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Quem é calmo e ponderado não sofre

fragilidades

Seja um vencedor, conquiste a

perseverança

Quem não tem iniciativas não

conhece a gratidão

O mentiroso é um inseto tão especial

que vive à mercê de excrementos

O prefeito Raul Girio completou,
na quarta-feira (04), os primeiros
cem dias à frente da Prefeitura de
Jaboticabal. Apesar do curto perí-
odo, já é possível enumerar as con-
quistas da nova equipe. A primeira
foi honrar com todos os compro-
missos financeiros, mesmo em um
cenário de crise internacional e fra-
gilidade da economia brasileira.

Raul também estreitou o relaci-
onamento com os governos Esta-
dual e Federal. “Estamos traba-
lhando bastante e buscando par-
cerias. Ter as portas abertas só traz
conquistas para nossa popula-
ção”, afirma.

O prefeito conquistou de duas
a três creches, dois ônibus esco-
lares, R$ 500 mil para investir em
saneamento básico, R$ 800 mil
para recapeamento asfáltico e R$
4 milhões para a construção da
creche em tempo integral, na SAN-
BRA, e a reforma do Terminal Ro-
doviário. Implantou dois novos
núcleos de educação complemen-
tar (EMEC) nos distritos de Córre-
go Rico e Lusitânia e irá construir
um berçário, reformar o CIAF e
construir uma área de lazer em
Córrego Rico.

Jaboticabal ganhou um trans-
porte mais moderno, sendo a se-

Governo Gírio completa 100 dias
Serenidade e bom diálogo marcam os primeiros dias

gunda no Estado a implantar o sis-
tema de leitura biométrico que será
utilizado, nesta primeira fase, pe-
los 2500 estudantes da rede públi-
ca beneficiados com o passe es-
colar. “O município pretende evi-
tar a transferência dos créditos
(valores depositados em cartões)
a pessoas não cadastradas no sis-
tema biométrico. Jaboticabal tem
se destacado muito neste setor”,
reforça o prefeito.

Economia forte – A parceria
com o governo do Estado, Prefei-
tura e Banco do Povo foi vital. A
cidade está recebendo um inves-
timento de R$ 8.5 milhões, com a
implantação da Casa Paulista – li-
nha de crédito para mutuários da
CDHU reformarem suas casas – e
para mototaxistas – até R$ 6 mil
para investir na compra de equi-
pamentos.

Saúde – A vinda de um polo
regional da Rede Lucy Montoro
para Jaboticabal foi um marco nes-
tes primeiros dias. O instituto aten-
de crianças e adultos com lesão
medular, amputação e má-forma-
ção, lesões encefálicas e paralisia
cerebral, e deve transformar a ci-
dade em referência na região. A
Secretaria também está reforman-
do o CIAF II e irá reabri-lo em abril

ou maio. O processo de reforma
dos demais CIAFs já está em an-
damento. O prefeito Raul contra-
tou, ainda, quatro médicos, desa-
fogando o Pronto Socorro Muni-
cipal.

Drogas e trabalho Social – A
Prefeitura iniciou um grande tra-

balho no combate às drogas e aju-
da aos moradores de rua. As se-
cretarias se uniram e criaram ações
eficientes, como o Serviço Espe-
cializado de Abordagem Social -
levantamento sobre a situação
dos moradores de rua, a campa-
nha “Não dê esmola” e operações

especiais – uma parceria entre Po-
lícia Militar e Ronda Escolar, asse-
gura a segurança dos jaboticaba-
lenses que transitam pela Aveni-
da Carlos Berchieri. O objetivo é
coibir as ações dos moradores de
rua da região, que pedem esmolas
nos semáforos.

Já o Fundo Social de Solidarie-
dade (FSS), ofereceu diversos cur-
sos profissionalizantes, auxiliou as
famílias de baixa renda e recebeu
doações da comunidade. O FSS
criou um projeto pioneiro, com a
implantação de uma Sala de Aten-
dimento ao Idoso.
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PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

Pr. Anastácio Martins

P/ Maria Cappatto
Pensamentos de Mulher

Certas pessoas são criadas em ambi-
entes que não valoriza a ética e levam o
que aprenderam em casa para o relacio-
namento amoroso e familiar, colocan-
do tanto companheiros quanto filhos
desavisados, em situações impróprias.
Isso é grave, pois ao desrespeitar a indi-
vidualidade do outro, essas  pessoas po-
dem acabar criando feridas psíquicas,
algumas vezes irreparáveis.

Ninguém tem o direito de envolver parceiro ou  filho em ação antiéticas
As relações conjugais, assim como

as familiares, não dispensam cuidados
éticos só porque, supostamente nelas
impera a intimidade. Cada pessoa pre-
serva, ou deveria preservar, aos olhos
das demais, a condição de “outro”. O
marido não é apêndice da esposa; a es-
posa não é uma extensão do parceiro,
filhos não podem ser depositários de
conteúdos dos pais, nem tratados como
funções parentais terceirizadas e assim
por diante.

Longe de representar mero expedi-
ente protocolar, o “bom dia” que se
deseja ao  parceiro ou  à  parceira a cada
manhã, é emblemático da consciência
de que  aquela  pessoa é  um  “outro”, ou
seja, é distinta do “eu”, tem sua identi-
dade, é inteira (não é uma maçã ou a
laranja de ninguém, nem tampa de pa-
nela ou coisa parecida), e não prescinde
de ser reconhecida como tal. A  falta de
um “bom dia” pode indicar distorções
na percepção do  falante, em sua visão
do  mundo e das pessoas, ou denunciar o
lugar em que o outro é colocado em sua
vida.

O regime civil escolhido pelo casal
(comunhão parcial ou universal de bens

ou outros), determina em grande parte
as responsabilidades, os direitos e os
deveres recíprocos, além de nortear as
bases em que as ações e decisões con-
juntas deverão se apoiar. É uma escolha
que abrange o âmbito social da união.
Para além das disposições jurídicas e ci-
vís, porém, há o âmbito psicológico, ou
seja, a consciência das implicações de
uma vida conjunta no plano interpes-
soal, relacional, afetivo. E é exatamen-
te nesse âmbito que se refere a presença
ou a ausência da ética relacional na par-
ceria amorosa. Por exemplo: a compra
ou a venda de um BEM precisam ser
acordadas pelo casal. As razões e as fi-
nalidades desses expedientes devem ser
explicitadas e compreendidas para  que
as decisões sejam confortáveis para os
envolvidos. “ Assine aí”, é um  coman-
do que não pode acontecer entre pes-
soas que vivem juntas.

Em tratamento clinico, muitas ve-
zes é  preciso compreender o significa-
do da “dor de um  filho”, ou filha, em
homens e mulheres adultos. Acontece
situações em que, após a  morte do pai,
filhos descobrem que tinham sido “la-
ranjas” dele em negócios escusos, a re-

velia e desde muito jovens, quando eram
inexperientes e ingenuamente confi-
antes na figura paterna. Igualmente gra-
ve, a decisão de ter um filho para “sal-
var” o casamento, também é algo que
coloca esse futuro filho ou filha num
enrosco ético, com consequências da-
nosas, podendo levar  feridas psíqui-
cas, muitas vezes irreparáveis. Não se
pode “dispor” de uma pessoa para aten-
der a necessidades pessoais, narcísicas,
egocêntricas. Quem recorre a esses mé-
todos, porém, crê na legitimidade do
que faz. Costumam ser pessoas for-
madas e  criadas em ambientes não-
éticos. Esse  tipo de posicionamento
costuma ser crônico e irrefletido. E
não se pode esperar autocrítica da
parte de alguém incapaz de refletir. A
solução da situação fica, então, para
a pessoa que é a “reserva ética” do
contexto conjugal ou  familiar. Uma
pessoa ética irá estranhar o compor-
tamento, métodos, silêncios, a tira-
nia ou a sedução do  parceiro ou da
parceira. A ajuda psicoterápica pode
ser útil para decodificar o sofrimen-
to e propiciar ao conflito uma solu-
ção ou  superação.

O Anjo anunciou o nascimento de
Jesus, mas se esqueceu de dar um manual
de instruções, de técnicas pedagógicas,
para auxiliar Maria. Ele apareceu e su-

Reflexão  -  As Dificuldades de Maria
miu. Somente voltou à cena para orien-
tá-la a fugir de Herodes. Como cuidar e
educar o complexo menino Jesus? Tudo
era novo e diferente. O que fazer quando
o menino quisesse brincar em vez de dor-
mir? Como reagir quando ele se aproxi-
masse de animais perigosos? O que res-
ponder quando ele iniciasse as perguntas
tão comuns na infância? Poderia deixá-
lo só ou sempre deveria acompanhá-lo?
Como um filho enviado por Deus trazia
a memória do Criador desde a mais tenra
infância? Como ensinar e o que ensinar
a alguém com uma inteligência  divina?
Se Piaget e Vygotsky estivessem lá, es-
tariam sem direção. Se Freud fosse con-
vocado para auxiliar estaria confuso.

