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Há filósofos que amedrontam,

causam pânico e mêdo, perseguem,

corrompem e permanecem no

pódium da rejeição

Na sociedade em que vivemos

acontecem os fenômenos das

devastações, tempestades e furações

Inspire-se e descubra exemplos

adormecidos em seu interior

Jaboticabal já se prepara para ce-
lebrar seus 185 anos. E a Prefeitura
Municipal trabalha para realizar a tra-
dicional Festa do Quitute e Expofeira
de Arte e Artesanato. Em sua 31ª edi-
ção, além da boa comida, os visitan-
tes vão apreciar belas obras de arte e
uma diversidade em artesanato.

Festa do Quitute: festa terá artesanato diversificado
Em 28 estantes, visitantes vão encontrar várias peças artesanais e obras de arte

Nos 28 estandes disponíveis,
serão expostos artes em cerâmica
e madeira, materiais em biscuit,
bonecas, luminárias, bijouterias,
camisetas e enxovais bordados,
entre outras coisas. “Em Jabotica-
bal, temos vários artistas e arte-
sãos talentosos que aproveitam a

festa para expor seus trabalhos e
vender seus produtos. Quem com-
pra, leva um lindo material para
casa, e quem confecciona, garan-
te recursos para manter suas ati-
vidades. É uma festa realmente
especial, a festa da solidariedade”,
declara o prefeito Raul Gírio.

Parcerias vem promovendo me-
lhorias significativas na vida dos
estudantes da rede municipal que
apresentam algum tipo de defici-
ência.

A prova da importância desse
tipo de ação aconteceu na última
semana, quando em parceria com
a EMEC José Abdo Chueire, um
estudante da EMEB Carlos Nobre
Rosa recebeu uma carteira adap-
tada desenvolvida por alunos das
turmas de solda e marcenaria.

Presente na entrega, o Prefei-
to, Raul Gírio, elogia a iniciativa.
“Envolvemos os alunos da
EMEC em uma causa especial,
colaborando para o conforto
desse aluno. É importante ressal-
tar que esse não foi o primeiro
projeto desenvolvido por esses
alunos que já criaram um anda-
dor e também uma cadeira de
banho, utilizando carteiras que-
bradas”.

O Secretário de Educação, Cé-
sar Esper, ressalta o envolvimen-
to dos alunos da EMEC. “Não
podemos esquecer que o projeto
foi desenvolvido por alunos de

Aluno da EMEB “Carlos Nobre
Rosa” recebe carteira adaptada
Projeto surgiu por meio de parceria com a Secretaria de Educação e EMEC José Abdo Chueire

nossa Escola Municipal de Edu-
cação Complementar. Além de
aprender, eles estão colaborando
com os seus semelhantes. Isso é
mais um incentivo para o aprendi-
zado”.

A Coordenadora Pedagógica
da EMEC Carlos Nobre Rosa, Ana-
dele Teixeira, afirma que os pro-
fessores sentiram a necessidade
de uma carteira adaptada. “Rece-
bemos o Gabriel no final do ano e
desde então estamos promoven-
do várias mudanças. Começou

com a acessibilidade do prédio,
depois a chegada de uma cuida-
dora que ajuda em sala de aula e a
carteira adaptada. Aproveito para
agradecer o empenho de todos os
envolvidos no projeto”.

A mãe de Gabriel, Márcia Lu-
cas Fernandes, ressalta o empe-
nho de todos, para garantir condi-
ções para que seu filho possa es-
tudar. “Só posso agradecer ao
empenho de todos que trabalham
para garantir a felicidade de meu
filho”.

 Raul Girio visitou, nesta sema-
na, alguma das obras em anda-
mento na cidade. Acompanhado
do Secretário de Obras e Servi-
ços Públicos, Virgílio Gréggio,
Raul visitou o CIAF II, as obras
de infraestrutura e construção da
creche na Sanbra e a Praça dos
Laranjais.

Para Raul, a drenagem benefi-

RAUL GÍRIO VISITA OBRAS
Prefeito acompanha tudo de perto

ciará toda a região da Sanbra. “É
uma ação importante para a cons-
trução da creche e da escola em
período integral, além dos outros
prédios que serão construídos
aqui, como o CDI (Centro Dia do
Idoso) e de entidades assistenci-
ais. Mas beneficiará muito os mo-
radores da região, que terão suas
residências valorizadas com a ur-

banização”.
As obras do CIAF II já foram

concluídas e, em breve, a unidade
de saúde será ampliada. Já a Praça
dos Laranjais está sendo revitali-
zada. “Apesar do orçamento aper-
tado, estamos trabalhando muito
e trazendo grandes conquistas
para Jaboticabal”, finaliza o pre-
feito.
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P/ Prof. João Pito

Quando Dom Antônio Afonso de
Miranda, então bispo de Lorena (SP),
nos inícios de 1976, me apresentou o
desafio presente na Exortação Apostó-
lica Evangelii Nuntiandi (que fala da
necessidade urgente de evangelizar) per-
cebi que era a hora da graça. Ele me deu
uma razão que me convenceu plena-
mente: “Porque os batizados não são

evangelizados”. E ainda acrescentou:
“Como o senhor trabalha com os jo-

vens, comece com eles, porque com os

jovens é mais fácil”. Aquilo me tocou
profundamente e senti que a confiança

Sei que Deus não me criou para que
me sentisse derrotada pelos problemas
que a vida me apresenta.

Deus não me criou para o desânimo
que insistente bate à porta de meu cora-

Quando me sinto fraca, então é que me faço forte!!!

ção, sempre que alguma coisa não dá
certo.

Ele não quer ver esta ruga que apare-
ce em meu rosto, refletindo no espe-
lho, sinal de toda a preocupação que
ocupa minha mente.

Ele sabe que se hoje as coisas não me
parecem bem, amanhã, à luz de um novo
dia, elas me parecerão menos graves,
do que o impacto que me causaram.

Ele sabe, que não obstante, à peque-
nez de minha fé, sinto que posso contar
com a sua proteção.

Sabe que tenho a certeza absoluta de
que não colocará em meus ombros peso
maior do que eu possa suportar.

