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Uma noite de glamour. “Noi-
te Italiana”, com o cantor Ricar-
do Bombarda. Muitos aplausos,
descontração, sucesso de públi-
co, mães satisfeitas pelo carinho
com que a Coordenadora de
Marketing, Eliane Turco, desta-

HOMENAGEM
DIA DAS MÃES NO JABOTICABAL SHOPPING

cou e homenageou, com as fo-
tos no hall do Jaboticabal Shop-
ping.

Sorteados vários vales com-
pras para os clientes das lojas, e
são os ganhadores (as):

1º - Janete Ap. Santos Gera-

riz. Vale compra de R$1.000,00
Cupom 14954 Podium Sport;
2º - Simone Carregari Legoni

- Vale compra de R$1.000,00
Cupom 11571 Charme e Ele-

gância;
3º - Maria Tereza Z. Rodri-

gues. Vale compra de R$500,00
Cupom 16437/Estefânia Cal-

çados;
4º Sidney A. Marques Júnior.

Vale compra de R$500,00
Cupom 15219 Toy Shop;
5º - Gabriela de Mello Barro-

so. Vale compra de R$500,00
Cupom 19869 Star Basic;
6º - Carla Lanzotti. Vale com-

pra de R$500,00
Cupom 05329/M & M.
7º - Sonia Regina Castelane.

Vale compra de R$500,00

Cupom 18663/By Stok;
8º - Kamilo de Oliveira da

Rosa. Vale compra de R$500,00
Cupom 23227 Ice By Nice.
Eliane Turco já está na pre-

paração de mais um MEGA
EVENTO. Aguardem!

Há momentos para promessas,

mentiras e bloqueio das

amizades

Quem fortalece inimigos, está

criando ninho de serpentes

Digas seus desafetos, direis que

tipo de apetrechos és

 Com apenas uma semana
de vendas das permanentes
promocionais para a 11ª edi-
ção do Rodeio Show Jaboti-
cabal, a organização do evento
demonstra otimismo com o re-
sultado obtido e promete uma
grande edição da festa neste
ano. Segundo a organização,
o primeiro lote promocional
de permanentes está no final,
com a projeção de término
para este sábado (18).

Na segunda-feira, a orga-
nização colocará à venda o
segundo lote promocional de
permanentes e espera, como
na primeira semana, sucesso
de venda.

“A procura está muito gran-
de pelos ingressos e permanen-
tes, estamos otimistas, e isso dá
um gás maior para fazermos
cada vez  melhor. É esta a res-
posta que damos para o públi-
co, um evento de qualidade,
com os maiores artistas do
país”, comenta a comissão or-
ganizadora do RSJ 2013.

As permanentes são para os
seis dias de festa, que aconte-
ce nos dois finais de semana,
de 13 a 15 e 20 a 22 de ju-
nho.

Os ingressos podem ser
encontrados em Jaboticabal,
no Trailler Praça Nove de Ju-
lho, Cascata Pizzaria, Restau-
rante Mamma Mia, Bar da
Loira, Papelaria Pégaso, Rei

Com apenas uma semana, venda de permanentes bate recorde
Modas, Posto do Fú, Conve-
niência Posto Modelo, Loja
Cravo e Canela, Chicken in
Frango Frito, Bari Bar e Pas-
telaria do Facco.

Confira os locais de venda
na região:

Monte Alto - JC Celulares;
Matão - Carol Modas;
Taquaritinga - Original

Country e  Auto Posto Eldo-
rado;

Guariba - Beto Estevan
Fotos;

Barrinha - Sorveteria do

Merli;
Pitangueiras – Calcevest;
Sertãozinho - Lojas Ama-

relinhas;
Bebedouro - Armazém da

Cerveja;
Ribeirão Preto – Chapela-

ria Garcia
Taiaçu - Conveniência do

Posto Troca-Ki.
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PEDACINHOS DE LUZ

“ Do que tiveres no pomar plan-
tado, apanha os frutos e recolhe as

P/ Prof. João Pito
 Nós estamos acompanhando a evo-

lução da febre amarelano Mundo e no
Brasil a veremos até chegar aqui, aonde
as pesquisas e os achismos também acon-
teceram em grande monta e até com
nuances esquisitas para hoje, mas lógi-
cas para o final do século XIX.

    Emílio Ribas, cientista e médico
famoso, teve, em 1896, suas convic-
ções profundamente abaladas quando,
durante uma epidemia em Jaú [SP], teve
de dar abrigo a crianças órfãs no Hospi-
tal de Isolamento, distante três quilô-

A  PANDEMIA  DA FEBRE AMARELA - Cont...
“A ciência médica ensina a curar os doentes, a arte da guerra a matar os sãos”

metros daquela cidade e observou que,
apesar de haver amarelentos alí inter-
nados, desde que fossem passados os dias
de incubação da doença, as crianças não
a contraiam.

  O próprio Emílio Ribas ponderou
que “essa observação calou em espírito
e foi inteiramente contrária à teoria do
contágio direto da febre amarela do do-
ente à pessoa sã. [Franco-1969].

    O pesquisador [Martins-1997],
observa que “durante a época em que
mais se discutia o contágio da doença,
vários médicos - Firth, Chervin, Guyon
e outros, firmes opositores da doutrina
do contágio - quiseram dar ao mundo
uma prova da sinceridade de suas opini-
ões. Eles próprios se expuseram ao con-
tato com roupas de enfêrmos e de cadá-
veres, dormindo em suas camas, respi-
rando o seu alento, esfregando o rosto e
as mãos com o vômito, ingerindo o pró-
prio vômito negro, inoculando-se com
o sangue, a saliva e os excrementos de

tais enfermos, nenhum deles adoeceu,
aí concluiram que a doença não era con-
tegiosa e esse tipo de teste repugnante
[...] foi repetido várias vezes.

    Em 1901, o grupo de pesquisado-
res norte-americanos que investigavam
a febre amarela, dormiu durante vinte
dias em camas onde haviam morrido do-
entes desse doença, utilizando suas rou-
pas e travesseiros sujos de vômito, e no
Brasil, Emílio Ribas e Adolfo Lutz fize-
ram o mesmo teste: “confirmaram que
não havia contágio direto dos doentes
para os sãos”. Esta experiência será re-
latada em mais detalhes, mais adiante.

    Contrariando de frente os conta-
gionistas, a febre amarela seria a pri-
meira doença humana para a qual se
detectou um inseto transmissor e essa
dificílima tarefa foi cumprida em 1881
pelo Dr. Carlos Juan Finlay y de Barres
[1833-1915], em Washington, durante
uma conferência sanitária internacio-
nal, quando declarou que, pelos seus es-

tudos, eram necessárias para a propaga-
ção da febre amarela, as seguintes con-
dições:

    *A existência prévia de um caso
de febre amarela em um período deter-
minado dessa enfermidade;

     * A presença de um indivíduo apto
a contrair a enfermidade;

   * A presença de um agente cuja
existência fosse completamente inde-
pendente da enfermidade e do enfermo,
porém necessária para transmitir a en-
fermidade do indivíduo doente para o
indivíduo são.

      O grande mérito de Finlay foi
concluir que as medidas de combate à
febre resultariam ineficazes todas as ve-
zes que se combatessem as duas primei-
ras condições sem atacar a terceira, vi-
sando eliminar o agente de transmissão.

 Prof. João Pito
“Desconfia  da generosidade dos que

se queixam dos ingratos”

Às vezes passamos por situações
que humanamente parece impossível,
principalmente quando as coisas estão
todas fora do lugar. Neste momento
pensamos em desistir de tudo, sem sa-
ber que o Senhor no seu infinito amor,
já abriu uma porta para nós. Jesus dis-
se: Eu sei as tuas obras, eis que diante
de ti pus uma porta aberta, e ninguém a
pôde fechar. (Apocalipse 3.8a) O Se-

SOBRE  DECISÕES
flores.  Mas lavra ainda e planta o
teu eirado. Que outros virão colher
quando te fores”.