Qual era a situação de Maria diante
de seu filho? Selecionar elementos e
desenvolver as próprias técnicas e mui-

tas vezes os próprios objetivos é funda-
mental no processo educacional. Maria
tomou esse caminho. A falta de um
manual de regras teóricas pode ter sido
um fator importante para o menino
Jesus na utilização de suas estratégias
para se relacionar, extrair suas experi-
ências humanas. Jesus podia ser um
menino superobediente e singelo, mas
era uma criança. Embora apontado
como filho de Deus, tinha uma humani-
dade normal.Como Maria deveria rea-
gir diante de um menino sobredotado?

Certa vez, um renomado psicólogo,
diretor do Instituto da Inteligência do
Porto, Portugal – que trabalha com so-
bredotados —  disse que trabalhar com
gênios é uma tarefa complexa. Imagine
como não deveria ser sofisticada a edu-
cação do menino Jesus. As poucas rea-

ções de Maria descritos nos evangelhos
revelam que ela tinha uma profunda
capacidade de reflexão.

Nós facilmente “engolimos” as si-
tuações, Maria a digeria, nutria sua in-
tuição mergulhando nas águas da medi-
tação. Se não fosse intuitiva, daria sem-
pre as mesmas respostas para seu filho
em situações semelhantes. Não o en-
cantaria, não o levaria a penetrar pro-
fundamente na essência das experiênci-
as humanas.

A mãe do menino Jesus fugia do tri-
vial. Suas reações eram temperadas com
sua intuição, não tinha sempre o mes-
mo sabor. Maria não tinha preguiça de
pensar. A educação que ela dava ao me-
nino não era um FAST-FOOD, não ti-
nha respostas prontas. Ela refletia, e
muito, antes de reagir.

Reflexão  sobre o livro – Maria, A
Maior Educadora da História

Todos os sonhos são possíveis de se
tornar realidade em nossas vidas, basta
somente acreditar e confiar no Senhor.
Quando deixamos de sonhar, é porque
não confiamos totalmente no Senhor,
porque Ele é capaz de fazer o impossí-
vel. Nunca desista dos seus sonhos, ain-
da que tudo pareça perdido, ou sem saí-

SONHO É SONHAR
da, o Senhor sempre abre uma porta
onde não há, só precisamos deixá-lo no
controle de tudo, principalmente da nos-
sa vida. A bíblia fala que José, filho de
Jacó, era um sonhador. Sendo José de
dezessete anos, apascentava as ovelhas
com seus irmãos, e estava este jovem
com os filhos de Bila e com os filhos de
Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia
uma má fama deles a seu pai. Entenda
bem, não é que José fosse um fofoquei-
ro, apenas ele não concordava com as
atitudes de seus irmãos, porque eles ten-
tavam enganar seu pai, ao invés de cui-
dar do rebanho, eles desprezavam. E Is-
rael amava a José mais do que a todos os
seus filhos, porque era filho da sua ve-
lhice. E fez-lhe uma túnica de várias
cores. Vendo, pois seus irmãos, que seu
pai o amava mais do que a todos os seus
irmãos, aborreceram-no e não podiam
falar com ele pacificamente. Além de
José ser filho da sua velhice, ele era cor-
reto e honesto e sempre falava a verda-
de, doa a quem doer, por isso seu pai lhe
presenteou com uma túnica. Seus irmãos

ficaram com tanta inveja que não su-
portavam nem olhar para ele. Deve-
mos ter muito cuidado para não desper-
tar inveja em ninguém. Seja sempre uma
pessoa humilde e amigo de todos. Lem-
bre-se do que Jesus disse: Sem mim nada
podeis fazer (João 15.3).  Sonhou tam-
bém José um sonho, que contou a seus
irmãos, por isso, o aborreciam ainda mais.
E disse-lhe: Ouvi, peço-vos, este sonho,
que tenho sonhado. Eis que estávamos
atando molhos no meio do campo, e eis
que o meu molho se levantava e também
ficava em pé. E eis que os vossos molhos
o rodeavam e se inclinavam ao meu
molho. Então, lhe disseram seus irmãos:
Tu pois, deveras reinarás sobre nós? Tu
deveras terás domínio sobre nós? Por
isso, tanto mais o aborreciam por seus
sonhos e por suas palavras. E sonhou
ainda outro sonho, e o contou a seus
irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um
sonho. E eis que o sol, e a lua, e onze
estrelas se inclinavam a mim. E, contan-
do-o a seu pai e a seus irmãos, repreen-
deu-o seu pai e disse: Que sonho é este

que sonhaste? Porventura viremos eu,
tua mãe, e teus irmãos a inclinar-nos
perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o
invejavam. Seu pai, porém, guardava este
negócio no coração. (Gênesis 37. 2 ao11).
Por causa dos seus sonhos, seus irmãos o
odiaram. Então eles combinaram de matá-
lo. Quando José chegou para ver como
estavam as ovelhas de seu pai, eles o joga-
ram numa cova e depois o venderam como
escravo. Que triste sonho. Mas isso não
impediu José de sonhar. Porque tudo isso
era um plano de Deus. José passou por
muitas provações, mas nunca deixou de
confiar no Senhor. Quem foi José? Foi o
primeiro governador do Egito. Faça como
José, não desista, ainda que tudo esteja
dando errado, sempre haverá uma saída, e
no final, você vai dizer: valeu a pena con-
tinuar a caminhada. Seja uma pessoa per-
sistente e firme, assim como José, todos
os seus sonhos vão se tornar  realidade.
Está é a minha oração por você, em nome
de Jesus. Pr. Anastácio Martins. Ouça o
nosso programa (A verdade da Palavra).
Diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30min às 6hrs30min

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

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

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

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

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

O OBJETIVO DA REENCARNA-
ÇÃO.

A justiça de DEUS está na oportuni-
dade, para nos aprimorarmos para um
fim de amor, perdão e renúncia pro-
gressiva da humanidade, diante dos pro-
blemas que aparecem no decorrer das
encarnações, diante do apego aos bens
materiais

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

Robert Burle Marx, considerado o
maior paisagista do século, decidiu cu-
tucar novamente num ponto sensível
do governo brasileiro no dia 25 de mar-
ço de 1980. O descaso quanto a devas-
tação das florestas do país. De acordo
com dados levantados pelo paisagista e
outros ambientalistas brasileiros, na
época, o Estado de São Paulo não tinha
mais do que 8% de suas reservas de Mata
Atlântica; o Espirito Santo, 2,5%. O
paisagista não foi ouvido no momento
certo. Em 1998, São Paulo conta com
apenas 3% de Mata Atlântica. À época
da declaração de Burle Marx, o Brasil
entrava na década em que seria massa-
crado por entidades internacionais por
causa do desrespeito ao verde. A Ama-
zônia, que passou quase meio milênio

AMAZÔNIA,  UM  TESOURO  AMEAÇADO  “AMAZON”  FILME  DOCUMENTÁRIO

intocada desde sua descoberta, sofreu uma
devastação do tamanho da França em
pouco mais de 30 anos. Tudo Começou
com Juscelino Kubitschek, que declarou
que seu governo iria “arrombar a selva”,
iniciando a construção da rodovia Be-
lém – Brasília. O estrago maior, porém
aconteceria a partir do regime militar,
quando houve uma obsessão com a inte-
gração da Amazônia ao território brasi-
leiro. O governo forçou a ocupação da
floresta por colonos, detonando um ci-
clo de queimadas e derrubadas de árvores
que se  estende até hoje.

Empresas de diversas áreas foram
incentivadas a abrir negócios na região,
assim como mineradoras. Na década de
80, o ritmo da devastação foi tão assus-
tador que os mais pessimistas, previsão
de transformação da Amazônia em de-
sertos. Nos anos 90, a preocupação com
a preservação foi retomada, mas o es-
trago já estava feito. O saldo de anos de
desrespeito é que a Floresta Amazôni-
ca, complexo que se espalha por nove
países na América do Sul e tem 60% de
seu território no Brasil, poderá sumir
do mapa, como a Mata Atlântica. Com
5,1 milhões de quilômetros quadrados,
ela abriga entre 5 milhões e 30 milhões
de plantas diferentes, 324 famílias de
mamíferos ente 2.500 e 3.000 peixes
distintos. Fora a infinidade de insetos,

pássaros, répteis e anfíbios. Tudo con-
vive harmoniosamente com 210 etnias
indígenas. As comparações do horror
na Amazônia com o fim da Mata Atlân-
tica procedem. Em 1500, quando o Brasil
foi descoberto, a vegetação cobria pra-
ticamente toda costa, passando por
17 estados. De acordo com o SOS Mata
Atlântica, só no Estado de São Paulo
tinha 80% de seu território tomado pela
Mata Atlântica. O Ceará era 43% de
florestas até 1910.O Rio de Janeiro,
97%; Paraná 84,5%; Minas Gerais,
51,7%. Hoje a maioria desses estados
tem entre 1,5% e 3% da mata original.