Sabe que entendo que essas experi-
ências desagradáveis pelas quais passo

em minha vida, servirão apenas para
evoluir e fortalecer meu espírito e enri-
quecer meus conhecimentos.

E é por tudo isso, que não devo es-
morecer, não devo dar ao meu inimigo,
seja ele quem for, físico, moral ou espi-
ritual, o gosto da vitória sobre mim.

Deus me criou para ser amado, prin-
cipalmente por mim mesmo...porque....

EU APRENDÍ..... A encontrar for-
ças para sorrir mesmo quando estou
chorando!

Que não existem limites para os so-
nhos...

Que o impossível é apenas algo que
alguém ainda não realizou...

Que é possível esquecer aqueles com
quem rimos, mas nunca aqueles com

quem choramos...
A passar com mais cuidado em de-

graus que tropecei...
Que minhas decepções são resultado

de minhas expectativas...
Que é o amor e não o tempo que

cura as feridas...
Que a vida não me dá garantias; dá-

me apenas o tempo para fazer minhas
escolhas...

Que sucesso não é ter, é fazer...
Que na vida, mesmo que aconteça o

pior, poderia ter sido pior...
Que o último minuto jamais volta-

rá, e que... se alguém não gosta de mim,
ou não aprova minhas decisões e atitu-
des, isso não é problema meu, e sim,
dele, porque problema meu é a minha
consciência em Paz, e satisfações só
devo a Deus, meu criador. Sabem por-
que?

DEUS ME CRIOU PARA VEN-
CER... SEMPRE!

Na época da entrevista com Lucas,
Maria tinha uma idade avançada. Mas
era muito jovem quando anotou as pala-
vras de Isabel e o cântico de  Zacarias, o
pai de João Batista, pois estava presente
em seu nascimento. Quando sabia do cân-
tico de Simeão? Apenas José e Maria.

Mas veremos que Maria era prova-
velmente mais. Quem sabia que Maria
refletia diante de cada fenômeno que
não compreendia? Somente Maria. A
julgar por todos esses dados, temos a
impressão de que Maria não era apenas
uma boa oradora, mas uma excelente
redatora.

Quando Lucas chegou à casa de
Maria, nada indicava que ali habi-
tava a escolhida do Altíssimo para

Reflexão  -  Lucas  e  Maria
dar à Luz e Educar um Menino que
reescreveria a História da Huma-
nidade.

Apoiada num cajado, Maria apa-
receu. É possível imaginar a cena. Seu
semelhante era dócil, seus passos len-
tos, mas ativos. Os cabelos longos com
mechas esbranquiçadas e as cicatrizes
no rosto denunciavam as marcas do
tempo, mas sua face tranquila revelava
que o tempo que feriu seu corpo embri-
agou sua mente de ternura. Foi um mo-
mento de rara emoção.

Doutor Lucas ouviu muito, mas es-
creveu o que Maria lhe pediu que ano-
tasse, em especial os poemas que exal-
tavam seu filho e algumas de suas fasci-
nantes parábolas. Maria lia suas longas

anotações.
O Médico Grego estava encan-

tado. A lucidez dessa mulher era
penetrante, sua memória, viva.

Mateus e Lucas relatam algumas in-
formações sobre a concepção e, a in-
fância de Jesus.

Mas o relato de Mateus é restrito,
distante, sem um toque pessoal. Prova-
velmente não veio de entrevista direta
com Maria. Mateus descreve a concep-
ção de Jesus a partir do conflito de José.

Lucas descreve a concepção das
tensões e da fé inabalável de Ma-
ria.

Somente Lucas descreve a con-
versa do mensageiro de Deus com
Maria.

Reflexão sobre texto do  livro -
Maria, a Maior Educadora da História  -

 Aquele apóstolo da saúde, Emílio
Ribas e seu grupo, médicos, de combate
ao mal, vieram pessoalmente para São
Simão, para aplicação de medidas de con-
trole vetorial, embora já sendo conheci-
do o mecanismo de transmissão da febre,
bem como as formas de debelá-la, as
novas idéias desses sanitaristas não fo-
ram unânimemente aceitas pelos médi-
cos da região, que não se convenciam da
necessidade de isolar os doentes, pulveri-
zar as casas com creolina e sublimado,
limpar as cisternas, drenar os alagados
do Córrego que atravessa a cidade etc.

Em plena vigência de um novo sur-
to da febre amarela, Emílio Ribas bus-
cava de todas as formas, mostrar aos
médicos locais e à população, que o con-
tágio da doença não se dava por conta-
to entre pessoas. Inclusive, a memória

Cada dia mais jovem
que Dom Antônio colocava nos jovens,
com quem eu trabalhava, nos colocava
num rumo novo.

Foi dessa forma que, pouco tempo
depois, em 1978, nasceu a Canção
Nova. No início eram 12 jovens que
deixavam tudo para viver em comuni-
dade. É claro que o tempo passou e aquela
juventude dos primeiros anos hoje têm
30, 25, 20 anos a mais. Porém, passa-
dos os anos, todos conservam a joviali-
dade que Deus concedeu como dom do
Espírito. É só acompanhar nossos pro-
gramas de rádio, de televisão, o traba-
lho pela internet, os acampamentos de
oração, os shows de evangelização, en-
fim, todas as nossas atividades.

A Igreja e a humanidade precisam
readquirir a jovialidade própria do Evan-
gelho. Ele é a “Boa Nova”, que precisa
renovar as pessoas, fazê-las jovens. Seja
qual for a sua idade, ser cada dia mais
jovem! O mundo fez com que muitos
jovens se tornassem envelhecidos. Um
verdadeiro envelhecimento precoce.

Por isso Deus deu à família Canção
Nova a graça de oferecer à Igreja e ao
mundo essa contribuição: um Evange-
lho que leve às pessoas o ‘milagre’ do
rejuvenescimento. Isto é possível e Deus
quer que formemos homens e mulheres
novos. É isso que nos trará a maravilha
de um mundo verdadeiramente novo.
Portanto, mãos à obra!