Completamos jovens 51 anos. A
cada fase de nossas Vidas nossas pers-
pectivas alteram-se. Como quando so-
mos crianças e olhando um jovem aos
25 anos o consideramos “velho” de-
mais. Os tempos passam-se e na medida
em que crescemos, essas perspectivas
ampliam-se. Já não nos parece idade
demais os trinta, quarenta, cinquenta.

A Vida então nos parece tenra pelo
que passamos e incrivelmente fértil pelo
que está por vir. Nossa Vida, nossas ex-
periências, nossos relacionamentos, essa
incrível  teia que a Vida trama, alarga
nossa visão e nos confirma um fato que

torna-se basilar quando o CVV cruza
nosso caminho: As mudanças. Elas são
inevitáveis e se as enxergarmos sem
ameaças desejáveis.

Os anos que vivemos dentro do CVV
nos marcam de maneira especial. Não
seria diferente o de 2011. Foi o ano que
precedeu e ainda nos marcará de modo
profundo pelas formas que nos apre-
sentamos à Sociedade que servimos.
Abrimos nossos horizontes, hoje  so-
mos setenta e dois Postos. Nossas
ferramentas são múltiplas e se quiser-
mos incontáveis. Consolidamos a con-
fiança em nós mesmos, conferimos  aos
Postos maiores responsabilidades na
condução de nosso maior tesouro: nos-
sa Filosofia.

Acreditamos cada vez mais no Ami-
go que agora, neste momento está no
seu Posto servindo ao outro. Sabemos
que toda experiência traz momentos
iniciais de temor e insegurança. Não está
sendo diferente conosco. Sabemos, no
entanto, que novas ideias, arejam nos-
sas mentes e deslumbram possibilidades
antes nubladas  por formatos cristaliza-
dos, ainda que seguros.

Acertadas ou não, essas decisões po-
derão ser avaliadas, talvez num Futuro
que não vejamos. Só o tempo e a Histó-
ria mostrarão, porém como a estrofe
no início deste texto no poema “en-
velhecer”, de Bastos Tigre, a certe-
za da colheita deve ser para nós,
estímulo inicial para nos preparar-
mos aos próximos 50 anos. Para-
béns a todos nós.

Boletim / CVV –
Fernando Stigliano –

O GRANDE DESAFIO
nhor sabe de tudo a nosso respeito, co-
nhece o mais íntimo do nosso coração
e dos nossos pensamentos. Nunca po-
demos deixar de confiar Nele, porque
só Ele tem todo o poder de mudar qual-
quer situação. Quando Hamã fez um
decreto para exterminar todos os ju-
deus, parecia que era o fim, ninguém
tinha mais esperança de se salvar. Por
isso que eu disse: Que Deus sempre abriu
uma porta onde não há. O rei Assuero
resolveu fazer uma festa e convidou
todos seus os príncipes para mostrar as
riquezas da glória do seu reino e o es-
plendor da sua excelência grandeza.
Esta festa durou cento e oitenta dias.
Quase no final, o rei pediu que a rainha
Vasti se apresentasse para que todos
vissem como ela era formosa, mas ela
se recusou, porque não queria ser com-
parada como um objeto. O rei ficou
furioso e perguntou aos sábios o que
devia ser feito com ela, e eles disse-
ram: manda-a embora, porque senão,
todas as mulheres vão desrespeitar seus
maridos e eles não terão mais autori-
dade em seu lar. O rei fez conforme as
palavras dos sábios. Passadas essas coi-

sas, e apaziguando já o furor do rei,
lembrou-se de Vasti, e do que fizera, e
do que tinha decretado a seu respeito e
ficou muito triste. Então seus sábios
lhe disseram: busquem moças virgens,
formosas à vista. E a moça que parecer
bem aos olhos do rei, reine em lugar de
Vasti. O rei concordou. Havia um ho-
mem Judeu na Fortaleza de Susã cha-
mado Mardoqueu, este criara a Hadas-
sa (que é Ester, filha do seu tio), por-
que não tinha pai, nem mãe. E era
moça, bela de aparência e formosa à
vista. E, morrendo seu pai e sua mãe,
Mardoqueu a tomara por filha. Quan-
do levaram todas as moças, levaram
também Ester, e esta pereceu formosa
aos olhos do rei e ele a amou mais do
que todas as mulheres, e a fez rainha
em lugar de Vasti. Quando Mardoqueu
soube do plano de Hamã para matar
todos os judeus, ele foi pedir ajuda a
Ester e disse ela: O que eu posso fazer,
já faz algum tempo que o rei não me
chama (30 dias). Mardoqueu disse: Não
pense que você está salva na casa do
rei mais do que os outros (porque ela
não havia declarado o seu povo, nem a

sua parentela, conforme a ordem de
seu tio). Deus, sabendo de todas as coi-
sas que iria acontecer, Ele preparou
Ester para este tempo e assim aconte-
ceu. Ela foi muito usada por Deus. Fa-
lou com o rei, sabendo que não podia, a
não ser que o rei estendesse o bastão,
senão a morte era certa. O Senhor per-
mitiu que tudo isso acontecesse e no
final deu uma grande vitória para aos
judeus. Não importa qual seja a situa-
ção que você esteja enfrentando, ou o
grande desafio que está na sua frente,
continue seguindo e não pare, porque
aquele que começou a boa obra na sua
vida, também é fiel para terminar. Ele
é o Deus Todo Poderoso. Ester, mes-
mo correndo o risco de vida, não desis-
tiu, mas disse: Vai, e ajunta todos os
judeus que se acharem em Susã, e jejuai
por mim, e não comeis nem bebeis por
três dias, e eu e as minhas moças tam-
bém jejuaremos. E assim, irei ter com
o rei, ainda que não é segundo a Lei. E,
perecendo, pereço. Seja como Ester,
confia no Senhor e tudo vai dar certo.
Esta é a minha oração, em nome de
Jesus. Pr. Anastácio Martins. Ouça o
nosso programa (Verdade da Palavra).
Diáriamente na GAZETA FM 107.9
das 5hrs30min às 6hrs30min
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

O aprendizado nos traz descobertas,
novas revelações, atuais e antigas, já
conhecidas, mas são agora atualizadas
para um maior entendimento religioso
e filosófico.

O ESPIRITISM é considerado como
ciência, filosofia e religião, como terceira
revelação. A primeira  foi MOISÉS. A se-
gunda  JESUS.  Nascemos numa nova vida,
crescemos com o tempo, em busca de EVO-
LUÇÃO. Pertencemos a uma família reu-
nida, encarnados que  vão adquirindo me-
lhores condições,  num entrosamento, pro-
curando se unirem em torno da paz, ven-
cendo a ignorância e adquirindo humildade.

Tudo pode mudar, dependendo de
nós, nosso desempenho diante dos pro-
blemas e dificuldades, encontradas no
percurso da encarnação.

 ALLAN KARDEC - O CODIFICA-
DOR DA DOUTRINA ESPÍRITA, nos
deixou  obras de grande valia, mensa-
gens, e foi um grande exemplo de divul-
gador da terceira revelação, O Evange-

O ESTUDO NOS FAZ EVOLUIR
lho Segundo o Espiritismo, Livro dos
Médiuns, Livro dos Espíritos e outros.

Estamos num ciclo de  uma nova
era, em pleno século XXI, NUMA NOVA
dimensão de entendimentos religiosos,
principalmente a doutrina espírita.

São os novos tempos que estão che-
gando, na mudança de ações e reações,
dentro da LEI DO KARMA coletivo ou
individual, com alterações lentas, mas
necessária para a evolução.

É a credibilidade crescente de novas
visões, de novas idéias, na razão de que,
quem não vem pelo amor, vem pela dor.
A mediunidade se faz presente através
dos médiuns de cura ou de incorporação.
Há necessidade de um maior entendimen-
to, para sanar as dificuldades e proble-
mas que estão aparecendo. Surge no ce-
nário religioso, novas teorias e modifi-
cações, que nos obriga a pensar e agir, de
novas formas, para nascer a felicidade, a
cura material e espiritual. Tudo tem seu
tempo e a hora está chegando, dentro da
caridade, amor e perdão.