A destruição quase total do verde nessa
área foi mais lenta que o furor predató-
rio da Amazônia. Ao longo dos últimos
quatro séculos, a faixa leste do Brasil foi
progressivamente povoada e tomada pela
agricultura e pecuária. Nos últimos 50
anos, a luta tem sido a da preservação
das últimas reservas de Mata Atlântica
que ficam principalmente no litoral pau-
lista fluminense, paraense e no sul da
Bahia. Para todos os brasileiros, pensa-
rem com muito carinho: a Mata Atlânti-
ca é berço de mais de 450 espécies de
plantas e outras centenas de animais. No
ritmo de destruição imposto, provavel-
mente restará pouco mais que alguns
porquês de preservação!

Reagan: Das Telas à Casa Branca

Filho de um vendedor de sapatos,
Ronald Wilson Reagan começou sua
carreira longe das trincheiras da políti-
ca norte americana. Locutor de anúnci-
os esportivos em uma rádio de Illinois,
partiu para o cinema, onde começou
uma longa carreira como ator. Seu mai-
or sucesso: Em cada Coração um Peca-
do, de 1942. A política surgiu através da
sétima arte. Durante dois mandatos,
Reagan atuou como presidente da Asso-
ciação dos Atores de Cinema, coope-
rando com os esforços para combater o
alegado expansionismo comunista na
indústria cinematográfica. Em 1966,
ganhou a eleição para governador da
Califórnia pelo partido Republicano,
sendo reeleito para um segundo manda-
to em 1970. Em 1980, venceu Jimmy
Carter, oferecendo ao povo o conser-
vadorismo de suas ideias, embalado em
um otimismo contagiante. Com uma po-
lítica de corte de gastos públicos e endu-
recimento com a antiga URSSS e regi-
mes de esquerda, Reagan conseguiu re-
sultados mistos. Reeleito em 1984, ini-
ciou o processo de desarmamento entre
as duas grandes potências mundiais. Em
1986, teve seu primeiro revés político
com o escândalo  Irã Contras, envol-
vendo assessores diretos em uma ope-
ração de desvio de dinheiro para os guer-
rilheiros anti sandinistas da Nicarágua.

P/ Prof. João Pito

 “Deus é a idéia do bem, a idéia mais
alta, à qual todas as outras subordinam
como meios” - Platão.

     No numero anterior, nós repro-
duzimos o início da Pandemia da Febre
Amarela no Brasil. Nós vimos como
ela se propagou e principalmente no
Brasil; nada detinha o impulso propa-
gador da febre: com a navegação de ca-
botagem, [acompanhando a costa bra-
sileira], que era intensa no nosso lito-
ral, a doença desembarcava nas capitais
litorâneas desde o Belém do Pará, atin-
gindo Santos em  [1850] e descendo até
Porto Alegre.

PANDEMIA DA FEBRE AMARELA II
     A cidade de Santos tornou-se o

principal foco da Febre Amarela na Pro-
víncia de São Paulo. Dalí se propagou
através de levas de migrantes que vi-
nham para o interior e de pessoas resi-
dentes no interior que indo àquele por-
to, contraiam a doença e a levavam para
os seus lugares de orígem.

     A Febre Amarela na Capital do
Império, no Rio da Janeiro, especifica-
mente nesta cidade, a epidemia chega à
cidade em 1849, em cujo porto atraca o
navio “Navarre”  procedente da Bahia,
onde grassava intensamente a doença.

     Feita vistoria médica aos mari-
nheiros desembarcados, o médico ale-
mão Roberto Lallement constata a en-
fermidade na maioria deles. A Febre
Amarela é admitida oficialmente na
capital do País em fevereiro de 1850,
pela Academia Imperial de Medicina,
que nomeia uma comissão Central de
Saúde Pública, encarregada de organizar
regulamentos sanitários que, curiosa-
mente, repetem as instruções feitas por
Ferreira da Rosa em 1691: acender gran-
des fogueiras nas praças, fazer a limpe-
za das ruas, sepultamentos em lugares
afastados da cidade [daí a orígem do Bom

Jesus do Lazzareto], e em covas pro-
fundas e ainda o isolamento dos pacien-
tes.

     Foi ainda Lallement apud FRAN-
CO [1969] que nos relatou a situação de
angústia em que vivia a cidade, pois,
desde os primeiros dias da epidemia, foi
proibida a publicação do obituário, o que
assustava ainda mais a população, a qual
imaginava um defunto dentro de cada
casa que estivesse com com as janelas
fechadas e cada pessoa com pressa na
rua supunha atrás de um médico ou sa-
cerdote para levar a extrema-unção a
um moribundo.

     “As casas em que havia um mor-
to já não se cobriam de luto; os fúnebres
sinos já não acompanhavam o enterra-
mento do cristão. Foram proibidas as
recomendações na igreja. Tudo se proi-
bia, só a morte não era proibida”. Lalle-
ment, R. [1851]. Até com a morte fazi-
am especulações e as casas funerárias
lucravam com a calamidade geral.

   Lallement observou ainda que a
doença, para ferir, não fazia discrimi-
nação social, “exercendo assim  o soci-
alismo mais genuíno, enquanto que sua
companheira formidável, a morte, é

muito mais eclética, muito mais capri-
chosa”. E salienta que não só no Rio de
Janeiro, mas em outras cidades, a Febre
Amarela poupou os escravos pretos [ne-
gros], fez algumas vítimas na raça mis-
ta, preferindo saciar-se nos brasileiros
de orígem européia e matando princi-
palmente estrangeiros.

     Torres Homem [Torres H., J. Vi-
cente, apud Franco, Odair, 1969], co-
loca seus registros que em janeiro, feve-
reiro e março de 1850 a epidemia to-
mou grande incremento, estendeu-se por
toda a cidade fazendo oitenta, noventa
e até cem vítimas por dia, acometeu
mais de nove mil pessoas, na maioria
imigrantes e atingiu seu auge em 15 de
março de 1850. Entre os imigrantes
recém-chegados ao Brasil, calcula-se que
quatro quintos sucumbiram à Febre
Amarela. Troupes inteiras de compa-
nhias teatrais européias eram aqui dizi-
madas.

     Vejam bem o que foi esta febre
amarílica que tanto mal causou até por
aqui.

Prof. João Pito
     “Deus Manifesta-se a nós no pri-

meiro degrau, através da vida do Uni-
verso e, no segundo degrau, através do
pensamento do Homem” - Vitor Hugo.

A Ressurreição de Jesus é a grande
verdade que dividiu a história em “antes
de Cristo e depois de Cristo”. É a grande
verdade, porque se Cristo não houvesse
ressuscitado vã seria a nossa fé e a vida
cristã não teria sentido. Mas, Cristo res-
suscitou! Ele dá sentido à vida e à histó-
ria. Ele é realmente o Caminho para
Deus. Ele é a Verdade que todo ser hu-

A Verdade que o ser humano procura
mano procura. Ele é a Vida que todos
nós almejamos: vida com qualidade to-
tal. Vida em abundância. Verdadeira!

A Palavra de Deus que nos atesta a
ressurreição de Jesus, nos aponta tam-
bém para a Sua vinda gloriosa. E nós
estamos entre esses dois eventos mara-
vilhosos, buscando em cada páscoa a
nossa ressurreição e a vida nova. Ao
mesmo tempo nos voltamos para a fe-
liz expectativa da vinda de Jesus em gló-
ria, e nos deixamos transformar, cada
dia, pela ação poderosa do Espírito San-
to que nos foi dado. Veja bem: o mesmo
Espírito Santo – nos atesta as escrituras
– que ressuscitou Jesus dos mortos, nos
foi dado e habita em nós para realizar,
em cada um, a ressurreição de Cristo e
conduzir-nos para a vida nova.

É esta feliz Páscoa que a Canção
Nova tem dado a você nos 365 dias do
ano. Queremos acompanhá-lo nesta
arrancada de santificação, preparando
você para o encontro glorioso com o
Senhor que há de vir. E permanece a
certeza: nos encontraremos com Cris-
to em Sua glória. Estamos com você na
conquista da nossa verdadeira páscoa: a
passagem para céus novos e uma terra
nova que o Senhor preparou para nós e
que precisamos conquistar.

Seu irmão,

A Coopercitrus, a Sicoob Credicitrus e a BASF
apresentam a segunda edição do Atlas Ambiental
Mata Viva, que consiste em um projeto de diag-
nóstico de municípios e capacitação de profes-
sores, que culmina em um material didático com
informações sobre as características ambientais
da região em que vivem.