Com a bênção daquele que é eterna-
mente jovem. Seu irmão,

A  FEBRE  AMARELA  CONTINUA  E  A  LUTA  ÁRDUA  CONTRA  ELA  NÃO  TEM  TRÉGUAS
“Cada um vê o mal ou o bem conforme o olho que tem”  Prof. João Pito

popular de São Simão, registra que du-
rante uma visita ao hospital de isola-
mento da cidade, o grande sanitarista
colocou o dedo em secreções de um

“amarelento recém-falecido e em se-

guida inseriu o dedo na sua própria

boca [???] isto está citado na obra de

Oliveira [dados não publicados, Apud
FIGUEIREDO, 1996.

O mal amarílico só foi dado como
extinto em 1903 e só no ano seguinte a
população retornaria aos seus lares, mas
a pujança da cidade, porém, jamais seria
restaurada aos níveis anteriores; [exis-

tem muitas lendas e até histórias da

fuga das pessoas das cidades para as

áreas florestais e esse foi para muitos

uma estratégia fatal, pois era por alí

que os vetores tinham seu habitat, ao

lado dos hospedeiros, os macacos e os

lenhadores que trouxeram a praga para

a zona urbana].

Da mesma forma, também a “Capi-

tal do Café”, Ribeirão Preto, encontra-
va-se isolada pela epidemia e combalida
pela doença, logo mereceu a atenção
particular do Serviço Sanitário de São

Paulo, cujo Diretor era Emílio Ribas,
enviou para a cidade o Dr. Francisco
Luiz Vianna, em janeiro de 1903.

Durante cerca de um mês, tempo
necessário para o primeiro ciclo de lim-

peza da cidade, foram empregados du-
zentos homens, com trinta carroças que
removeram perto de 400 carroçadas de
lixo, formado por receptáculos própri-
os para a criação de mosquitos [latas
vazias e cacos de garrafas], além de ater-
rarem poços e valetas, drenarem char-
cos e águas estagnadas, foi porém aban-
donada a prática adotada em São Simão
de após os expurgos, serem as roupas
passadas pela estufa e as casas lavadas
com desinfetante. Durante esta epide-
mia, houve 810 notificações de casos
de febre amarela em Ribeirão Preto,

apesar da intensa luta dos sanitaristas.
    Mas o preconceito e a ignorância

não davam trégua ao Dr. Emílio Ribas,
que continuava a ter opositores, apesar
dos resultados positivos dos trabalhos
realizados em Sorocaba, São Simão e

Ribeirão Preto, isso sempre acontece
com quem não consegue projeção e pas-
sa a colocar defeitos nas obras de ou-
tros, isso se chama grosso modo Cien-

tologia frustrada.

Prof. João do Pito
“É grande a Ciência dos Homens,

mas ainda maior é o Próprio Homem”.

Os atributos dos espíritos são inu-
meráveis, com desdobramentos aumen-
tados na razão direta do crescimento
espiritual. Na primeira encarnação hu-
mana, os atributos são mínimos, já na
ultima, após centenas e milhares de en-
carnações, alcançamos maiores índices
de  aproveitamento, servindo de um
corpo humano, dependendo da vontade
e das qualidades adquiridas no decorrer
do tempo vivido. Tudo pode mudar, o
passado é esquecido, as lembranças e as
saudades se misturam e trazem alento
de novas experiências, ligadas aos pro-
blemas atuais, com reminiscências de
vidas anteriores. As fases são decorren-
tes de mudanças alternativas, para co-
lhermos ensinamentos adequados. São
elas: infância, mocidade, madureza e a
velhice. Tudo no tempo muda, são as
transformações que se operam no cres-
cimento de ações e reações, onde o
modo de vivermos, sofrendo modifica-
ções para melhorarmos o nosso com-
portamento, dentro do ambiente da fa-
míília e na vida profana.

OS SONHOS PODERÃO SER REA-
LIZADOS

A  encarnação do espírito é uma
oportunidade de vida material, num cor-
po, onde sonhamos com dias de realiza-
ções, vivemos de encontro com dificul-

A ENCARNAÇÃO É UMA ESPERANÇA QUE NUNCA MORRE

dades, dentro dos  débitos e dividas cri-
adas em vidas anteriores, vividas em
mundos de acordo com a EVOLUÇÃO.
São experiências e estágios necessários,
dentro dos fundamentos das leis de DEUS
e no exemplo vivo de JESUS.

OS PROGRAMAS SÃO DIFEREN-
TES

Variam de pessoas para pessoas. Exis-
tem diferenças de EVOLUÇÃO. O es-
tudo e conhecimentos, dão margem de
maior entendimento. As portas se
abrem, os caminhos são iluminados, as
fontes são acrescidas, os relacionamen-
tos se ligam pela afinidade  e atrações:
positivo atrai positivo, ao contrário do
negativo. Os pensamentos não são
iguais, não agindo da mesma forma. As
idéias se diferem, são mundos opostos,
num encontro de divergências.

OS EXEMPLOS DE DEDICAÇÃO
AO TRABALHO

Os encarnados devem procurar tra-
balhar de acordo com a suas vocações,
mas sempre devemos ser exemplos de
dedicação, visando a ajuda ao semelhan-
te, de acordo com o mundo em que vi-
vemos, amparados pela fé, dentro da
esperança e alicerçados pela caridade.

VAMOS COMBATER A IGNORÂN-
CIA

A  evolução só se verifica à medida
que a ignorância cede lugar ao entendi-
mento, conhecendo os verdadeiros  prin-
cípios que regem os mundos da sabedo-
ria e do tesouro, que é a esperança de
vivermos felizes.

DISCIPLINA - MÉTODO E OR-
DEM

São acertos que seguem um só fim,
para chegar à eficiência, necessária  e
pontual, ordem de disciplina, com mé-
todos seguindo uma ordem natural, de
acertos e deveres, que temos que seguir,
um caminho de paz e união. SOMOS O
QUE SOMOS.