TUDO PODE MUDAR
Tudo depende de nós, reencarnamos

para vivermos, necessitados de realizar-
mos mudanças em nosso comportamen-
to perante as leis vindas de DEUS. Pre-
cisamos ser mensageiros da BOA NOVA,
na evangelização dos lares, dentro das
famílias, onde precisamos acordar para
uma realidade, que abre novos cami-
nhos, em busca da felicidade.

QUE NASCE DENTRO DE NÓS E
NOS ILUMINA.

QUE A PAZ DE DEUS E DE JESUS
ESTEJA COM TODOS.

A dor e a angústia de um país, a von-
tade de viver de um homem. Camboja,
dividido e devastado pela guerra. Esta
história relata a determinação de um
homem em busca da verdade a qualquer
custo, e da impressionante vontade de
viver de seu companheiro. Os dois não
esquecerão jamais o que viram, o que
sentiram e o que experimentaram quan-
do ouviram, Os Gritos do Silêncio. Fa-
lando sobre este filme, não poderia dei-
xar de escrever sobre o jornalista brasi-
leiro que foi atingido por mina Terres-
tre na Guerra do Vietnã. A Guerra do
Vietnã foi muito mais do que um dos
conflitos mais longo do século II para o
jornalista José Hamilton Ribeiro. Ele
foi cobrir a batalha como enviado espe-
cial da revista Realidade e lá teve sua

OS GRITOS DO SILÊNCIO: VENCEDOR DE TRÊS OSCAR, COM SAM
WATERSTON, JOHN MALKOVICH E HANING S. NGOR

vida transformada depois de uma ex-
plosão fantástica e um barulho ensurde-
cedor interminável. Quando acompa-
nhava uma ação de limpeza numa su-
posta aldeia de vietcongs (norte-viet-
namitas), com a Companhia Delta, da
Primeira Divisão de Cavalaria do Exér-
cito norte-americano, numa região co-
nhecida como Estrada Sem Alegria, ao
norte daquele país, o repórter teve sua
perna esquerda  mutilada por uma mina
terrestre. Depois disso, vieram os 15 dias
de maior sofrimento. Todos os momen-
tos vividos por Zé Hamilton durante os
dias de  penitência que passou no Vietnã,
foram transformados numa reportagem
que está entre os maiores do jornalismo
brasileiro. Em maio de 1968, o país emo-
cionou-se com a edição que Realidade
trouxe nas suas páginas, sob o título de
Eu Estive na Guerra. É difícil  acreditar
que alguém nas condições dele pudesse
redigir um texto com tanta riqueza de
detalhes e, acima disso, emoção. Isso
depois de dois meses da tragédia. O aci-
dente aconteceu duas semanas depois do
desembarque de Zé Hamilton em Saigon.
Antes dele, outros 130 jornalistas havi-
am sido feridos gravemente na guerra;
13 deles morreram. Seu companheiro de

cobertura jornalística era um  repórter
fotográfico japonês, Keisabur o Shima-
moto, que acompanhava a guerra havia
três anos. Foi ele quem amparou em seus
braços Zé Hamilton logo depois da ex-
plosão. Chorando, ele segurou a cabeça
do repórter de maneira que impedisse de
ver os ferimentos. Desmaiado, Zé Ha-
milton foi socorrido num helicóptero
americano e não se lembra da agonia
provocada pelas dores enquanto ficou
aguardando o transporte no meio da
mata. Em 3  de abril de 1968, o médico
responsável concedeu sua alta hospita-
lar: No dia seguinte, ele partiu do Vietnã.
A guerra do Vietnã começou por volta de
1945, quando lideranças nacionais da
Indochina (atual Vietnã), dominada pela
França, proclamaram a independência do
pais criando a República Democrática do
Vietnã do norte, tendo Ho Chi Minh
como presidente. Mesmo contrariada, a
França acatou a independência até 1946,
quando foi organizado o Estado do Viet-
nã, conhecido como Vietnã do Sul, cujo
governo era apoiado também pelos Es-
tados Unidos, inclusive com envio de
material e fornecimento de treinamen-
to militar. Um acordo temporário, de
1954, estabeleceu que abaixo do parale-

lo 17 ficaria o Vietnã do Sul, de orienta-
ção capitalista, e acima, o Vietnã do nor-
te, comunista. Também determinou que,
em 1956, aconteceriam eleições para
reunificar o país. Um golpe colocou no
sul o presidente Ngo Dihn Diem, que se
recusou a participar das eleições marca-
das, alegando que os vietnamitas do nor-
te iriam fraudar o pleito. Ele temia o
suposto melhor preparo político dos ad-
versários do Norte. Revoltados com a
quebra do acordo, os vietnamitas do
Norte começaram a atacar as bases mili-
tares dos Estados Unidos, utilizando-se
dos métodos de guerrilha.

 O Exército americano despejou mais
de 8 milhões de bombas contra atacan-
do os vietcongs. Estava instaurada a
guerra. Os Estados Unidos passaram a
atacar os vietnamitas do Norte ostensi-
vamente. Mas a forte resistência deles
e os  crescentes protestos da opinião
pública americana contra os mais de
56.000 soldados mortos e outros
300.000 mutilados, 800.000 feridos e
1.800 desaparecidos em batalha tiraram
o país da guerra. O cessar fogo foi assi-
nado em 1973, mas os Estados Unidos
só deixaram o Vietnã em 1975.

Jaboticabal será palco de um dos
maiores eventos culturais do país. O
Circuito Sesc volta a Jaboticabal man-
tendo a tradição de oferecer à popula-
ção uma programação original e diver-
sificada.

O evento acontece no dia 9 de ju-
nho, a partir das 17h, no Lago Munici-
pal. Nesta edição serão apresentadas
intervenções, teatro, circo e um show
musical.

O Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa, ressalta a importância do Cir-
cuito Sesc. “O Sesc é responsável por
oferecer à população do interior paulis-
ta, diferentes vertentes culturais, espe-
táculos que dificilmente seriam apresen-
tados por aqui. Isso torna ainda mais
importante esse trabalho, promovido
pelo Sesc e que sempre foi um grande
sucesso em nossa cidade”.

Acompanhe abaixo a programação:
Intervenções:
Autológico – Coletivo Unsquepen-

sa Arte (SP)
Concentração, lógica e raciocínio à

venda por zero real e nenhum centavo,

Jaboticabal recebe Circuito Sesc de Artes
Evento acontece em 9 de junho no Lago Municipal

num carrinho que parece ser de gulosei-
mas.

Construssim – Coletivo Zebra (SP)
Um jogo de construção onde pala-

vras ocupam o espaço de uma forma
diferente, uma instalação a partir da
criação coletiva.

Transcendentidade – Projeto Mati-
lha (SP)

Um jogo de baralho com cartas dife-
rentes é ponto de partida para encon-
tros e discussões sobre o tema identida-
de

Teatro:
A Procissão – Gero Camilo (SP)
Monólogo de Zé, um contador de

histórias que participa de uma romaria,
fala sobre sobrevivência e fé.

Circo:
Circo de Due – Teatro do Improviso

(SP)
Depois de várias tentativas, os pa-

lhaços Tropo Opo Valantaines e Don
Ruan da Silva tentam mais uma vez con-
quistar o público.

Música:
Vanguart (MT)

A melhor banda do VMB de 2012
mostra as músicas do premiado álbum
Boa Parte de Mim Vai Embora.