A ação é uma realização da Coopercitrus e Si-
coob Credicitrus através da Ação Social Coope-
rada Sicoob Credicitrus Coopercitrus, em par-
ceria com a BASF e Fundação Espaço ECO, e faz
parte do Programa Mata Viva de Adequação e
Educação Ambiental.

Há três anos, é trabalhado o conhecimento so-
bre a história de Bebedouro e sua geografia com
os professores e alunos do ensino fundamental
da rede municipal de ensino, através do Projeto
Mata Viva, por intermédio do Atlas Ambiental.

A abertura será realizada no dia 15 de abril, no
Centro de Convenções Leopoldo Pinto Uchôa
(Tancredão), às 8 horas.
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1959 - Clube Atlético Bandeirantes – Time varzeano da Barra Funda: Nelson Biondi, Simões, Dino
Zeli, Claudinho, Nelito e Ferrari. Agachados: Walter, Veveca, Parola, Polé e Moacir Macheire.

1960  -  Campo do Tonanni  (JA x Tonanni) 1x1 - Time Amador do Jaboticabal Atlético, que disputou
o Campeonato Amador da Região em 1960. Constantino, Dino Zeli, Romualdo, Joel, Moura, Petroucic
e Mário. Agachados: Pelé, Marquinhos, Tim, Estopim e Kairala.

O Corinthians enfrentou o Barcelo-
na no Campo Nou, em Barcelona, der-
rotando o Barcelona por 5 a 3, em jogo
válido pelo Torneio Costa do Sol, em
24 de junho de 1959, uma quarta-feira.
Evaristo abriu o placar para a equipe

HISTÓRIAS DO ESPORTE
Corinthians 5 x 3 Barcelona

espanhola e Luizinho empatou. Czi-
bor recolocou o Barça em vantagem,
mas depois o Corinthians reagiu e mar-
cou com Bataglia, Índio e Tite (duas
vezes). Da esquerda para a direita: Ola-
vo, Oreco, Goiano, Valmir, Gylmar e

Roberto Belangero. Agachados: Bata-
glia, Rafael Chiarella, Índio, Luizinho e
Tite. Foto: arquivo pessoal de Valmir,
identificada por Waldemar Micheletti.
Informações sobre a partida: Almana-
que do Timão, de Celso Unzelte

Adelson no América de Rio Preto - Em pé: Motta, Nelson Coruja, Adelson, Neuri, Mané Barbudo e
Ambrósio. Agachados: Arcanjo, Cardoso, Gildo, Raul e Caravetti.

Revelado na Associação Bancária de
Esportes, mais tarde Fernandópolis Fu-
tebol Clube, o Fefecê, o centroavante
Téia, foi contratado pela AFE em 1965,
para reforçar o ataque grená que não se
acertava.

Com 21 anos de idade, alto, magro,
bom cabeceador, finaliza bem com pé es-
querdo, o moço foi marcando gols, ora nos
cruzamentos do ponta Pio, pela esquerda,
ora do baixinho Valdir, pela direita.

Os gols de Téia ajudaram a Ferrovi-
ária voltar à Divisão Especial em 1966,
(segunda foto em baixo), a conquistar
o bicampeonato do interior, 67 e 68, e
mais ainda, inserir o nome da Ferroviá-
ria na galeria dos artilheiros do Campe-
onato Paulista da Divisão Principal.

Com 20 gols marcados no paulista
de 68, Téia foi o artilheiro máximo da
era Pelé. No ano anterior, em 1967, o
artilheiro foi Flávio, do Corinthians,
com 24 e em 1969 o rei Pelé voltou a

TÉIA, o artilheiro grená
do Paulistão de 1968

ser o primeiro com 26 gols.
Segundo o mestre das pesquisas, o

doutor Marcelo Cirino, Téia atuou em
100 jogos pela Ferroviária, marcou 61
gols, obtendo 62 vitórias, 22 empates e
16 derrotas.

Cirino vai mais adiante e informa
que Téia é o sétimo artilheiro da histó-
ria da Ferroviária nos 59 anos de exis-
tência. Em breve, o torcedor poderá
conferir os detalhes de todos os atletas
afeanos com o lançamento do Alma-
naque da Ferroviária, de Marcelo Ciri-
no

Téia, o Antônio Zelenkow Silves-
tre, um filho, ex-centroavante da Fer-
roviária de Araraquara, do São Paulo,
do Colorado PR e de outros sete times
nos anos 60 e 70, mora no bairro da
Água Verde em Curitiba (PR). Lá, tem
uma loja de automóveis usados.

Téia, que nasceu no dia 29 de abril
de 1944, fez fama na Ferroviária e foi

contratado pelo São Paulo em 1968.
Bom finalizador, Téia não decepcionou
com a camisa tricolor. Foram 60 parti-
das (32 vitórias, 12 empates e 16 der-
rotas) e marcou 19 gols. Foi campeão
paulista em 1970 ao lado do canhoto
Gerson, do lateral Pablo Furlan e do ata-
cante Toninho Guerreiro, como infor-
ma o “Almanaque do São Paulo”, de
Alexandre da Costa.

Téia perdeu espaço no time são-pau-
lino com a chegada de Toninho Guer-
reiro, ex-camisa 9 do Santos, o único
pentacampeão paulista. Téia foi embo-
ra do Morumbi e Toninho seguiu no clu-
be, no qual foi bicampeão paulista em
1970 e 1971.

Fala mansa, tranqüilidade no agir, o
centroavante Téia virou ídolo na Fer-
roviária e seu nome figura na galeria
afeana ao lado de Bazani, Lance, Mar-
cão, Cardozo, Volnei, Gomes, ídolos
imortais da torcida grená.

Associação dos Bancários de Fernandópolis em 1964. Em pé estão: Botão, Euzébio, Chicão, Mar-
tins, Joe, Wilson e Zezinho. Agachados vemos: Joãozinho, Téia, Torres, Jesus, Canhoto e o massagista
Ramon. Time que Disputou a Terceira Divisão do Futebol Paulista.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

1975 (a confirmar) - Na foto o time de futebol do Grêmio Esportivo Catanduvense. Estão de pé e da
esquerda para a direita: Repórter Augusto (Gui), Quelhas, Édson Borracha, Zé Luiz, Rafael, Dário, Luiz
Moraes e Tatu. Agachados: Luiz Poiani, Joãozinho, Arnaldo, Moreno e Alírio.

Aliança 88 Julio César, Luiz, Duda, Gomão, Edson, Zé Eduardo, Jair, Coelho, Marquinho, Mirtão,
Célio, Zé Veneranio e João. Agachados: Jerson, Tuila, Ulissess, Zé da Júlia, Marcelo, Josias, Borrachi-
nha, Jaldemir e Biro. Sentados: Claudinho (Demazinho técnico), Joãozinho e Fú. Crianças Adiel, Juli-
ana e Camila.

Aliança 1986 - Tuila, Wilson, Boi, Gomão, Geraldo, Baixinho, Jair, Fú, Marquinho, Zé Eduardo,
Pirão, Duda, Mirtão (juvenil massagista. Agachados: Patinho técnico, Neguinho, Claudio, Coelho, Zé
da Julia, Helinho, Josias, Marcelo, Azeitona, Sapo. Crianças: Eduardo, Juninho e Zezinho.



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

Casa do Criador

RUA SÃO JOÃO Nº 268

A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia, orçamento

grátis com engenheiros.
Telefone: (16) 9728-7993 ou 0800118023

RIR COM WALDIR

VENDE-SE
1 casa, com 3 quartos, sala, cozinha, dois banheiros e quintal.

Com 435 metros². Localizada  na  Avenida  Pintos Nº 2692 – Bairro
Sorocabano.

Contato (16) 8255-0317 ou (16) 8107-3405 com Pedro.

No final de semana que se passou
(07/04/2013), domingo, as equipes sub-
16 e adulto masculino da F.A.E./JABO-
TICABAL entraram em quadra no Gi-
násio Municipal Alberto Bottino, em
Jaboticabal, para dar início à tempora-
da 2013, em jogos válidos pelo Cam-
peonato da Associação Regional de Bas-
quete Ribeirão Preto, que neste ano tem
10 equipes de basquete masculino na
categoria adulto, que vem crescendo nos
últimos anos, tanto em participação,
como também no nível técnico das equi-
pes participantes.