O comediante Jerry Lewis realizou
em 2 de setembro de 1973 sua Tele-
thon, a maratona televisiva que desde
então se repete todos os anos para arre-
cadar fundos para pesquisa sobre distro-
fia muscular infantil. O ator se envol-
veu com a causa no começo da década
de 50, criou uma fundação que inspeci-
ona pessoalmente todos os dias e com a
qual procura envolver outras personali-
dades. Porque a distrofia muscular? Ele
nunca disse. “Estou casado há décadas e
minha mulher também não sabe o mo-
tivo. É o único segredo que tenho”.
Lewis foi pioneiro no envolvimento de
celebridades com causas cientificas e,
aparentemente, não teve uma história
pessoal com a doença para ajudar quem
precisa de pesquisas. Outros artistas es-
colheram contribuir para causas que afe-
tam diretamente: o roqueiro Neil
Young, que tem dois filhos com parali-
sia cerebral; o boxeador Muhammed Ali
e o ator Michael J.Fox, vítimas do Mal

A ARTE AJUDA A CIÊNCIA
O ator Jerry Lewis foi o pioneiro em usar a fama para curar doenças

de Parkinson; e a atriz Elizabeth Taylor
(já falecida) e o cantor Elton John, que
perderam vários amigos vítimas da Aids.
Todos criaram fundações que percor-
rem o mundo atrás de fundos para fi-
nanciar pesquisas em busca de uma cura.

A maratona de Jerry Lewis já virou
tradição na televisão norte-americana.

Durante mais de 20 horas, geralmen-
te é 2 de setembro de todos os anos, o
programa apresenta artistas de várias
partes dos Estados Unidos, faz compe-
tições e mantém linhas telefônicas aber-
tas para receber doações. As arrecada-
ções somente neste dia chegam a beirar
10 milhões de dólares; anualmente a
fundação de Lewis consegue pouco me-
nos de 30 milhões de Dólares. A fórmu-
la desenvolvida pelo comediante é a
mesma que a rede Globo adotou anual-
mente com o seu Criança Esperança. Se
a arma de Lewis é o Show televisivo, o
músico canadense Neil Yong adotou suas
próprias turnês para ajudar as vítimas
de paralisia cerebral.

O primeiro filho de Yong, nascido
em 1972, tem uma variação mais leve
da doença. Seu filho mais jovem, Bem,
nascido em 1978, é vítima da paralisia
cerebral e nunca poderá se comunicar
com outras pessoas. Além dos Shows
anuais que arrecadam fundos para pes-
quisas, Young abriu uma escola, a Bridge
School para Crianças Deficientes, e
mantém uma empresa que desenvolve

aparelhos e brinquedos para crianças,
ele, inclusive, desenhou uma cadeira de
rodas.

Em 1989, grupos do rock alternati-
vo norte americano, como Pixies, So-
nic Yoth e Dinosaur Jr. lançaram um
álbum, The Bridge: A Tribute To Neil
Yong, com renda revertida à escola.

Elton John e Elizabeth Taylor pos-
suem duas fundações para pesquisas so-
bre Aids. Liz foi uma das primeiras pes-
soas do meio artístico a falar aberta-
mente sobre a doença, quando Aids ain-
da era chamada, por alguns, de “praga
gay”. Seus esforços envolveram uma
exaustiva campanha junto ao governo
norte americano, sob as rédeas do con-
servador Ronald Reagan, para ajudar as
vítimas do vírus HIV. A  American Foun-
dation for Aids Rescarch, de Liz, é uma
das maiores instituições do gênero no
mundo. Como Liz, Elton John perdeu
muitos amigos com Aids. Mas foi so-
mente após acompanhar o drama de um
adolescente, vítima da doença e do pre-
conceito, que o cantor britânico resol-
veu criar a Elton John Aids Foundation.
Hoje, seus compactos vendidos na In-
glaterra, tem renda revertida à funda-
ção. Somente um deles Candle in The
Wind, o single mais vendido da histó-
ria, não teve este destino: Elton John
repassou os milhões obtidos com o tri-
buto a Diana para fundação da própria
princesa, que tem como beneficiários

as campanhas contra o uso de minas
terrestres, a fome no Terceiro Mundo e
também a Aids. Esta fundação, é em
memória a Diana, nem sempre, no en-
tanto, é necessário passar o chapéu para
ajudar uma causa.

Instituições que cuidam das vítimas
do Mal de Parkinson tiveram doações
espantosas em 1988, quando o ator Mi-
chael J. Fox, protagonista da série De
Volta para o Futuro, revelou ser porta-
dor da síndrome. Parkinsoniano como
ele, o campeão mundial de boxe Muham-
med Ali aparece em enventos beneficen-
tes apenas para se mostrar como uma
vitima da doença e sensibilizar os outros.
Alí costuma arrecadar fundos e doar para
institutos de pesquisa de várias partes do
mundo, como Cuba e Marrocos.

Falando de Elizabeth Taylor, não
podia deixar de falar de uma das maio-
res obras do cinema mundial. No dia 9
de junho de 1963, num domingo, o fil-
me Cleópatra estreia em Nova York.
Dirigido por Joseph L. Mankiewicz, ele
traz Elizabeth Taylor no papel título e
Richard Burton como Marco Antônio.
Em 1956 foi lançado, uma grandiosa
saga no coração de um dos maiores es-
tados norte americano. Assim Caminha
a Humanidade. O filme marca a derra-
deira atuação de James Dean, filme con-
cluído, já que faleceu antes de a produ-
ção terminar. Filme da Warner Bros
com Elizabeth Taylor, Rock  Hudson e
Road Taylor.  Rock Hudson doou gran-
de parte de sua fortuna para pesquisas,
já que foi vítima da Aids. Lutou contra a
doença, a intolerância e preconceito.

Na maioria das pessoas que eu co-
nheço, não anda por fé, mas sim, por
vista. A fé, é a certeza das coisas que se
esperam e a prova daquilo que não se vê
(Hebreus 11.1). Eu não vejo, mas quan-
do ouço a pregação da palavra de Deus,
vem àquela fé (certeza que tudo vai dar
certo). Você não precisa fazer nenhum
tipo de esforço, votos, promessas, nem
penitencias ou sacrifícios. Basta somen-