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

TEMPORADA DE 1962 ONDE O
SANTOS ERA CONSIDERADO O
MELHOR TIME DO MUNDO NA
ÉRA PELÉ

 TAÇA LIBERTADORES DÁ
AMÉRICA 1962

1-Santos 4x3 Dep. Municipal-BOL
18/02/1962 Hernando Siles-La Paz

2-Santos 6x1 Dep. Municipal-BOL
21/02/1962 Vila Belmiro

3-Santos 1x1 Cerro Porteño-PAR
25/02/1962 Defensores del Chaco-As-
sunción

4-Santos 9x1 Cerro Porteño-PAR
28/02/1962 Vila Belmiro

5-Santos 1x1 Univ. Católica-CHI
08/07/1962 Nacional-Santiago

6-Santos 1x0 Univ. Católica-CHI
12/07/1962 Vila Belmiro

7-Santos 2x1 Penhãrol-URU 28/07/
1962 Centenário-Montevidéu

8-Santos 2x3 Penhãrol-URU 02/08/
1962 Vila Belmiro

9-Santos 3x0 Penhãrol-URU 30/08/
1962 Monumental de Núñes-Buenos Aires

Santos foi CAMPEÃO.
TORNEIO DE PARIS 1962
1-Santos 0x1 Estrela Vermelha-Sér-

via 26/06/1962 Parc des Princes
2-Santos 2x3 Racing-FRA 28/06/

1962 Parc des Princes
Santos caiu fora
CANPEONATO PAULISTA 1962
1-Santos 5x0 Guaratinguetá 22/07/

1962 Vila Belmiro
2-Santos 5x1 XV de Novembro PI

25/07/1962 Vila Belmiro
3-Santos 2x0 Prudentina 05/08/

1962 Felix Ribeiro Marcondes
4-Santos 2x0 Juventus 08/08/1962

Pacaembu
5-Santos 4x2 Palmeiras 12/08/1962

Pacaembu
6-Santos 1x0 Taubaté 15/08/1962

Monsenhor Silva Bastos
7-Santos 5x1 Jabaquara 19/08/1962

Vila Belmiro
8-Santos 1x1 Guarani 26/08/1962

Brinco de Ouro
9-Santos 3x3 São Paulo 02/09/1962

NA TEMPORADA 1962, NEVES, PONTEIRA DIREITA DO JABOTICABAL
ATLÉTICO, FOI CAMPEÃO EM LIMA, NO PERÚ, COM A SELEÇÃO BRASI-

LEIRA E JOGOU CONTRA SANTOS FUTEBOL CLUBE EM SÃO PAULO
Vila Belmiro

10-Santos 5x2 Botafogo-SP 05/09/
1962 Vila Belmiro

11-Santos 7x2 Ferroviária 16/09/
1962 Vila Belmiro

12-Santos 5x2 Corinthians 23/09/
1962 Vila Belmiro

13-Santos 4x0 Noroeste 26/09/
1962 Vila Belmiro

14-Santos 3x1 Comercial RP 30/09/
1962 Antonio Costa Coelho

15-Santos 2x3 Portuguesa 06/10/
1962 Pacaembu

16-Santos 3x0 Taubaté 27/10/1962
Vila Belmiro

17-Santos 5x0 Guarani 31/10/1962
Via Belmiro

18-Santos 2x1 Corinthians 04/11/
1962 Parque São Jorge

19-Santos 3x0 Juventus 07/11/1962
Vila Belmiro

20-Santos 1x1 Noroeste 11/11/
1962 Ubaldo Medeiros

21-Santos 3x0 Palmeiras 14/11/
1962 Vila Belmiro

22-Santos 1x1 XV de Piracicaba 18/
11/1962

23-Santos 4x1 Portuguesa 21/11/
1962 Vila Belmiro

24-Santos 1x1 Ferroviária 25/11/
1962 Fonte Lumiosa

25-Santos 6x2 Comercial 28/11/
1962 Vila Belmiro

26-Santos 8x2 Jabaquara 02/12/
1962 Vila Belmiro

27-Santos 5x2 São Paulo 05/12/
1962 Pacaembu

28-Santos 1x2 Guaratinguetá 09/12/
1962 Benedito Meirelles

29-Santos 1x0 Botafogo 12/12/
1962 Luis Perreira

30-Santos 4x0 Prudentina 15/12/
1962 Vila Belmiro

Santos foi CAMPEÃO.
MUNDIAL INTERCLUBES 1962
1-Santos 3x2 Benfica-POR 19/09/

1962 Maracanã
2-Santos 5x2 Benfica-POR 11/10/

1962 Estádio da Luz-Lisboa
Santos foi CAMPEÃO DO MUNDO.

TAÇA RACING 1962
1-Santos 5x2 Racing Paris-FRA 17/

10/1962 Parc des Princes-Paris
Santos foi CAMPEÃO.
TAÇA CIDADE DE SÃO
PAULO 1962
1-Santos 3x1 Ponte Preta 15/04/

1962 Vila Belmiro
2-Santos 3x3 Ponte Preta 18/04/

1962 Moisés Lucarelli
3-Santos 1x2  Corinthians de Presidente
Prudente 06/05/1962 Parque São Jorge

4-Santos 3x1 Corinthians de Presi-
dente Prudente 13/05/1962 Vila Belmi-
ro

5-Santos 2x1 Portuguesa 23/05/
1962 Canindé

6-Santos 2x0 Portuguesa 26/05/
1962 Vila Belmiro
7- Santos 2x1 Comercial RP 07/06/
1962 Vila Belmiro

8-Santos 0x1 Comercial RP 10/06/
1962 Costa Coelho

9-Santos 3x2 Comercial RP 13/06/
1962 Pacaembu

10 - Santos 1x3 Corinthians 16/06/
1962 Parque São Jorge

11-Santos 3x3 Corinthians 21/06/
1962 Vila Belmiro

Santos foi VICE-CAMPEÃO.
TAÇA BRASIL 1962
1-Santos 1x1 Sport 12/01/1963 Ilha

do Retiro
2-Santos 4x0 Sport 16/01/1963 Pa-

caembu
3-Santos 4x3 Botafogo 19/03/1963

Pacaembu
4-Santos 1x3 Botafogo 31/03/1963

Maracanã
5-Santos 5x0 Botafogo 02/04/1963

Maracanã
Santos foi CAMPEÃO.
Santos 3 Seleção de acesso 1 - 1962

- Santos com Gilmar, Getúlio, Olavo,
Lima, Formiga, Fioti, Tite, Mengalvio,
Coutinho, Pelé, Pagão e Oswaldo. Se-
leção de Acesso, Cláudio, Vicente, Adel-
son, Capitão, Jurandir e Roberto; Ne-
ves, Paulinho, Ademar Pantera, Bibi e
Dirceu.

Seleção Brasileira de acesso, em 1961/62 - Em pé, da esquerda para a direita: Esnel, Cláudio Corte-
giano, Clóvis, Vicente, Roberto, Gilberto e o massagista Bianchi. Agachados, da esquerda para a direi-
ta: massagista Santana, Neves de Jaboticabal, Paulinho, Ademar Pantera, Bibe e Adamastor.

"Time dos Sonhos" do Santos Futebol Clube. 1962,  em pé: Lima, Zito, Dalmo, Calvet, Gilmar e
Mauro. Agachados: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe.

Em 18 de fevereiro de 1962, o São Paulo vencia a Seleção Brasileira de Acesso por 6 a 2, em jogo
amistoso disputado no Pacaembu. Foi a partida de número 1.337 de nossa história e os gols do Tricolor
foram marcados por Cido (2), Célio (2), Prado e Benê, enquanto Paulinho e Ademar marcaram para a
Seleção Brasileira de Acesso.

O São Paulo formou com: Suli; Deleu, De Sordi e Riberto (Luis Valente); Pimentel (Dias) e Procópio;
Célio, Prado (Gino), Cido, Agenor (Sabino) e Benê. O técnico era Aimoré Moreira.

Paulo Pontes

Prudentina. Em pé: Glauco, Santo, Tomas, Vicente, Barbosinha e Capitão. Agachados: Bá, Luís
Carlos Feijão, Cláudio Caldo Garcia, Célio e o ponta Diogo. Lembrando que Vicente, Barbosinha e
Capitão, amigos do Neves que estavam na seleção de acesso, os melhores do interior de 1961.

UNESP: Moacir Pazeto, Nelson Gimenes, Fernando Durigan, José Sartori e Ivaldo Melito.
Agachados: Joji Ariki, Ricado Vitória Filho, Carlos Rugiero, Luiz Roberto Lopes e Ademir de Lucas.

Aliança: Duda, Sapo, Jair, Walmir, Marquinho e Cláudio. Agachados: Zé da Júlia, Pintado, Geraldo,
Cícero, Coelho e Azeitona.

