompanhado de uma
viagem de 40 dias pelo deserto e é surpreendido com
uma festa surpresa pelos seus 30 anos. O filme retrata os personagens caricaturados e o próprio Cristo
como homossexual. Instigada pela força demoníaca
que tem inspirado tantos e tantos corações e mentes
nestes tempos de neo-paganismo”, a Netflix ofereceu
como “especial de Natal” neste ano “um filme blasfemo, vulgar e desrespeitoso para com o nosso Deus e
Senhor Jesus Cristo e sarcástico com a fé de todos os
cristãos.
Diante de um “filme debochado e desrespeitoso ao extremo com alguém a quem você ama”, talvez
o “ideal” seria promover uma “ação judicial”. “Mas,
com a desculpa de liberdade de expressão, todo lixo
é permitido, todo sarcasmo para com a fé alheia é
louvado, tudo quanto trinca e corrói os alicerces da
nossa cultura e da nossa sociedade é reputado como
avanço e progresso.
O que nos resta fazer, se realmente cremos no
Senhor Jesus Cristo, se O amamos, se O confessamos
como Deus verdadeiro feito verdadeiro homem? Uma
só coisa: atingir essa gente naquilo que realmente lhe
importa: o bolso! Sim, porque o deus dessa turma é o
dinheiro.
Neste Natal, proclame seu amor, sua fé, seu respeito em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo; mostre
que seu amor por Ele é real e ativo: cancele a assinatura da Netflix e lá, no menu apropriado, explique o
motivo: ‘desrespeito por Jesus Cristo’.
“Este cancelamento é uma interessante prova
do quanto Cristo é ou não Alguém realmente significativo na sua vida”.
Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos senhores.
De Deus não se zomba.
Meu anjo da Guarda saúda o seu anjo da guarda
.
Salve Maria!
Zé, Fili Eclesiae Catholicae.

Maionese de Fruta
Ingredientes
½ Xícara (chá) Bacon
½ Cebola Picada (usei
roxa)
½ Xícara (chá) Abacaxi
Picado
1 Xícara (chá) Farinha
de Mandioca
1 Colher (sopa) Manteiga
Uvas Passas
Salsinha Picada
Sal
Pimenta do Reino

Modo de Fazer

1 - Em uma frigideira frite ½ xícara (chá) de bacon picado até dourar, adicione ½ cebola roxa picada e refogue
até ficar transparente.
2 - Junte uvas passas a gosto, ½ xícara (chá) de abacaxi e
frite por 1 minuto.
3 - Adicione 1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada misture bem e tempere com sal e pimenta a gosto, acrescente 1 colher (sopa) de manteiga e mistura até
derreter bem, finalize com salsinha picada e aproveite.

Observações

Troque Por:
Abacaxi: maça picada, pera, banana, outra outras frutas
não muito doces.
Bacon: Calabresa
Cebola: Alho Poró
Farinha de Mandioca: Farinha de Milho
Fonte: Comidinhas do Chef
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Caiu é Pênalti!
*por Leandro Joaquim

Rumo ao Mundial da FIFA
Pra quem achou que a coluna havia entrado de férias, sinto
muito, ainda não, afinal temos
o Mundial de Clubes da FIFA e
ainda temos muito o que falar
do Flamengo.
Primeiro que o mercado da
bola anda agitado, muita especulação em relação a saída
do artilheiro GabiGol, pedido de salário nas alturas e também boatos sobre a saída do técnico Jorge Jesus. O fato é
que as coisas são irão se concretizar após o Mundial que já começou.
Falando em Mundial, o camisa 7 do Mengão, Everton Ribeiro, que foi peça chave nessa locomotiva rubro negra chamou a atenção de seus companheiros. Everton se diz preocupado com o fuso
horário e pede atenção redobrada para o jogo da semifinal contra o Espérance ou Al-Hilal, no dia
17 de dezembro. Outros dois clubes brasileiros caíram nessa fase, Atlético Mineiro e Internacional
de Porto Alegre.
Depois da goleada sofrida para o Santos, por 4 a 0, dentro da Vila Belmiro na última rodada do
Brasileirão, muitos torcedores ficaram preocupados, porém, é que para o time de JJ era um jogo festivo, para o de Sampaolli era uma decisão. Assim o Flamengo entrou em campo de férias e o Santos
entrou com a “faca nos dentes”, um elenco treinado e afiado e o outro em ritmo de comemorações.
Resultado, goleada para o Peixe. Em sã consciência, sabemos que se o Flamengo estivesse treinando
em alto nível, não teria sido esse placar todo. Desculpa torcedor santista, mas só trago luz aos fatos.
Bem, voltando ao Mundial, como pouco entendedor de futebol que eu sou, acredito que o Flamengo passe pela semifinal e encare o Liverpool. Por maior que seja o salto, o Rubro Negro Carioca
é muito mais time que Espérance ou Al-Hilal, convenhamos, assim como Liverpool tem um elenco
muito mais qualificado que Monterrey ou Al-Sadd!
A minha maior preocupação é o Galvão Pé Frio Bueno narrar a disputa. Eita “homizinho” pé
frio, acho que ele deveria permanecer em repouso, porém, já está confirmado para as partidas.
Para encerrar, agora apenas três times nunca caíram pra série B, Flamengo, Santos e o São Paulo. Tchau Cruzeiro e boa sorte em 2020.
*por Leandro Joaquim
MTB 50.685/SP

North Shopping Barretos comemora mais um ano

Lojista do Ano Representando Neiva
proprietária da Hering,
Cecília Lemos Palitot de Paula

Cliente do Ano Silvana Suely Munari Benetti

Cliente do Ano Fabio Henrique Souto

Cliente do Ano Sandra Matos do Carmo

Dia de grandes comemorações para o North Shopping Barretos que completou 9 anos no último dia 5
de dezembro.
A noite foi abrilhantada pelo espetáculo da Bravíssimo Cultura & Eventos, abrindo a cerimônia de comemoração.
A proprietária da loja Hering, Neiva Donizete Lopes Ferreira de Olieira, foi a Lojista do Ano.
Os clientes assíduos também receberam destaque como Clientes do Ano, os escolhidos foram: Silvana
Suely Munari Benetti, Sandra Matos do Carmo e Fabio Henrique Souto.
Durante todo o dia 5, o North Shopping surpreendeu seus frequentadores com presentes, doces e brincadeiras realizadas por palhaços e animadores.