ANDANDO POR FÉ
te ouvir a pregação da palavra, porque a
fé vem automaticamente em seu cora-
ção. Não fique querendo ver para crer,
pelo contrário, você tem que crer para
ver. O apóstolo Paulo escreveu uma carta
aos Coríntios dizendo: porque andamos
por fé e não por vista (II Coríntios 5.7).
Se você deseja ter sucesso na vida, co-
mece a andar por fé e não por vista.
Tudo o que fizer, faça com fé e não
duvidando, porque o que dúvida é seme-
lhante à onda do mar, que é levada pelo
vento, lançada de uma para outra parte
e não chega a parte alguma (Tiago 1.6b).
Quantos que não vivem desse jeito, sem-
pre começando e nunca terminando. A
bíblia fala de Tomé, chamado Dídimo,
em grego. Era um dos doze apóstolos
do Senhor Jesus. Este não tenha fé, ele
só acreditava se realmente visse. Jesus,
depois que ressuscitou, Ele apareceu para
os seus discípulos e Tomé não está no
momento alí, quando disseram para ele
que Jesus havia aparecido, ele disse: se
eu não vir com os meus próprios olhos,
não acredito. Chegando, pois, à tarde
daquele dia, o primeiro da semana, e
cerradas (fechadas), as portas onde os

discípulos, com medo dos Judeus, se ti-
nham ajuntado, chegou Jesus, e pôs no
meio, e disse-lhes: Paz seja convosco!
E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e
o lado. De sorte que os discípulos se
alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes,
pois, Jesus, outra vez: Paz seja convos-
co! Assim como o Pai me enviou, tam-
bém Eu vos envio a vós. E, havendo
dito isso, assoprou sobre eles e disse-
lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles
a quem perdoardes os pecados, lhes são
perdoados; e, àqueles a quem os retiver-
des, lhe são retidos. Ora, Tomé, um dos
doze, chamado Dídimo, não estava com
eles quando veio Jesus. Disseram-lhe,
pois, os outros discípulos: Vimos o Se-
nhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o
sinal dos cravos em suas mãos, e não
puser a minha mão no seu lado, de ma-
neira nenhuma o crerei. E, oito dias
depois, estavam outra vez os seus discí-
pulos dentro, e, com eles, Tomé. Che-
gou Jesus, estando às portas fechadas, e
apresentou-se no meio, e disse: Paz seja
convosco! Depois, disse a Tomé: Põe
aqui o teu dedo e vê as minhas mãos;
chega a tua mão e põe-na no meu lado,

não sejas incrédulo, mas crente. Tomé
respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e
Deus meu! Disse-lhe Jesus: Porque me
viste, Tomé creste; bem-aventurados
(felizes) os que não viram e creram!
Jesus, pois, operou também, em pre-
sença de seus discípulos, muitos outros
sinais, que não estão escritos neste li-
vro. Estes, porém, foram escritos para
que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida
em seu nome. (João 20.19 aos 31).  Não
seja um Tomé na vida. Ele andava com
Jesus, tinha visto tantos milagres, e mes-
mo assim não acreditava. Quantos que
hoje não vivem desta maneira, sempre
duvidando, ao invés de confiarem na
palavra de Deus, que garante a vitória
em nossas vidas. A partir de hoje, ande
por fé, deixe o Senhor lhes dirigir em
todos os seus caminhos, e no final, você
vai dizer: o Senhor é verdadeiramente o
Meu Deus, em quem tenho colocado
toda minha esperança. Obrigado Senhor
Jesus! Está é a minha Oração. Pr. Anas-
tácio Martins. Ouça o nosso programa
(A Verdade da Palavra). Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30min às
6hrs30min

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com
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Jaboticabal Atlético no ano de 1.980: Joãozinho, Geléca, Marino, Zé Eduardo, Cidão e Mão de
Onça. Agachados: Neno, Néinha, Fião, Julio César e  Claudinho.

JABOTICABAL 6
RIO CLARIO 0
DATA: 15 de novembro de 1980
LOCAL: Jaboticabal / SP
JUIZ: Josué Alves dos Santos
CARÁTER: Amistoso Nacional

GRANDES GOLEADAS
JABOTICABAL(SP) X RIO CLARO(SP)

GOLS: Júlio César (3), Valtinho (2)
e Zé Carlos.

Jaboticabal (SP): Toninho; Mari-
no, Cidão, Zé Eduardo e Valdir; Gele-
ca, Júlio César e Odair (Zé Carlos);
Osmar, Valtinho e Claudinho.

Rio Claro(SP): Carlos; Cás-
sio, Petronilo (Benê), Tadeu e
André ;  Grego ,  É l son  e  Ba lu
(Gibe); Ricardo, Carlão e Afon-
so (Paulo).

07/09/1958 - Palmeiras pela sexta
vez em Jaboticabal.

ESTÁDIO DR. ROBERT TODD
LOCKE – JABOTICABAL

07 DE SETEMBRO DE 1958 –
DOMINGO - AMISTOSO

Equipes: JABOTICABAL ATLÉTICO:
Roberto, Vadinho e Ferracioli; Wal-

JABOTICABAL ATLÉTICO 0 X 1 PALMEIRAS
ter, Doleite e Donato; Fio, Oliveira,
Crispim, Carlino e Elso.

Técnico: Mesquita
Massagista: Nogueira
Preparador Físico: Dayton Aleixo de

Souza.
Presidente: Guerino Capalbo.
PALMEIRAS:

Silvio, Bruno e Waldemar Fiume;
Jorge, Ivan e Geraldo Scotto;
Paulinho, Américo Murolo, Nardo,

Ênio Andrade e Valdir.
Técnico: Oswaldo Brandão — com

Placar: J.Atlético X Visitante. Arquei-
ro: Silvio, Americo Murolo, ÊNIO AN-
DRADE ( Oficial) e Geraldo Scotto.

PALMEIRAS:  Silvio, Bruno, Waldemar Fiume, Jorge, Ivan, Geraldo Scotto, Paulinho, Américo
Murolo, Nardo, Ênio Andrade e Valdir. Técnico: Oswaldo Brandão.

Tricolor - anos 1.963 -  Em pé: Deleu, Serafim, Leal, Jurandir, Bellini e Suli. Agachados: Faustino,
Marco Antonio, Prado, Bazaninho e Valdir Birigui. A foto foi tirada pelo saudoso, excelente e inesque-
cível Sar.

Equipe do Unibanco de Jaboticabal, campeão do Torneio da Ponte Seca em 1984. Cesar de Campos,
João Valdir Costa, David Garcia, André Candeloro, Goleiro Tico, Oswaldinho Armentano, Carlinho
Dedão, João Barbieri e Juvenal Pinto Ferreira.