O técnico responsável pelas equi-
pes de basquete, João Henrique Pifer,
que desenvolve o trabalho nesta moda-
lidade há 22 anos, orientando vários
atletas, em várias categorias do basque-
te masculino e feminino, vem desen-
volvendo um excelente trabalho, con-

BASQUETE MASCULINO DA F.A.E./JABOTICABAL INICIA A TEMPORADA
2013 DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO

tando com todo o apoio da Prefeitura
Municipal, através do Prefeito Raul Gi-
rio, a F.A.E.-Fundação de Amparo ao
Esporte, que tem como Presidente o
professor Samuel Cunha, o Vice-Presi-
dente professor Loyola e o coordena-
dor geral de modalidades Anselmo Hun-
garo, que estão restruturando e apoian-
do o esporte em geral de nossa cidade.

Neste ano de 2013 a equipe adulto
de basquete masculino se reforçou e es-
pera manter o nível do ano passado,
onde conquistou o VICE-CAMPEONA-
TO da SUPER-LIGA DE BASQUETE
2012.

O técnico João Pifer se diz muito
satisfeito com todo apoio que tem re-
cebido dos gestores do esporte neste ano
de 2013, e espera muitas conquistas du-
rante a temporada, representando mui-
to bem a cidade de Jaboticabal, através

da modalidade de basquetebol.
Resultados dos Jogos:
1º Jogo/categoria sub-16 mascu-

l ino:
F.A.E./JABOTICABAL 20 x 64

CDB/CHUÍ-CHUÁ/FRANCA
Atletas de Jaboticabal: Felipe, Cai-

que, Vitor, Arthur, Samuel, Vitor Bren-
dolan, Raphael, Cristhian, Wender, Gui-
lherme, Vinicius e Nathan. Técnico:
João Pifer e assistente técnica Lucima-
ra Silva.

2º Jogo/categoria adulto mascu-
l ino:

F.A.E./JABOTICABAL 59 x 63
A.R.F./LANCE-LIVRE / SÃO CARLOS.

Atletas de Jaboticabal: Moacyr, José
Augusto, Celso, Flávio, Jhonatan, Mai-
kel, Luis, Guilherme, Norberto, Denil-
son e Matheus. Técnico: João Pifer e
assistente técnica: Lucimara Silva.

A partida entre Jaboticabal e São
Carlos foi muito disputada até o final,
contando com o apoio da torcida, os
atletas da F.A.E. recuperaram uma dife-
rença aberta de 10 pontos pela equipe
de São Carlos, com destaque para o ala
Jeferson Sobral, com 19 pontos. No fi-
nal, São Carlos acabou vencendo por
04 pontos. Os destaques da equipe de
Jaboticabal foram: O Pivô Norberto e o
ala Maikel, ambos com 13 pontos.O
próximo compromisso das equipes sub-
21 e adulto masculino de basquete é no
dia 20/04 - sábado, a partir das 17:00hs
na cidade de Matão. Neste sábado, 13/
04/2013, às 14:00 hs, a equipe sub-19
de basquete masculino entra em quadra
pela disputa dos Jogos Abertos da Ju-
ventude/fase-sub-regional. O jogo acon-
tecerá no Ginásio Alberto Bottino, em
Jaboticabal.

A parceria visa fortalecer a equipe
COC/CARDIOFÍSICO em várias com-
petições durante a temporada 2013.
Transporte e alimentação para o Cam-
peonato Paulista, Competições a ni-
vel Regional, Jogos Regionais, Jogos
Abertos entre outras. Em contra par-
tida, 05 alunos das escolinhas de nata-
ção da F.A.E./Jaboticabal, orientadas
pela Professora Fernanda Tonini e sob
a coordenação da Professora Érika
Regina Bejo Pifer, vão, a partir de ago-
ra, integrar a equipe de treinamento
COC/CARDIOFÍSICO, passando a trei-
nar na Academia cinco vezes por se-
mana.

Esta parceria realiza um antigo so-
nho de pais, professores e alunos, que
iniciam nas escolinhas da Prefeitura de
Jaboticabal e se destacam nas aulas,
tendo a possibilidade de dar continui-
dade aos treinamentos especializados,
visando representarem o município de
Jaboticabal, melhorando suas capaci-
dades técnicas.

As escolinhas de iniciação na mo-
dalidade de natação da F.A.E./Jaboti-
cabal, completam no ano de 2013,de-
zessete anos de atividades, sob a orien-
tação da Professora Érika Regina Bejo
Pifer, que comemora a parceria, des-

 F.A.E./FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  AO  ESPORTE  DE  JABOTICABAL E COC/CARDIOFÍSICO
FIRMAM  PARCERIA  QUE  BENEFICIARÁ  EQUIPE  DE  NATAÇÃO  DO  MUNICÍPIO

tacando a importância desta iniciativa
que partiu do Presidente da F.A.E./Ja-
boticabal, o professor Samuel Cunha,
o Vice-Presidente professor Loyola, o
diretor de Esportes do D.E.L. João Pi-

fer, dos representantes da Academia
Cardiofísico, o Professor Marcelo Bi-
azoli, e o coordenador e professor Fá-
bio Travaini.

Os alunos passam a integrar a equi-

pe de natação COC/CARDIOFISICO/
F.A.E./JABOTICABAL, que são: Ma-
ria Roncato Faifer, Isabel Roncato Fai-
fer, Ana Clara Mariano, Gabrielly Mo-
desto e Matheus.

No último final de semana, 4 atletas
de Jaboticabal estiveram competindo na
2ª etapa da Copa Interior de Triathlon,
que foi realizada no Broa Golf Resort,
na cidade de Itirapina.

 Participaram da competição cerca

JABOTICABALENSES FAZEM BONITO NA 2ª
ETAPA DA COPA INTERIOR DE TRIATHLON

de 300 atletas de todo o Estado.
A prova Sprint Triathlon teve as dis-

tâncias de 750m de natação, 20km de
bicicleta e mais 5km de corrida pedestre.

 O atleta Rodrigo Dantas de Lucas
de Jaboticabal (equipe Oxigenação/Tri-

dantas) foi o campeão geral da pro-
va, fechando a prova com o tempo de
1h00min16seg.

 O atleta Daniel Bazoni (equipe Oxi-
genação) foi o campeão da categoria
40-44 anos com o tempo 1h08 min 06

seguido de Rafael Camacho, o campeão
da categoria 25-29 anos, com o tempo
de 1h05min02seg.

 O atleta João Celestino fechou com
1h14min06seg, terminando em 13º lu-
gar na categoria de 30 a 34 anos.

A moça vai procurar emprego
como doméstica.

- Tenho uma vaga disponível, mas
tem de ser uma pessoa bastante está-

vel – comenta a selecionadora.
- Tenho certeza de que sou a pessoa

indicada. Fiquei doze anos na última
casa!

- 12 anos? Puxa, que maravilha! E
onde era essa casa?

- A Casa de Detenção, dona!
................................................................
Era meia-noite e um homem passa-

va em frente ao cemitério, completa-
mente apavorado. De repente, notou
que havia uma moça atrás dele.

Ele ficou ainda mais apavorado, mas
para disfarçar o medo, puxou conversa
com ela:

- Você não tem medo de passar em
frente ao cemitério à meia-noite?

Ela responde: – Eu tinha muito medo
quando estava viva, mas agora já não
tenho mais…
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ Roseli Pereira

“Você já viu um campo de trigo em
época de colheita? Observe que certas
espigas são altas e viçosas, outras se
curvam em direção à terra. Experimen-
te colher as altas, mais vaidosas, e verá
que são vazias. Se colher as que se cur-
vam, as mais humildes, verá que estão
carregadas de grãos. Daí você pode de-
duzir que a vaidade é vazia.” (Santo Pa-
dre Pio de Pietrelcina)

.........................................................................
Sabemos que o capital humano é o

bem mais precioso que uma empresa
tem. Valorizar nossos colaboradores é o
melhor caminho para atingirmos a ex-
celência”.

...........................................................
Cumprir ordens, adorar alguns tira-

nos e se submeter às grosserias e ofen-
sas injustas, é o que ocorre quando se dá
o poder a quem não sabe liderar.

..........................................................
Uma grande nação só é feita quando

todos se conscientizarem de que para
governar a grande instituição chamada
país, é preciso ter pelo menos a honra-
dez e a conduta de um cidadão honesto.
Pensando bem... estamos distantes des-
ta realidade!

................................................................
Vamos descontrair kkkkkk!
Eu estava agendada para uma con-

sulta com meu ginecologista durante a
semana. Numa manhã, recebo a ligação
do consultório dizendo que minha con-
sulta foi mudada para esta mesma ma-
nhã às 9h30. Eu tinha acabado de des-
pachar todos para a escola e trabalho, e
já eram 8h45. O trajeto até o consultó-
rio me tomaria 35 minutos, logo não
tinha muito tempo a perder. Assim como
a maioria das mulheres fazem, gosto de
dar uma caprichada na higiene quando
vou a estas consultas, mas dessa vez,
não ia dar tempo de fazer este esforço!