Jaboticabal Atlético 1994: não identificado, Mário Basso, Claudenir, Denis, Zé Carlos e Sérgio.
Agachados: Marcinho, Alexandre Bortolatto, Lê, Gustavo e Claudio.
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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, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário, FER-
NANDO RUIZ PADILHA DA COSTA , CPF Nº 303.124.028-64,
CTPS Nº  045071,    SÉRIE  00239, não comparece ao serviço desde
22 de março de 2013. Vimos pelo presente informá-lo que nos ter-
mos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica desig-
nado 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.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

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.)

COMUNICADO
A  FIRMA  ROSANGELA  APARECIDA  STARKE  DOS  SAN-

TOS – ME, com sede à Rua Djalma Aleixo de Souza Nº 840 –
COHAB II, CNPJ Nº 06.333.787/0001-90, comunica que foram ex-
traviados os talões de Nota Fiscal Consumidor D1 do número 001
a 200 e Série 1 de Nº 001 a 050.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.
Jaboticabal, 06 de maio de 2.0l3

A B C DOWN DE JABOTICABAL
Período: 01/01 a 12/12/2012
CNPJ: 02.188.408/0001-64 - Emissão: 30/04/2013
Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01 - Informar os objetivos constantes de seu estatuto.
A Associação do Bem Comum ao Down de Jaboticabal, tem por finalidade trazer ao público em

geral as reais capacidades de indivíduos portadores de Síndrome de Down; defender direitos,
interesses, e prerrogativas e explorar toda potencialidade do portador de Síndrome de Down e
como enfoque especial, visar a sua alfabetização; coordenar todo o trabalho pedagógico, técnico
e demais atividades necessárias ao bom desempenho da formação dos portadores da Síndrome de
Down; orientar os Associados e público em geral, sempre que consultada sobre qualquer informa-
ção a respeito da Síndrome de Down.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - Informar se as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformi-

dade c/ a lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/2000, que comprova a NBC T 10.19 (associações)
ou Resolução CFC nº 837/1999, que aprovou a NBC T 10.4 (fendações).

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas de conformidade com a lei n.º 11.638/07.
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03 - Informar o regime contábil adotado.
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
NOTA 04 - Informar como estão demonstradas as aplicações financeiras.
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendi-

mentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
NOTA 05 - Informar quais oc critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas,

especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos.
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles,

Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências
e/ou valores considerados incobráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidade com
as exigências legais - fiscais.

NOTA 06 - Informar os valores da(s) doação(ões) recebidas de pessoas físicas e/ou jurídicas.
Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de

2012 a entidade recebeu R$ 27818.87 em doações.
NOTA 07 - Informar os valores das parcerias e convênios recebidos do público.
Valor dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.
Secretaria do Estado de Educação.................................................................................R$ 53.054,28
Convênio FEAS/FMAS de Jaboticabal............................................................................R$ 13.451,36
Convênio FEAS/FMAS de Jaboticabal (a receber)...........................................................R$ 2.312,74
Convênio PMJ/SMAS de Jaboticabal.............................................................................R$ 3.125,80
Convênio PMJ/SMAS de Jaboticabal (a receber) ..............................................................R$ 447,00
Doação Comcriaja...........................................................................................................R$ 65.074,33
Convênio PDDE ..........................................................................................................R$ 1.831,00
Convênio Inclusão Digital .............................................................................................R$ 30.000,00
NOTA 08 - Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades instituci-

onais, de conformidade com seu Estatuto Social demonstrados pelas suas despesas e investimentos
patrimoniais.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade
com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09 - Informar em que contas são registradas as gratuidades oferecidas que deverão estar
respaldadas em documentação hábil e respectivas planilhas de apuração. As entidades mistas (as-
sistência social, educação e/ou saúde) deverão informar de maneira segregada as gratuidades con-
cedidas por área de atuação.

A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial para o regis-
tro e controle de suas Gratuidades Concedidas, do Custo da Isenção da Cota Patronal de Previdên-
cia Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade.
NOTA 10 - Informar o(s) valor(es) das gratuidades concedidas.
No atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano

de 2012, efetuou com gratuidade todos seus atendimentos, totalizando um montante de R$
310.396,52.

NOTA 11 - Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruidas:
a) C ota Patronal INSS + SAT + Terceiros..................................................R$ 37.309,41

JABOTICABAL, 12 de dezembro de 2012.

Presidente
PAULO CÉSAR TALARICO

CPF: 748.201.258-34

Tesoureiro
VERGÍLIO LUIZ GREGGIO
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CARLOS RIBAS MARTINS JUNIOR
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Conselheira Fiscal
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Conselheiro Fiscal
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CPF: 981.671.628-34
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TC CRC: 1SP065569/O-0
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MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 2012
CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL R$
SALDO ANTERIOR: 83.350,44
(+) Fundo de Valorização de Imóvel 0,00
( -) Depreciação e Amortização de exercícios anteriores 0,00
(+) Transferências Recebidas 0,00
(-) Transferências Enviadas 0,00
(-) Deficit do Exercício - 31886,66
SALDO ATUAL 51.543,78
Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2012.

Razão Social: ABC DOWN DE JABOTICABAL
Receita anual (em R$) 278.509,86
CNPJ Nº 02.188.408/0001-64
[ ] Acima de 5 milhões (especificar): _______________
[ ] Acima de 2,5 milhões até 5 milhões
[ ] Acima de 1 milhão até 2,5 milhões
[ ] Acima de 500 mil até 1 milhão
[ X ] Acima de 250 mil até 500 mil
[ ] Acima de 100 mil até 250 mil
[ ] Acima de 50 mil até 100 mil
[ ] Acima de 25 mil até 50 mil
[ ] Acima de 10 mil até 25 mil
[ ] Acima de 5 mil até 10 mil
[ ] Até 5 mil
Observação: O Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes áreas de atuação de

cada uma das
Entidades. Desta maneira procure informar os dados da entidade utilizando a conta que melhor se ajuste à

sua
realidade, a seus objetivos sociais e a seu plano de contas.
As contas que não se aplicam à entidade favor informar como valor zero;
Orientamos que o preenchimento seja feito com auxílio de um contador;
Se tiver dúvidas no preenchimento das peças contábeis, acesse o site www.mj.gov.br/snj/utilidadepublica

para obter o Manual de Demonstrações Contábeis.

ABC Down de Jaboticabal
Superávit / Déficit

RECEITAS R$ 277.439,41
(-) Impostos sobre receita R$ 0,00
(-) Abatimento e cancelamentos R$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA R$ R$ 277.439,41
(-) Custos de serviços / produtos R$ 0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO R$ R$ 277.439,41
(-) Despesas Gerais e Administrativas -R$ 22.461,09
(-) Despesas financeiras -R$ 2.909,38
(-) Despesas tributárias -R$ 1.819,92
(-) Outras despesas operacionais -R$ 283.206,13
Receitas Financeiras R$ 1.070,45
RESULTADO OPERACIONAL R$ -R$ 31.886,66
(-) Despesas não-operacionais R$ 0,00
Receitas não-operacionais R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRENDA E CSLL -R$ 31.886,66
(-) Provisão para Irenda e CSLL R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IRENDA E CSLL -R$ 31.886,66
(-) Participações e Contribuições R$ 0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$: -R$ 31.886,66

ABC DOWN DE JABOTICABAL - CNPJ: 02.188.408/0001-64
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A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia, orçamento

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



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com
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Olhos azuis como o céu, sorriso que encanta, um coração enorme que
abraça a todos que precisam, jovem perfeita, hoje uma mulher decidida que
não tem medo de errar para depois acertar, cheia de idéias e princípios. Ana
Catarina Tezzei Scandelai... dia 21 de maio é o seu dia, é um novo ciclo de
muitas expectativas, novos objetivos e concretizações. Receba nossos carinhos
e lembre-se, estaremos com você no que precisar. Parabéns! Te Amamos Mui-
to!

Drª ANA CATARINA TEZZEI SCANDELAI Dia 24 de
maio, Breno
Facco comemo-
rará mais um
ano de vida.
Toda equipe do
Jornal A GA-
ZETA  e RÁ-
DIO GAZETA
FM  o parabe-
niza por essa
data importan-
te. Parabéns...