São Paulo, 1956 - Em pé: o treinador Vicente Feola, Riberto, Sarará, Bonelli, Turcão, Alfredo Ramos
e Mauro. Agachados: Maurinho, Lanzoninho, Gino Orlando, Dino Sani e Canhoteiro.

No Campeonato Paulista de 1956 o São Paulo batera na trave
Zezinho, o centroavante artilheiro

do campeonato daquele ano estava im-
possível, o São Paulo tinha ainda Dino
Sani, Maurinho, Gino, Mauro, Poy,  De
Sordi, Alfredo Ramos, “O Polvo”, Ri-
berto, e  o mágico Canhoteiro na pon-
ta-esquerda.

Era difícil achar alguém que se atre-
vesse a dizer que o tricolor deixaria es-
capar a vitória no jogo final, mas o cer-
to é que, tendo vencido a etapa inicial
por 2 x 1, o favorito levou uma estra-
nha virada no segundo tempo, com fa-
lhas incríveis do goleiro reserva Bone-
lli, que substituiu o titular Poy, con-
tundido, e perdeu por 2 x 4.

O resultado é que Bonelli, diretamen-

te culpado pelo fracasso de 1956, foi
mandado embora do clube e, no início
de 1957, o São Paulo se preparou para
montar o esquadrão que iria recuperar o
cetro paulista, com memorável campa-
nha, inesquecível para os devotos

Campeonato Paulista de 1956
O alvinegro ganhou seu primeiro

bicampeonato com uma vitória por 4
a 2, na decisão do Paulistão de 1956.
Após uma vitória tricolor por 5 a 3
sobre o Palmeiras na última rodada,
ambos empataram em pontos. No jogo
desempate, no Pacaembu, o Santos
colocou Wilson e Feijó no lugar de
Hélvio e Ivã, sobre os quais havia sus-
peita de suborno. Zezinho fez 2 a 0

para o São Paulo, e Feijó diminuiu, de
pênalti, no primeiro tempo. Mas no
segundo, com dois gols de Del Vec-
chio e um de Tite, o Peixe impôs 4 a 2
e ficou com a taça.

3 de janeiro de 1957
Santos 4 X 2 São Paulo
Pacaembu, São Paulo
Santos: Manga, Wílson e Feijó; Ra-

miro, Formiga e Zito; Tite, Del Vec-
chio, Pagão, Jair Rosa Pinto e Pepe.
Técnico: Lula.

São Paulo: Bonelli, Clélio e Mau-
ro; Sarará, Vítor e Alfredo Ramos;
Maurinho, Zezinho, Gino Orlando,
Dino Sani e Canhoteiro. Técnico: Vi-
cente Feola.

Campeonato Paulista de 1953

O São Paulo conquistou o Paulis-
tão de 1953 com duas rodadas de an-
tecedência, após bater o Santos, na Vila
Belmiro. A partida foi realizada na
véspera do aniversário de quatrocen-
tos anos da cidade de São Paulo.

24 de janeiro de 1954
Santos 1 x 3 São Paulo

Vila Belmiro, Santos, SP
Renda: Cr$ 510. 915
Árbitro: Antônio Musitano
Álvaro  36 do 2.º
Maurinho  21 do 1.º
Albella  29 do 1.º
Negri  36 do 2.º
São Paulo: Poy, De Sordi e Mauro;

Pé de Valsa, Bauer e Alfredo; Mauri-
nho, Albella, Gino Orlando, Negri e
Teixeirinha. Técnico: Jim Lopes.

Santos: Barbosinha, Hélvio e
Feijó; Pascoal, Formiga e Zito;
Del Vecchio, Orlando, Álvaro,
Vasconcelos  e  Ti te .  Técnico:
Antoninho.

São Paulo em 1.953. Campeão: Alfredo Ramos, De Sorde, Pé de Valsa, Pói, Mauro, Bauer e Massa-
gista Mordomo Serroni. Agachados: Maurinho, Albella, Gino, Negre e Teixeirinha.

Equipe da Unesp no Torneio Primeiro de Maio . Tito Leme, Bernal, Marquinhos, Crispim, Miguel,
Joãozinho, Nilton Macri e Manduca. Agachados: Deco, Bilu, Pereirinha, Maranhão, não identificado,
Servidone e Geléca.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

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

Próximo dia 24 de junho,
João Batista Neves come-
morará mais um ano de
vida.  Felicidades a você por
este dia tão especial. Que
possa ter muitos anos de
vida, abençoados e felizes,
e que os dias futuros sejam
cheios da graça de Deus.
São os votos de sua sobri-
nha Hilda e esposo Nilson,
sua esposa Glória,  suas fi-
lhas Daysy e Dayely.

Paulo Gerô-
nimo Alves
completou ida-
de nova no últi-
mo dia 20 de
junho. Os fi-
lhos: Ana Pau-
la e Paulo Hen-
rique o felici-
tam. Parabéns!

RIR COM WALDIR
Por que as loiras não gostam de

piadas de loiras? R: Porque elas não
entendem.

..............................................................
No hospício, o doido tava jogando

paciência, quando um outro chegou e
disse: - Ei, você está roubando? - Sim,
mas não espalha. - E você nunca des-
cobre? - Não, eu sou muito esperto.

........................................................
O genro chegou prá sogra dele e

falou: nossa sogrinha, eu queria que a
senhora fosse uma estrela! Sogra: Ai
é? Porquê? - Responde toda feliz. Gen-
ro: Porque a estrela mais próxima está
a milhões e milhões de kms da terra...

Aniversaria
no dia 27 de
junho, Fran-
ciéli Trabuco,
que receberá
os carinhos
da filhinha
Heloísa, ami-
gos e familia-
res. Para-
béns!

G u e r r e i r a ,
simplicidade de
pessoa, uma em-
presária de su-
cesso. Tarcília
Ribeiro com-
pletará idade
nova no dia 28
de junho, ao
lado  das amigas
e clientes. Feli-
cidades!