Então, corri escadas acima, arran-
quei o meu pijama, molhei a toalhinha
que estava na beira da banheira, e me
dei um banho de gato naquela “área”
para assegurar que eu estava ao menos
apresentável. Joguei a toalhinha no ces-
to de roupas sujas, vesti alguma roupa,
saltei pra dentro do carro e corri para a
consulta.

Eu estava sentada há apenas alguns
minutos na sala de espera, quando fui
chamada. Já sabendo dos procedimen-
tos, assim como todas também sabem,
pulei prá cima da mesa de exames, e
comecei a olhar para o outro lado, fin-
gindo estar em Paris ou qualquer outro
lugar, a milhas de distância. Fiquei um
pouco surpresa quando o médico disse:
“Puxa! Alguém fez um esforço extra
esta manhã, não?”. Nem respondi.

Depois da consulta, já relaxada, vol-
tei para casa. O restante do dia seguiu
normalmente. Algumas compras, faxi-
na, cozinhar. Depois da escola, quando
minha filha de 6 anos estava brincando,
ela me chama do banheiro: “Mamãe,
onde está a minha toalhinha?”.

Disse a ela para pegar outra no ar-
mário.

E ela responde: “Não! Preciso da-
quela que estava na beirada da banheira!
Foi lá que guardei a minha purpurina e
as minhas estrelinhas!”

Nunca mais eu volto àquele médi-
co!..... NUNCA!

By Hélène Péricaud

Parabéns ao baiano japonês, por mais um aniversário no próxi-
mo dia 18 de abril. Na foto, está com a netinha Bruninha e o amigo
de estimação Billy, no condomínio Bela Vista do Tiete. A família o
saúda! Vinicius Costa

Este olhar fatal, tem 19 anos,
olhos castanhos brilhantes e 1,84
de pura atitude. Atitude esta que
o fez entrar no mundo da moda,
sendo um dos vencedores em seu
primeiro concurso.O New Face R.
Office Models, concilia seu curso
na Unip com as passarelas, que
por sinal foi onde eu o conheci
(desfilando para marca H.Sosso).
A beleza é natural de Santa Rosa
de Viterbo/SP,e tem veia portugue-
sa, o que o faz querer brilhar mun-
do afora. Pasmem! Pois ele parti-
cipará de um super teste para tem-

porada 2013 internacional.
Será que Milão se renderá aos en-

cantos deste brasileiro?
Cicinho (scouter R.Office

Models) continua sua procura
por novas caras para o mercado
da moda!

Neste dia 13
de abril, Rena-
ta Comar, filha
de Gilberto e
Izilda, com-
pleta mais um
ano de vida e
receberá os
parabéns dos
amigos, paren-
tes e familia-
res.

Felicidades!

JOYCE
VERONEZE

DA SILVA
Dia 18 de abril, uma data

para ser lembrada com muito
carinho. Completa mais um
ano de vida. Joyce,
Parabéns.Seus pais Luciano e
Valdíria de Fátima.

Gilberto Le-
mes comple-
tará mais um
aniversário
dia 18 de
abril, ao lado
da esposa
Marta, das fi-
lhas Débora,
Thaís e Bea-
triz, dos gen-
ros e netos.
Parabéns!

Aniver-
saria neste
dia 13 de
abril, Bru-
na Barba-
glia, rece-
bendo os
c u m p r i -
mentos de
amigos e
famíliares.
Parabéns!

F a m í l i a
Theodoro Sil-
va em Festa!

I s a b e l l a
Theodoro Sil-
va completa-
rá, no dia 14
de abril, mais
um aniversá-
rio. Os pais e
familiares de-
sejam à jo-
vem, muitos
anos de vida!
Parabéns!

Eduardo Mar-
tins Lázaro
completará ida-
de nova no pró-
ximo dia 18 de
abril, ao lado da
esposa Rosânge-
la Rosa, dos fa-
miliares e ami-
gos.

Felicidades!

Parabéns ao
Marcos Adria-
no Capatto,
que completa-
rá mais um
ano de vida  no
dia 17/04, ao
lado da famí-
lia e amigos

Quem  com-
pletará mais
um NIVER no
dia 14 de abril,
é o nosso queri-
do leitor  Éder-
son  José Casa-
grande. Recebe-
rá os cumpri-
mentos dos fa-
miliares e ami-
gos. Parabéns!

Mário Leandro Viei-
ra receberá os cari-
nhos da esposa Vanda,
dos filhos Augusto e
Manuela; dos pais e ir-
mãs, pelo aniversário
no próximo dia 15 de
abril. Parabéns!

Completará mais
um Niver no dia 17 de
abril, Rosana Vieira,
que receberá os cum-
primentos do esposo
Marcos, familiares e
amigos. Felicidades!

M a r i n a
Mattos co-
memorou
no último
dia 11 de
abril, mais
um  NIVER,
ao lado dos
familiares e
amigos.

Parabéns!

Thales Ca-
vicchioli Am-
brósio com-
pletará, no dia
18 de abril,
mais um ano
de vida, ao
lado dos pais
Claudete e
Waldir, da avó
Júlia,  toda fa-
mília e amigos.
Parabéns!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2.013



Associação Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA  GERAL

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Jaboticabal – AREA, no uso de suas atribuições estatutárias e de acor-
do com o Artigo 49 do Estatuto aprovado no dia 01/12/2009 e registrado
no Cartório de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de
Jaboticabal/SP, microfilmado sob o Nº 002961, convoca os seus associ-
ados, quites e em pleno gozo de seus direitos, para participarem da
Assembleia Geral a realizar-se em sua sede social, sita na Av. Carlos
Berchieri Nº 300 – Jaboticabal/SP, no dia 29 de abril de 2.013, às 18
horas, com presença de 2/3 dos sócios em primeira convocação, e em
segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número
de sócios presentes, para aprovação do Relatório Anual das Atividades
realizadas pela AREA e aprovação do Balanço Financeiro descritivo da
Receita e da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 2012, con-
forme está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49.

Diretoria
2013/2014

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E BENEFÍCIOS

ATA  DE  AVALIAÇÃO  E  BENEFÍCIOS  DE  FUNCIONÁRIO  DA
CÂMARA  MUNICIPAL  DE  JABOTICABAL.

REFERÊNCIA:  EXERCÍCIO  DE  2012

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e
treze, as 09hs (nove) horas, na sede da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, sito à Rua Barão do Rio Branco n.º 765, reuniram-se os mem-
bros da Comissão de Avaliação e Benefícios da Câmara Municipal
de Jaboticabal, composta nos termos do art.77 § 2º da Lei nº 4.229, de
13 de julho de 2011, após tramitação de recurso, para o processa-
mento anual da avaliação de desempenho da funcionária Sonia Ma-
ria Martins Rodrigues, através dos quesitos Disciplina, Assiduida-
de e Eficiência, através das planilhas do Anexo VI da Lei supra cita-
da. Iniciada a sessão a Comissão de posse das fichas individuais da
funcionária, elaboradas e disponibilizadas pelo Departamento de Ad-
ministração do Legislativo, referente às ocorrências no período em
questão, no que se refere aos critérios Disciplina e Assiduidade,
elaboradas com base nos apontamentos do controle de ponto e nas
notificações emanadas dos superiores imediatos da funcionária, bem
como as fichas para a avaliação do critério Eficiência, elaboradas
pelos superiores imediatos da funcionária, conforme decisão da
Comissão no recurso apresentado. Em razão do exposto, passaram
os membros da Comissão de Avaliação e Benefícios à análise das
planilhas e pontuações obtidas pela funcionária do legislativo, para
fins de avaliação anual de desempenho, a qual ficou assim definida:

 Nome do Funcionário: Sonia Maria Martins Rodrigues
Quesito Assiduidade:0
Quesito Disciplina:0
Quesito Eficiência: 25.5
Pontuação Final: 25.5
Faz parte integrante da presente ata as fichas individuais da fun-

cionária da Câmara Municipal, utilizadas pela Comissão para avalia-
ção dos quesitos Disciplina, Assiduidade e Eficiência, encaminha-
das pelo Departamento de Administração e superiores imediatos da
funcionária avaliada. Nada mais havendo foi encerrada a sessão
pública e lavrada a presente ata, que juntamente com os demais
documentos passam a fazer parte integrante do processo de avalia-
ção de desempenho dos funcionários públicos da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal. Para encerrar eu, Denise Cardozo, lavro a presen-
te ata que após lida e aprovada é assinada por todos os presentes à
sessão. Jaboticabal, 28 de fevereiro de 2013.

Assinatura dos membros da Comissão de Avaliação e Benefícios.
___________________________________

Denise Cardozo
___________________________________

Maria Paula Thomaz Kawachi
__________________________________

Marcelo Bassi das Neves

De acordo com a Associação Brasi-
leira de Logística (Abralog), a logística
tem desempenhado um papel cada vez
menos operacional, passando a ocupar
espaços estratégicos nas empresas. Se-
gundo a associação, o profissional que
atua nesse setor hoje é melhor remune-
rado, ocupa cargos de média e alta ge-
rência e tornou-se melhor qualificado.