Adilson Cardoso co-
memorará mais um ano
de vida no dia 22/05,
completando 42 anos
de idade, e sua esposa
Maria Helena, sua  fi-
lha Larissa e seus pais
Mário e Aparecida, de-
sejam um Feliz Aniver-
sário,  muita paz, saú-
de e felicidades.

No próximo dia 21 de maio, é Dia de Festa!
Adriellie receberá os parabéns da mãe Lurdes, do pri-

mo Gabriel, dos familiares, amigos, e em especial da
amiga Maria José. Felicidades!

Leandro Nogueira
Nascido na cidade de Jaboticabal-

SP, professor de Matemática e Analis-
ta de folha de pagamentos de empre-
sas.

Filho de Athayde Nogueira e Maria
Aparecida Petine Nogueira, reside na
cidade de Guariba-SP.

No último dia 13 de maio comple-
tou mais uma etapa, mais uma idade
que chega para completar a sua vida e a
felicidade.

A voz da Adele dominou
mundo.

O vinho é a bebida do mo-
mento.

E Aline é a nova modelo
das passarelas.

Depois que a loira baixou
no mundo da moda, foram fei-
tos muitos trabalhos, desfiles,
editoriais e concursos. Aline é
uma bela de apenas 19 anos,
uma jóia de 1.76 de altura  e
integra o bombado  Casting
R.Office Models Ribeirão Pre-
to.

Se Aline vai durar pouco
tempo aqui no Brasil, eu não
sei, mas está na cara que ela
vai estourar a boca do balão.

C I C I N H O ( S C O U T E R
R.OFFICE MODELS) CON-
TINUA SUA PROCURA POR
NOVAS CARAS PARA O
MERCADO DA MODA!

O famoso VI-
OLEIRO ani-
ma festas de ca-
samentos. Re-
pertório varia-
do de canções
sertanejas e ro-
manticas dos
anos 80 às mais
variadas, inclu-
sive raiz.

Os amigos DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA ASCARI (DANILO
NETTO)  e  JONAS LUCAS GREGGIO (TITA), completaram idade nova.
Danilo dia  22 de maio e Jonas dia 20 de maio. A comemoração foi na Edícula
da Cláudia, com mega churrasco de dois dias. Parabéns e muitas Felicidades.

Mafalda Li-
geiro Vieira, Vó
Mafalda como é
carinhosamente
chamada pelos
netos Samuel e
Michelle, com-
pleta mais um
aniversário hoje,
18 de maio.

O filho Oswal-
do, a nora Mirna
e os netos, a ho-
menageiam neste
dia, com muitos
vivas. Parabéns!

Pedro Xavier
dos Santos, Pedri-
nho como é cari-
nhosamente cha-
mado pelos ami-
gos, comemorou
mais um aniver-
sário no último dia
13 de maio.

Que continue
com essa força
de vontade e su-
peração, pois
tem amigos que
realmente tor-
cem por você, é
muito especial.
Parabéns!



CONTRATA-SE
Mensageiro com moto própria, para cobrança e entrega em Ja-

boticabal e região.
Salário fixo e comissão.

Ligue (16) 3203-2428 - falar com Vera.
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PORTARIA Nº 05/2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação vigente,

NOMEIA, a partir desta data, a  COMISSÃO  DE  LICITAÇÃO
da Câmara Municipal que ficará assim constituída: Funcionários
MIGUEL  ANGELO  GUILHERME  OLIVEIRA – Presidente, RO-
BERTA  LUCAS  SCATOLIM  e  CARINA  MOREIRA  -  Membros.
Tornando ainda, sem efeito, a portaria 61/2012, de 17 de outubro de
2012.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 14 de maio de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

GRANILITE  JABOTICABAL  LTDA - ME, torna público que
recebeu   da CETESB a  Renovação da Licença  de Operação Nº
52001134, válida até 26/03/2017, para fabricação de pré-moldados
de concreto, à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro Nº 3.087,
Parque Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

CURSO DE SISTEMA
BRAILLE SEMI-PRESENCIAL.

Carga Horária: 40 horas
Turmas: aos sábados e durante a semana (durante o dia).
Inscrições até 29 de maio pelo e-mail
 cursos.olhosdaalma@gmail.com
Informações pelo mesmo e-mail ou pelo telefone 32020530.

MACC  MÁRMORES  E  GRANITOS  LTDA – EPP, torna públi-
co que recebeu  da CETESB a Renovação da Licença de Operação
Nº  52001167, válida até 07/05/2016,   para fabricação de produtos
de marmoraria, à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro Nº 2.555,
Distrito Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

Câmara Municipal de Jaboticabal

MICROBELL  JABOTICABAL  INDUSTRIA  E  COMÉRCIO  DE
EQUIPAMENTOS   LTDA – EPP, torna público que recebeu  da
CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 52001166, válida
até 07/05/2017,  para fabricação de máquinas, aparelhos e imple-
mentos para agricultura, à Avenida Caetano Boarini Nº 50, Distrito
Industrial Bruno Verardino, Jaboticabal - SP.

RIR COM WALDIR

Por que as plantinhas não fa-
lam?

Porque elas são mudas!

...................................................
Com saudades do chamego

do marido, a velha pergunta:
- Nossa meu velho, a quanto

tempo você não me procura?…
E o velhinho responde:
- Ah, não sei. Mas também,

você nunca se esconde!
.....................................................................
Duas loiras peruas se encon-

tram. - Magali, que blusa linda
você está usando! - Você gos-
tou? É de uma lã especial! Fo-
ram necessárias oito ovelhas
para confeccioná-la! - Noooos-
sa, que chique! E eu nem sabia
que já tinham ensinado ovelhas
a costurar!

JOGO DA SERPENTE

VENDE-SE
Quatro rodas da Volks, aro 15, semi-novas, com pneus.

Valor: R$ 800,00.
Tratar com Paulo de Tarso

Tel: (16) 3203-8795

P/ Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

mrcpazini@hotmail.com

Em um mundo globalizado e
competitivo como este em que vive-
mos, torna-se cada vez mais evidente a
necessidade de colocarmos no mercado
de trabalho e na sociedade pessoas ca-
pazes e eficientes. Sendo assim, as pes-
soas portadoras de necessidades especi-
ais, como os Surdos; devem além de sua
língua natural, ter acesso à língua por-
tuguesa na modalidade escrita.

Sendo o Surdo alguém que apre-
senta uma limitação provocada pela
ausência da audição, muitas vezes ele
passa a ser discriminado pela sociedade
como alguém incapaz de prover seu pró-
prio sustento e de sua família.  Foi essa
a concepção do Surdo e da Surdez que
perdurou por séculos e séculos, desde a
antiguidade até os nossos dias.

Diante dessa concepção sobre
o Surdo, enquanto constituinte de um
grupo culturalmente organizado, não se
definem “deficientes auditivos”. Segun-
do Sá (2002), para esse grupo organiza-
do, o mais importante não é olhar so-
bre a falta ou ausência da audição – os
Surdos se definem enquanto um grupo,
uma comunidade com cultura e lingua-
gem próprias.

Assim sendo, as diferentes concep-
ções da surdez, ou seja, as diferentes re-
presentações da surdez compreendem
variadas dimensões: a surdez como di-
ferença a ser reconhecida e respeitada,
a questão do poder na dimensão da sur-
dez, isto é, o Surdo, ou a pessoa que
apresenta a ausência audição pertence à
classe minoritária e são inferiorizados
pela classe majoritária e são aqueles de-
tentores da, e, portanto, são superiores

A atuação do Surdo no mercado de trabalho:
quando a educação faz a diferença

(SKLIAR, 1998).
A escola, nesse sentido, desem-

penha fundamental importância nesse
contexto, pois é a instituição social ca-
pacitada para este fim, porque propor-
ciona o acesso aos conteúdos e ao currí-
culo necessários, para a socialização dos
conhecimentos pertinentes ao léxico do
desenvolvimento cognitivo desses alu-
nos.