Ai ai ai... meu Deus do céu!!!
Este loiro é mais uma promessa

artística se preparando para aconte-
cer. Pois é, o garoto de Votuporanga
SP, descruzou os braços, arregassou
as mangas e foi em busca do seu ob-

jetivo. O meninão, descendente de
italiano, começou a carreira em
grande estilo: Mister São Paulo Ju-
venil 2011, em seguida  Mister Bra-
sil Juvenil 2013. O nome dele?
Marlon Mariotti. Fez vários desfi-
les, editoriais de moda, revistas e
vários programas de tv. Em segui-
da, arrumou as malas e decolou
para a capital, São Paulo, onde,
atualmente com 19 anos, estuda
teatro e tv para modelos e já está
com boas propostas para testes.

O que vocês acharam? Será que
ele tem chance de ser o novo queri-
dinho entre os tops?

Vamos ficar de olho nele!

Sessão Especial
O SOM AO REDOR  ****
No último sábado tive a oportu-

nidade de acompanhar uma sessão
especial do excepcional ‘’O Som Ao
Redor’’, primeiro longa de ficção do
jornalista Kléber Mendonça Filho.
Especial porque ao final de sessão o
próprio cineasta esteve presente ao
lado de um dos mais renomados críti-
cos do país, Rubens Ewald Filho, para
um bate papo descontraído com o
público. A sessão aconteceu na cidade
de Ribeirão Preto e fez parte da Feira
do Livro de 2013. Com a participa-
ção do ator Marco Ricca, que tam-
bém compareceu ao evento. Pude as-
sistir a um filme protagonizado por
atores, em sua maioria desconheci-
dos, mas que parecem não interpre-
tar os seus personagens, mas sim,
‘vivê-los’. O enredo relata a historia
de um dúzia de pessoas que habitam
uma rua do Recife, protagonizando
pequenos conflitos que acabam por,
vez ou outra, se entrelaçar. Vemos
por exemplo, Bia,  uma dona de casa
que passa noites em claro, culpa dos
insistentes latidos do cachorro do vi-
zinho, e que tenta dar alguma razão à
sua vida, fumando um baseado, cuja
fumaça imediatamente suga com o
tubo do aspirador de pó ou fazendo
uso de uma lavadora de roupas para
fins eróticos. A chegada de um grupo
de guardas noturnos liderados pelo

ator Irandhir Santos (o líder dos direi-
tos humanos Braga de ‘’Tropa de Eli-
te 2’’) é, imediatamente questionada
por parte dos moradores,  afinal qual
seria a serventia do grupo senão o lu-
cro fácil. Algumas cenas se tornam
marcantes e são filmadas com maes-
tria pelo diretor como a que, deitada
no sofá, Bia recebe uma improvisada
massagem dos filhos. ‘’O Som Ao
Redor’’ se estabelece como um filme
sobre anseios e dúvidas de uma socie-
dade que, parece não saber o seu lugar
no mundo.

LANÇAMENTOS
UNIVERSIDADE MONSTROS

Jaboticabal Shopping participou da exposição em co-
memoração da Colunista Social Milts Varandas no últi-
mo dia 13 de junho. Parabéns e que sua alegria contagi-
ante perdure por muitos anos. FELICIDADES!

Os
Engenheiros

da curva
de nível
preferem

a mamadeira!

A Secretaria de Assistência So-
cial comunica aos beneficiários do
programa municipal Leite Social
que, este mês, a entrega dos litros
de leites será no dia 24, na sede da
secretaria, localizada à rua Juca
Quito n° 855.

De acordo com a secretária da
pasta, Eliete Travaine Lopes, a al-
teração na data e local de entrega
foi motivada por mudanças que
ocorrerão no projeto. “Preocupa-
do em oferecer alimentos de quali-
dade à população e de fácil arma-
zenamento, o prefeito Raul nos
solicitou que realizássemos uma li-

Leite Social: entrega
será no dia 24

Em breve, beneficiários vão

receber leites tipo longa vida
citação para fornecer leite longa
vida aos beneficiários (caixinha).
Hoje as famílias recebem leite de
saquinho, que deve ser armazena-
do com mais cuidado e consumido
em poucos dias”, esclarece.

Em Jaboticabal, cerca de 250 fa-
mílias são atendidas pelo progra-
ma. “Todos os beneficiários já es-
tão sendo avisados sobre a altera-
ção, porém quem tiver dúvida pode
entrar em contato com a secretaria
através do telefone (16) 3202-8301
ou com a assistente social do seu
bairro”, finaliza Eliete.

A equipe de basquete feminino/cate-
goria-adulto da F.A.E./Jaboticabal en-
frentou a equipe de Matão no último
sábado (15/06/2013), e conquistou uma
vitória expressiva em jogo válido pela
disputa do 1º turno da Associação Regi-
onal de Basquete Ribeirão Preto. A par-
tida aconteceu na cidade de Matão, no
Ginásio Municipal de Esportes Décimo
Quiozini, às 19:00hs e contou com um
bom público que esteve presente tor-
cendo pela equipe da casa. O técnico de
basquete, João Pifer, comenta que “foi
um jogo de forte marcação por parte da
equipe de Jaboticabal, que logo no 1º
quarto conquistou uma vantagem fren-
te a equipe de Matão, de 16 x 00 e um
resultado final de: MATÃO 17 X 48
F.A.E./JABOTICABAL”.

A equipe da F.A.E./JABOTICABAL
esteve em quadra com as seguintes atletas:
Bárbara, Lucimara, Lucilene,Julia, Lilian,

EQUIPE ADULTO FEMININO DE BASQUETE DA F.A.E./JABOTICABAL CONQUISTA VITÓRIA CONTRA
MATÃO PELA DISPUTA DO 1º TURNO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO

Eriadne, Nayhara, Mariana, Fernanda, Isa-
dora, Janaina e Keila. Técnico: João Pifer.

O destaque da partida ficou por con-
ta da atleta da F.A.E./JABOTICABAL
- Bárbara Ribeiro, que anotou 24 pon-
tos e foi a cestinha do jogo.