Essas informações foram retiradas
da 3ª Pesquisa Abralog Perfil do Profis-
sional de Logística, em que 1.153 pro-
fissionais foram entrevistados. Em re-
lação à remuneração, 24% (a maioria)
declarou receber entre R$ 3 mil e R$ 6
mil mensais. Dos participantes, quase
30% ocupam cargos de alta gerência,
26% de média gerência, além de 5% de
diretoria e 2% de presidência.

O crescimento é constatado também
por Ariela Fernanda Polido, docente do
curso Técnico em Logística do Senac
Jaboticabal. “Na nossa região, percebe-
mos a grande abertura que o mercado
tem oferecido aos profissionais do se-
tor, além de dar boas oportunidades aos
recém-formados”, explica.

Um bom exemplo dessa inserção no
mercado é o ex-aluno do curso Técnico

em Logística Renan Alex de Lima, de
22 anos. Formado em agosto de 2012,
Renan conquistou uma promoção na
empresa onde já trabalhava como ex-
pedidor assim que concluiu a capacita-
ção, tornando-se líder de expedição.

“Quando iniciei o curso, percebi
como ele seria importante para que eu
conseguisse um cargo melhor dentro da
empresa. As aulas me ajudaram a apri-
morar meus conhecimentos e focar ainda
mais no meu envolvimento com a área”,
conta o profissional.

Novas turmas
Em abril, o Senac Jaboticabal abre as

BRECHÓ DO CAPS
Toda quinta-feira. Roupas a partir de R$ 1,00.

VENHAM CONFERIR! Rua Rui Barbosa, 345

PLASMITEX COMÉRCIO LTDA - ME, torna público que rece-
beu  da CETESB  a  Licença de Instalação Nº 52000257 e requereu
a Licença de Operação  para fundição de metais não ferrosos,  sito
à Rua Antonio Guerreiro Nº 101, Distrito Industrial Bruno Verardi-
no – Jaboticabal - SP.

MACC  MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP, torna públi-
co que requereu  da CETESB a Renovação da Licença de Opera-
ção   para fabricação de produtos de marmoraria, à Avenida Major
Hilario Tavares Pinheiro Nº 2555, Distrito Industrial Carlos To-
nanni, Jaboticabal - SP.

MICROBELL  JABOTICABAL  INDUSTRIA  E  COMÉRCIO
DE  EQUIPAMENTOS   LTDA – EPP, torna público que requereu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação   para fabricação
de máquinas, aparelhos e implementos para agricultura, à Avenida
Caetano Boarini Nº 50, Distrito Industrial Bruno Verardino, Jaboti-
cabal - SP.

RM – ESTRUTURAS METÁLICAS JABOTICABAL – LTDA,
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 52000263
e requereu a Licença de Instalação para FABRICAÇÃO DE PEÇAS
E OBRAS DIVERSAS DE  CALDEIRARIA PESADA à Avenida
Alfeu Martini Nº 420, Distrito Industrial, Jaboticabal/SP.

CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO N° 1461/06. Em cumprimento ao decidido PELO MM. JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL-SP, nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO, AUTUADA SOB O N° 291.01.2006.007528-0, FAZ-SE SABER a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente à CEVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrito no
CNPJ: 48.204.820/0001-21 e JOSÉ GILBERTO RODRIGUES, inscrito no CPF: 423.316.338-00, ambos com
o último endereço na Avenida General Osório, 120, centro, nesta cidade, doravante denominados Executados,
que processa-se os regulares termos e atos da ação de execução, promovida pelo HSBC BANK BRASIL S/
A.- BANCO MÚLTIPLO, devidamente qualificado na ação supra referida, e tendo sido esgotados os meios
e diligências para se proceder à citação dos mesmos, sem êxito, objetiva-se, por intermédio do presente,
proceder-se a CITAÇÃO dos Executados para que efetue o pagamento da dívida dentro do prazo improrro-
gável de 3 (três) dias, no importe de R$ 19.003,62, sobre a qual deverá incidir os encargos contratuais, bem como
juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária, a partir desta data até a data do efetivo pagamento, bem
como, multa fixada no contrato, mais o reembolso das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sob pena da penhora recair sobre os bens do devedor, inclusive sobre aqueles que eventualmente foram
alienados em fraude a credores, prosseguindo a presente ação até satisfação integral do crédito exequendo.
Assim sendo, não tendo sido encontrados os Executados, a fim de serem citados, expediu-se o presente edital
para a citação dos mesmos de todos os termos e atos da execução, para que no futuro ninguém possa legar
ignorância, o qual será fixado e publicado na forma da lei, pelo prazo de 20 dias. Jaboticabal, 18 de outubro de
2012. Carmen Silvia Alves - Juíza de Direito.

ABANDONO DE EMPREGO

CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº 08.945.802/
0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro Colina Verde, Jaboti-
cabal/SP. Comunica que o funcionário, VALTER JULIO SOLA, CPF-
403.862.618-06, CTPS  66956   SÉRIE: 336, não comparece ao serviço desde
13de fevereiro de 2013. Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do
dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3
dias a contar com a data da publicação, para que compareça e justifique o
motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.

ASSOCIAÇÃO  JABOTICABALENSE  DE  EDUCAÇÃO  E
CULTURA  –  AJEC

CNPJ/MF  Nº 45.337.425/0001-29

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLÉIA  GERAL
ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educa-
ção e Cultura – AJEC, Srª. Gislene Maria de Castro Martins Duarte,
com a anuência da Diretora Vice-Presidenta da entidade, Srª. Elaine
Maria Martins Versiani, CONVOCA seus associados a participarem
da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29
(vinte e nove) de Abril de 2.013,  no endereço localizado à  Rua
Marechal Deodoro nº 649, em Jaboticabal, Estado de São Paulo,
sendo a primeira convocação para as 8:30h (Oito horas e trinta
minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h (Nove ho-
ras e trinta minutos), tendo como ORDEM DO DIA os seguintes
assuntos: a) análise e votação da prestação de contas da Diretoria
Executiva relativamente aos exercícios sociais e relatório das ativi-
dades dos exercícios sociais de 2.011 e 2.012; b) análise e votação
da proposta de orçamento geral da entidade elaborada pela Direto-
ria Executiva para o exercício social de 2.013 e 2014; c) análise e
votação do plano estratégico, plano de ação e metas para os exercí-
cios sociais de 2.013 e 2.014 elaborado pela Diretoria; d)  eleição dos
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal para o biênio 2.013/2.014.  A Assembleia Geral Ordi-
nária não será instalada, em primeira convocação, sem a presença
de 2/3 (dois terços) dos associados com direito de voto, sendo que
em eventual segunda convocação a Assembleia será instalada com
a presença de qualquer número de associados. Para a aprovação
dos temas constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é
exigido o voto favorável da maioria dos associados presentes.

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
Diretora Presidenta da A. J. E. C.

ELAINE MARIA MARTINS VERSIANI
Diretora Vice-Presidenta da A. J. E. C.

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-

86 –  EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS –
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em  Assem-
bleia Geral Ordinária que se realizará no dia  30 de abril de 2013, às
16:00 horas, na sede social da companhia, na Avenida Aristides
Bellodi, n.º 100 – Jardim São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas da
Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao ex. social findo em 31/12/2012; b) Deliberar sobre a des-
tinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividen-
dos; c) Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2013/2016, e
fixação de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho
Fiscal, seus respectivos suplentes e fixação de seus honorários
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social
da cia., os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76,
relativos ao ex. social objeto da Assembleia. Jaboticabal, 29 de mar-
ço de 2013.  Ass. Dr. Paulo Miki – Diretor Presidente.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
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.)

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

Pesquisa aponta área de logística como um
setor promissor no mercado de trabalho

Senac Jaboticabal abre vagas para curso Técnico em Logística

inscrições para duas turmas do curso
Técnico em Logística. Com início em
22 de abril, das 8 às 12 horas, de segun-
da a sexta-feira.

Segundo a docente Ariela Fernanda
Polido, no título o aluno será orientado
em como identificar oportunidades de
negócios, propor soluções inovadoras
para a área, operacionalizar ações inte-
gradas de marketing e vendas e de logís-
tica, além de planejar e operacionalizar
a produção, a logística internacional,
os custos e a integração no âmbito da
cadeia logística e seus processos.

“O técnico é o profissional que operaci-
onaliza os processos de armazenamento,
movimentação, transporte, distribuição,
planejamento, programação e produção de
materiais e serviços”, detalha Ariela.