No contexto de sala de aula e es-
colar, a família é coadjuvante no processo,
pois, estará colaborando ativamente com
o sucesso de seus filhos quando propiciará
condições de estimular positivamente nas
atividades escolares e no incentivo de atu-
ar juntamente com os professores na me-
lhoria do processo de ensino – aprendiza-
gem (OLIVEIRA, 2011, p. 77).

Nesse processo contínuo e per-
manente de aprendizagem, os alunos
Surdos desenvolverão a língua de sinais
e a sua capacidade leitora e, consequen-
temente, o uso da língua portuguesa na
modalidade escrita. Esta deverá estar
bastante aprofundada com conhecimen-
tos e conceitos relacionais de objetos,
nomes, lugares, conhecimentos concre-
tos e abstratos na língua de sinais e seus
correspondentes na língua portuguesa.
Assim, poderão construir a competên-
cia lingüística na língua de sinais que
servirá de base para a aquisição da se-
gunda língua (OLIVEIRA, 2011, p.77).

Sendo assim, a aprendizagem da
primeira língua, ou seja, da língua natural
do sujeito, que servirá de embasamento
para o processo de aquisição da segunda
língua. Então, como a maioria dos Sur-
dos é de família ouvinte, nesse caso, as
escolas têm por finalidade fazer com que
essa limitação lingüística do Surdo seja
solucionada por meio de um intérprete
de Língua de sinais ou mesmo pela pre-
sença da Libras na sala de aula, como diz
o Decreto 5626/2005 (BRASIL, 2005).

Portanto, para que o Surdo pos-
sa fazer parte desse mercado de traba-
lho competitivo e global é necessário
que o mesmo possa ter uma educação
condizente com suas realidades e suas
necessidades. Por isso, a escola deve
estar preparada para atender a esse alu-
no, dando condições de aprendizagem.
Esta aprendizagem só acontecerá com
a presença de sua língua materna; a lín-
gua brasileira de sinais, pois somente
por meio dela que o aluno Surdo terá
acesso aos conteúdos importantes para
sua sobrevivência no mercado.

O Clube da Terceira Idade organizou
uma programação especial para o Dia
das Mães. Além do tradicional baile,
foram distribuídos presentes às mães
presentes. Além disso, aconteceu a dis-
tribuição de refrigerantes e salgadinhos.

A Primeira Dama, Cidinha Gírio,
esteve presente e ressaltou a importân-
cia da homenagem. “É emocionante a
maneira carinhosa que somos tratados
nos eventos da Terceira Idade. Essa
homenagem é mais do que justa a todas
aquelas que muito fizeram em suas ca-
sas, criando seus filhos com carinho e
dedicação”.

O Coordenador da Terceira Idade,
Samuel Cunha, destaca o envolvimento
dos frequentadores da Terceira Idade em
todas as atividades. “Distribuímos mais
de 270 presentes. Tenho orgulho em
ressaltar o entusiasmo dos participan-
tes dessa homenagem e que prestigiam
todos os eventos e atividades realizadas
no Centro de Lazer Edson Martini”.

Terceira Idade promove
homenagem ao Dia das Mães
Além do tradicional baile, foram distribuídos

presentes a todas as mães presentes

Luzitânia - A Prefeitura também
promoveu uma homenagem ao Dia das
Mães no distrito de Luzitânia. Morado-
ras participaram da confraternização
realizada no Ciaf local.

Uma parceria entre Prefeitura Mu-
nicipal e Governo do Estado, garante a
destinação de dois novos veículos para
a Polícia Científica. A entrega aconte-
ceu na sexta-feira, 10, no Paço Munici-
pal.

O Prefeito, Raul Gírio, ressaltou o
interesse da Prefeitura em colaborar
com os órgãos responsáveis pela segu-
rança pública local. “Estamos receben-
do novas viaturas que serão muito im-
portantes para o trabalho da Polícia

Polícia Científica de Jaboticabal
recebe dois novos veículos

Investimento do Governo do Estado vai colaborar com os atendimentos

realizados pela Polícia Científica nas 12 cidades atendidas

Científica. Outra parceria com o Go-
verno do Estado pretende viabilizar a
construção de uma nova sede para o
IML e também um novo laboratório
para a Polícia Científica”.

O Perito da Polícia Científica, Cel-
so Quadros, lembra que atualmente doze
cidades são atendidas. “Somos respon-
sáveis pelo atendimento em toda re-
gião. Agradecemos o empenho do Pre-
feito, Raul Gírio, em reforçar esse pedi-
do junto ao Governador”.

O prefeito de Jaboticabal, Raul
Gírio, esteve em São Paulo, na sema-
na passada, para finalizar parceria em
importantes projetos para a cidade.
Gírio e  o governador Geraldo Alck-
min acertaram a vinda do projeto
Acessa São Paulo + Poupatempo.

O Mini Poupatempo ficará, a
princípio, localizado no Terminal
Rodoviário, onde será possível
retirar documentos, como RG, CNH
(Carteira de Habilitação) e BO (Bo-
letim de Ocorrência). “Também
vamos disponibilizar cursos de
inglês, espanhol e turismo local à
distância. Já encaminhamos uma
proposta para acrescentar a Car-

Jaboticabal terá: Aces-
sa SP + Poupatempo

Município integra rol de apenas 20 cidades

contempladas no Estado

teira de Trabalho na lista dos do-
cumentos disponíveis para a po-
pulação”, esclarece o prefeito, que
completa: “Jaboticabal está entre
as 20 cidades que foram benefici-
adas com este ótimo projeto”

O Acessa SP conta atualmente
com mais de 1.1 mil monitores nos
698 postos distribuídos em 548
municípios paulistas. O Poupatem-
po, desde a inauguração do pri-
meiro posto, em 1997, já prestou
mais de 350 milhões de atendimen-
tos. Atualmente conta com 32 uni-
dades de atendimento instaladas
na capital, Grande São Paulo, lito-
ral e interior.

Jaboticabal será beneficiado por
mais um programa disponibilizado
pelo Governo do Estado de São Pau-
lo. Uma reunião realizada na Superin-
tendência Regional da Secretaria de
Emprego e Relações do Trabalho, de-
finiu a inclusão do município na Fren-
te de Trabalho subsidiada pelo Esta-
do. Serão disponibilizadas 50 vagas,

Nova parceria garante a inclusão de Jaboticabal
na Frente de Trabalho Estadual

Município será beneficiado com 50 vagas. Beneficiados

recebem até R$ 500 mensais durante nove meses

com salário aproximadamente de R$
500 e duração de nove meses. A ex-
pectativa é que as inscrições come-
cem em junho.

O Prefeito Raul Gírio, afirma que
os cinquenta beneficiados pelo pro-
grama irão atuar em diferentes segmen-
tos. “As pessoas contratadas pela
Frente de Trabalho do Governo do
Estado, irão atuar em trabalhos de lim-
peza, roçamento e podas, ajudando a
Prefeitura a manter a cidade limpa e
organizada”.

Presente na reunião em Ribeirão
Preto, o Secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Valdemir Lutti, res-
salta a duração do Programa Estadual
de Frente de Trabalho. “Serão nove
meses garantidos. É importante que a
população acompanhe pela imprensa
os prazos de inscrição que devem ser
iniciados durante o mês de junho”.

AUMENTE SUA RENDA
Oportunidade de Negócio
Tel: (16) 8205-0200 (16) 9708-9482



Dublado: 16:00-19:00 e 21:40. Promoção:
QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM

MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

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

Quando o industrial arrogante, po-
rém brilhante, Tony Stark/ Homem
de Ferro (Robert Downey Jr.) vê seu
mundo pessoal destruído pelas mãos
de seu inimigo, ele embarca em uma
angustiante jornada para encontrar os
responsáveis. Uma jornada que a cada
reviravolta seus brios serão testados.
Pressionado, Stark terá de sobreviver
lançando mão dos próprios dispositi-
vos, contando apenas com sua enge-
nhosidade e instintos para proteger
aqueles que lhe são mais próximos. Em
sua luta, Stark descobre a resposta para
a pergunta que o atormenta em segre-
do: o homem faz o traje ou é o traje
que faz o homem?