O profissional poderá atuar em em-
presas da área de indústria, comércio,
serviços, agronegócio, organizações
sem fins lucrativos, organizações públi-
cas e privadas. Para participar, é neces-
sário estar cursando, no mínimo, o se-
gundo ano do ensino médio. Mais in-
formações podem ser obtidas no
www.sp.senac.br/jaboticabal, pessoal-
mente na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço
Técnico em Logística
Data: de 22 de abril de 2013 a 30 de

julho de 2014
Horário: de segunda a sexta-feira,

das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo

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

 AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você estiver em alguma dificuldade financeira, de doença ou

qualquer outra coisa, faça isso durante três dias seguidos: pegue
um prato e acenda três velas, colocando um pouco de água com
açúcar.  Coloque-o em algum lugar mais alto que sua cabeça e ofere-
ça aos três Anjos Protetores: Rafael, Gabriel e Miguel.

Faça o pedido, e em três dias você alcançará a graça. Mande
publicar no 3º dia e veja o que acontecerá no 4º dia. (M. C. F. P.)

GRÃO MIX TORREFAÇÃO LTDA- ME, torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 52000389 ,  e
requereu a Licença de Operação para TORREFAÇÃO DE AMEN-
DOIM , sito à Av. Major Hilário Tavares Pinheiro Nº 3273,  Jardim
Pedroso - Jaboticabal/SP.

RECIPLAST  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  PLÁSTI-
COS  JABOTICABAL  LTDA - ME torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia N° 52000262 e requereu a Licen-
ça de Instalação para RECICLAGEM E/OU RECUPERAÇÃO
DE SUCATAS NÃO-METÁLICOS DIVERSOS à RUA COMEN-
DADOR JOÃO MARICATO, 1638, B.ALTO, JABOTICABAL.

***** obra prima  **** ótimo  *** bom  ** regular  * bomba

Em breve
FERRUGEM E OSSO  ****
Depois de uma infinidade de can-

celamentos, finalmente entrará em
cartaz no país esse belíssimo drama
estrelado pela atriz francesa Marion
Cottilard, de ‘’Batman – O Cavaleiro
das Trevas Ressurge’’, e que já possui
um oscar na estante pela atuação no
filme ‘’Piaf – Um Hino Ao Amor’’.
Na trama Cottilard interpreta uma
treinadora de baleias que, subitamen-
te, sofre um terrível acidente que a
faz perder as duas pernas. Entrando
em uma depressão profunda ela bus-
ca, nos braços do ótimo belga Mat-
thias Schoenaerts, uma saída para a
sua imensa tristeza. Depois de um
encontro em uma boate (quando ela
ainda não havia sofrido o acidente),
os dois iniciam uma relação baseada
em prazer, mas que, mais à frente, se
tornará uma paixão avassaladora.
Schoenaerts é Ali, um sujeito proble-
mático que sofre para criar seu filho
pequeno, que o faz até recolher restos
de comidas para saciar a fome. Ali
então decide visitar sua irmã com
quem tem uma relação um tanto quan-
to conturbada, mas que não deixa op-
ção diante de tamanha dificuldade. Ao
mesmo tempo, Ali se envolve em lu-
tas undergound ilegais, que a princí-
pio, relutante, recebe o apoio de Cot-
tilard. As atuações são o ponto forte
de ‘’Ferrugem e Osso’’, com destaque
para a francesa que, desde muito tem-

po já vem mostrando um talento es-
pecial. Mas não é só isso. O drama dos
personagens é emotivo e genuíno, faz
com que nos importemos com os per-
sonagens, sem jamais cair no piegas.
O diretor Audiard (nome prá se guar-
dar), consegue criar uma obra crua e
de sentimentos, que na sua guinada fi-
nal, consegue satisfazer os adeptos de
ambos desfechos, crus e realísticos, ou
satisfatórios e agradáveis.

Lançamentos
OBLIVION
CHAMADA DE EMERGÊNCIA
ALVO DUPLO
AMOR PLENO

Noel
Gosta muito de ouvir a música

do trio do Roberto Carlos!
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Pacientes da Unidade de
Saúde da Família do Ciaf V, par-
ticiparam de um curso prepara-
tório de gestantes, realizado
por médicos da unidade. Por

Fundo Social entrega enxovais
Participantes do Curso Preparatório de Gestantes do Ciaf  V  foram beneficiadas

A Prefeitura de Jaboticabal in-
veste na motivação dos profissio-
nais da Educação. No início do
mês, professores, educadores e
funcionários ligados à Secretaria
de Educação, receberam uma gra-
tificação que varia de R$ 819,94 a
R$ 3.100,00.

O bônus é referente ao resulta-
do do IDEB – Índice de Desenvol-

Prefeitura dá bônus de até R$ 3.100
para profissionais da Educação

O bônus valoriza profissionais com bom desempenho em 2011; índice é referente a Prova Brasil

vimento da Educação Básica –
2.012, apurado pelo Ministério da
Educação, através da Prova Brasil
2.011.

Para o prefeito Raul Girio, a gra-
tificação estimula o desempenho
dos profissionais. “Investir na
Educação, é essencial para garan-
tir o desenvolvimento da nossa
cidade. E motivar nossos profes-

sores, é o princípio.”
“Em Jaboticabal, a capacitação

dos professores e educadores é
contínua. Através de um convê-
nio firmado com a Faculdade São
Luís, nossos professores podem
fazer cursos de graduação e pós-
graduação”, completa o secretá-
rio da pasta, César Esper.

Aconteceu no último  dia 11
de abril  a comemoração de três
anos  do CAPS.

Com a presença de familia-
res, pacientes, funcionários e
autoridades, o evento serviu
para confraternizar, socializar e
divulgar a entidade.

O Prefei to ,  Professor
Raul Gírio, os Vereadores
Roberto Raymundo,  Maria
Carlota Niero Rocha , De-
legada Drª Andréa, Renata
Assirati - representando o
Secretário da Saúde,  se
comprometeram em buscar
recursos para melhoria do

Centro de Atenção Psicossocial “Maria
Regina Leandro Moraes Ferreira”

meio de encontros, assuntos
relacionados ao período gesta-
cional e cuidados com o bebê,
foram abordados pelos profis-
sionais.

A Primeira Dama do Municí-
pio, Cidinha Gírio, participou do
encerramento do curso e entre-
gou enxovais às gestantes par-
ticipantes. “O curso é um impor-

tante momento para que as fu-
turas mamães possam cuidar
melhor de seus filhos e conhe-
cer detalhes do que acontece
durante a gestação”.

Curso  de  Gestantes – A Se-
cretaria de Assistência Social está
com inscrições abertas para as
novas turmas do Curso Prepara-
tório de Gestantes. As interessa-

das devem entrar em contato com
as assistentes sociais dos Ciafs.

Para mais informações o telefo-
ne da Secretaria de Assistência
Social é:  3202-8301.

ambiente, que é frequenta-
do por muitos pacientes, que

necessitam de cuidados es-
peciais.
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No dia 05 do corrente, na parte
da manhã, o presidente do Sindi-
cato do Comércio Varejista de Ja-
boticabal, EDSON GAGLIANONE,
recebeu colegas de outras cida-
des, para reunião da Coordenado-
ria Nordeste da Federação do Co-
mércio do Estado de São Paulo,
que ocorreu na sede do SENAC,
com suculento café da manhã, re-
gado a salgados, sanduiches, bo-
los e sucos diversos.

No salão social, todos foram
recepcionados por Edson Gaglia-
none e Leandro Nassif  D’Arco.

Se fizeram presentes Sindicatos de

EDSON GAGLIANONE
RECEBE SINDICALISTAS

Jaboticabal, Barretos, Bebedouro,
Sertãozinho, Ribeirão Preto e Franca.

Edson Gaglianone – Jabotica-
bal; Roberto Arutin – Barretos;
Marcos Antonio Perecim – Jaboti-
cabal; Atilio Carlos Daneze – Ri-
beirão Preto; José Carlos Brandão
– Ribeirão Preto; Paulo Elias Galea-
zzi – Ribeirão Preto; Aguinaldo R.
da Silva – Ribeirão Preto; Michel
Jorge Saad – Franca; Orlando Ro-
drigues Júnior – Jaboticabal; Ed-
son Gaglianone Júnior – Jabotica-
bal; Leandro Nassif  D’Arco – Se-
nac Jaboticabal; José Carlos Cane-
sin – Sertãozinho; Mariana V.C. Si-

veratt – Sertãozinho e Iracema D.
Gaglianone – Jaboticabal.

O encontro tratou de diversos
assuntos, entre eles, questões tra-
balhistas e a legislação de interes-
se dos comerciantes.

A reunião foi presidida por José
Carlos Canesin, Presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista de
Sertãozinho.

Após o conclave comercial, to-
dos foram convidados a saborear
um almoço de confraternização no
Jaboticabal Shopping, por oferta
do Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Jaboticabal.
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