O HOMEM
DE FERRO 3
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SOMOS TÃO JOVENS  ****
Cinebiografias são um tanto quan-

to complicadas. Dependendo de
como a história é retratada, tudo pode
dar errado. Mas graças a Deus exis-
tem belas exceções, e uma delas é
esse ‘’Somos Tão Jovens’’, que mos-
tra o começo de carreira de um dos
maiores poetas do rock que o país já
teve. O vocalista da banda Legião
Urbana, Renato Manfredini, também
conhecido por Renato Russo. Aqui
você verá a adolescência de Renato,
seu lado poético, rebelde e idealista.
A formação de sua primeira banda, o
Aborto Elétrico, ao lado dos irmãos
Fê (Bruno Torres) e Flávio Lemos
(Daniel Passi) e suas amizades, entre
elas a de Aninha (Laila Zaid) que funci-
ona como um elo de ligação entre Re-
nato e o mundo que o rodeia. As atua-
ções estão excelentes, desde a dupla
que interpreta os irmãos Lemos, que
mais tarde fariam parte do Capital Ini-
cial, passando pelos pais do protago-
nista interpretados com exatidão por
Marcos Breda e Sandra Corveloni, che-
gando até Laila Zaid e passando tam-
bém pelo desconhecido Edu Moraes
que rouba a cena toda vez que aparece,
dando vida a um outro sensacional
músico. O líder dos Paralamas do Su-
cesso, Herbert Vianna. Mas nada se
compara ao intérprete do personagem
título. Thiago Mendonça, no papel de
sua vida, dá um show e some debaixo

do personagem. Em um determinado
momento, quando ele se apresenta
com barba, achei que, por um mo-
mento, o cantor tivesse voltado do
além. O tom suave da produção pode
incomodar alguns, sua história com
as drogas e sua opção homossexual
são praticamente deixadas de lado,
mas na verdade, a mensagem do fil-
me não é essa. E sim, mostrar um
pouco do que foi a melhor época do
rock nacional, em todos os tempos.
E nisso, a produção é impecável.

Lançamentos
O  MASSACRE  DA  SERRA

ELÉTICRICA 3D
GIOVANNI IMPROTTA

No último final de semana (11/
05 / 2013 ) , sábado, as categorias
sub-16 e adulto feminino e sub-16
e adulto masculino, entraram em
quadra pelas disputas da fase de
classificação , 1º turno da Associ-
ação Regional de Basquete/Ribei-
rão Preto.Os jogos do feminino
aconteceram em Jaboticabal , já as
equipes que representam o bas-
quete masculino foram até a cida-
de de Santa Rita do Passa Quatro

EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO E FEMININO DA F.A.E./JABOTICABAL
PARTICIPARAM DE JOGOS VÁLIDOS PELA DISPUTA DO 1º TURNO DA ASSOCIA-

ÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO
e conquistaram vitórias importan-
tes na competição.

No sábado, pela manhã em Ja-
boticabal, as equipes sub-16 e adul-
to feminino da F.A.E./Jaboticabal
enfrentaram as equipes de Fran-
ca, com os seguintes resultados:

Sub-16 feminino-F.A.E./JABOTI-
CABAL 58 X 23 FEAC/FRANCA.

Adulto feminino-F.A.E./JABO-
TICABAL 49 X 59 FEAC/FRANCA.

No sábado à tarde foi a vez das

equipes sub-16 e adulto masculi-
no jogarem na cidade de Santa Rita
do Passa Quatro,conquistando
duas vitórias em 02 jogos, com os
seguintes resultados:

Sub-16 masculino-Santa Rita do
Passa Quatro 45 X 57 F.A.E./JA-
BOTICABAL.

Adulto masculino - Santa Rita
do Passa Quatro 56 X 71 F.A.E./
JABOTICABAL.

As equipes de competição,

como também as escolinhas de
iniciação na modalidade de bas-
quetebol masculino e feminino,
contam com todo o apoio da
F.A.E.-Fundação de Amparo ao
Esporte de Jaboticabal e Prefei-
tura Municipal, que tem como
responsável o técnico João
Henrique Pifer e as profissio-
nais de Educação Fisíca Lucima-
ra Silva,  Fernanda Tonini e
Nayhara Servidone.

Assim como no ano ante-
rior, este ano promete gran-
des emoções na escolha da
Rainha do RSJ 2013, trazen-
do belíssimas garotas de todo
o Brasil, para encantarem
ainda mais essa grandiosa
festa. Belas mulheres que
vem representando diversos

Concurso Miss Brasil RSJ 2013
estados de nosso País, abran-
gendo assim, essa deliciosa
festa que vem se transfor-
mando o RODEIO SHOW
DE JABOTICABAL.

Elas que estarão se apre-
sentando e fazendo um belo
desfile durante o concurso
da eleição da nosso nova Ra-

inha, e também participarão
da difícil escolha da Miss
Brasil Rodeio Show 2013.

Essas belas garotas
aguardam todos para pres-
tigiarem esse evento de mui-
to glamour, realizado pela
Agência Paulo Pupin, com
coordenação RSJ 2013.

Vendas de convites anteci-
pados nas lojas Side Wind, ou
maiores informações pelo
fone: 16 - 3204-2609.

E aguardem, logo divul-
garemos as novas Angels do
RSJ, as candidatas a Rainha
do Rodeio Show 2013.

Cerca de 100 atletas da Terceira Ida-
de de Jaboticabal já estão preparados
para participar do 17° JORI (Jogos Re-
gionais do Idoso). Dia 15, pela manhã,
os atletas viajaram para Lins (SP), onde
acontece a competição. Os jogos pros-
seguem até dia 19.

A delegação jaboticabalense compe-
te nas 14 modalidades: atletismo, bura-
co, bocha, damas, dominó, malha, na-
tação, dança de salão, truco, tênis de
mesa, tênis de campo, vôlei, xadrez e
coreografia.

Para a presidente do Fundo Social,
Cidinha Gírio, o JORI é um momento,
não só de competição, mas de intera-
ção e alegria entre os idosos. “Durante
os treinos eles interagem, fazem ami-
gos e garantem qualidade de vida para
seu dia-a-dia. Com os jogos regionais,
esses benefícios se ampliam”, reforça.

De acordo com o técnico da Tercei-
ra Idade, Samuel Cunha, a equipe está
preparada e a expectativa é manter-se
entre os seis primeiros colocados. “Os
treinos acontecem desde o início do ano.

JORI: delegação jaboticabalense vai a Lins para competição
Município compete em 14 modalidades e espera manter boa colocação geral

Em todas as modalidades os atletas es-
tão aptos para uma boa competição.

Agora, nos resta ficar na torcida.”
Em 2012, Jaboticabal garantiu a ter-

ceira colocação na classificação geral
dos jogos.



A Presidente Maria Cappatto e sua
vice Branca Brusin, organizaram um
almoço com direito a música de vio-
la, mimos para as mamães e muitos
carinhos a todos os moradores e con-
vidados.

O Lar Acolhedor São Vicente de
Paulo está de portas abertas, esperan-
do sua visita.

Os idosos estão num ambiente ex-
tremamente adequado, limpeza, ali-
mentação balanceada, enfermeiros
qualificados, enfim temos que dar
nossa contribuição sim, pois quem

LAR  ACOLHEDOR  SÃO  VICENTE  DE
PAULO  HOMENAGEA   MAMÃES

COM DELICIOSO  ALMOÇO
conheceu antes e vê agora como está,
tira o chapéu para esta administra-
ção.

No fim da vida, tem que ter um
lugar como esse, onde quem chega,
logo se familiariza e não se sente so-
zinho, pois a acolhida é de quem se
importa com a melhor idade, que tan-
to contribuiu para o sustento de seus
familiares e hoje independente do
motivo, se encontra na entidade.

Quem tiver um tempinho, vá lá e
doe um pouquinho de afeto. Verá
que, sairá de lá revigorado.
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ARTONI MATERIAIS
DE CONSTRUÇÕES

Oferecendo confiança,
credibilidade e
preços especiais

Há

45
anos