A próxima partida da equipe adulto
feminino acontecerá no dia 23/06/2013,
domingo, contra o Clube Recreativa em
Ribeirão Preto, às 09:30hs.O técnico
João Pifer termina dizendo que “estes
jogos da Liga também servem de prepa-
ração para a disputa dos Jogos Regio-
nais/2013, que será na cidade de Arara-
quara, no mês de julho” A equipe de bas-
quete feminino é a atual CAMPEÃ. E
PELO 13º ANO CONSECUTIVO (2001
a 2012), BUSCA CONQUISTAR UMA
MEDALHA ENTRE OS TRÊS PRI-
MEIROS COLOCADOS, EM JOGOS
REGIONAIS. TODOS SOB O COMAN-
DO DO TÉCNICO JOÃO PIFER.

A Prefeitura de Jaboticabal e a Fun-
dação de Amparo ao Esporte infor-
mam que, as inscrições para a 28ª edi-
ção da Corrida Athenas Paulista estão
abertas. Do dia 20 de junho a 11 de
julho, os interessados podem se ins-
crever no Ginásio de Esportes, das 8h
às 11h30 e das 13h às 17h.

A corrida será no dia 14 de julho,
a partir das 8h para crianças até 11
anos e após as 9h para categoria li-
vre. Este ano, a principal novidade é
a mudança de percurso: os partici-
pantes sairão da Av. Carlos Berchie-
ri e seguirão até o monumento Athe-
nas Paulista.

28ª Corrida Athenas Paulista: inscrições estão abertas
Corredores farão novo percurso até o monumento Athenas Paulista

Serão quase 6km de corrida, com
pontos de distribuição de água para
os atletas.

“A ideia é realmente caracterizar a
corrida, ligando o nome ao monumen-
to histórico que temos na cidade. Pen-
samos em um percurso diferenciado e
que agradasse nossos atletas”, explica
o vice presidente da FAE, Carlos Cé-
sar Inácio.

Ao fim do trajeto, os três primei-
ros colocados ganharão troféus e me-
dalhas. Os 200 primeiros recebem ain-
da um kit especial repositor de energi-
as. Todos receberão medalhas de par-
ticipação.

SILVA & GLADENUCCI ESTRIBOS E FERRAGENS LTDA – ME,
torna público que solicitou junto a CETESB  a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para atividade de “Lajes treliças (concre-
to), fabricação de” localizada à Rua Sebastião Pedrinho, 141 – Jar-
dim Bothanico, Jaboticabal/SP.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

AGRO PASTORIL PRODU-
TORA DE SEMENTES JABO-
TICABAL LIMITADA, torna
público que recebeu da  CE-
TESB a  Licença de Operação
Nº 52001182, válida até 13/06/
2016   para beneficiamento de
sementes, na Rua José Bonifaá-
cio Nº 1.190, Bairro Aparecida,
Jaboticabal, SP.

GRANILITE JABOTICA-
BAL LTDA - ME, torna público
que recebeu  da CETESB a  Li-
cença Prévia Nº 52000268 e re-
quereu a Licença de Instalação
para fabricação de pré-moldados
de concreto, à Avenida Major
Hilário Tavares Pinheiro Nº
3.087, Parque Industrial Carlos
Tonanni, Jaboticabal / SP.

#VemPraRua#Jabuka
No dia 20 de junho (quinta-feira),

quase 1.000 pessoas foram para as ruas
da cidade, num manifesto passivo, sem
violência .

Com a participação formada da
maioria de jovens estudantes, univer-
sitários, reivindicando melhorias na
Saúde, Educação, Transportes, Tér-
minos de obras inacabadas, imposto
de esgoto, entre outros. A passeata
começou por volta das 18:00  horas,
saindo do Ginásio de Esportes, seguin-
do pela principal rua da cidade, Rua
Rui Barbosa e tendo seu encerramen-
to com uma grande concentração em
frente à Prefeitura Municipal de Ja-
boticabal.

Com gritos de que Jaboticabal Acor-
dou, canto do Hino Nacional e Hino
da Cidade, a população cobrou as pro-
messas eleitoreiras, fixando seus car-
tazes e faixas no estacionamento da
Prefeitura.

Os jovens mostraram que são ci-
dadãos dignos de um futuro melhor,
sem corrupção.

Com shows variados,
montarias excepcionais e
um público contagiante, a
11ª edição do Rodeio Show
Jaboticabal 2013 mais uma
vez foi sucesso, recebendo
grande público na primeira
semana do evento, que
aconteceu de 12 a 15 de
junho, retomando sua pro-
gramação na última quinta-
feira (22), também lotando
arena e os camarotes espe-
ciais.

A segunda semana do RSJ
começou com as duplas João
Bosco & Vinícius e Kleo Di-
bah & Rafael, na sexta-feira
(21), o público assistiu o en-
contro de gerações com Mi-
lionário & José Rico e Thae-
me & Thiago. A  programa-
ção encerrou no dia 22, com
Cristiano Araújo.

Para a 12ª edição, que
acontece em 2014, o RSJ terá
como Embaixador, o cantor
Luan Santana.

“O Rodeio Show Jaboti-

Rodeio Show Jaboticabal leva grande público ao Pioneiros da Sela
cabal 2013 trouxe diferen-
tes gerações para o palco
principal. A expectativa para
as próximas edições é gran-
de e muitas surpresas virão
para um dos maiores even-
tos do Brasil”, finaliza a
equipe de organização do
RSJ.

Na noite de segunda, dia 10 de ju-
nho, a AREA – Associação Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Jaboticabal recebeu aproximadamen-
te 50 pessoas para a palestra com o 1º
Sgt.PM Mauro de Oliveira Cardoso.  O
presidente da AREA, Engenheiro Ele-
tricista Pedro Alessandro Iughetti agra-
deceu o atendimento imediato por par-
te do Corpo de Bombeiros, ao convite
feito.

O tema, o Decreto nº 56.819/2011,
despertou o interesse e vários questiona-
mentos. Com o evento, a AREA abriu a
possibilidade de profissionais de vários
segmentos e leigos tirarem suas dúvidas.

“Para estudar esse regulamento na
íntegra, precisaríamos de pelo menos
uns seis meses de curso. São muitos de-
talhes, 42 Instruções Técnicas e, sem-

Palestra do Corpo de Bombeiros
na AREA esclarece público sobre

novas normas de segurança

F. BORSARI  FERTILIZAN-
TES, torna público que reque-
reu da  CETESB a Licença Pré-
via, para  fabricação de fertili-
zantes, sito à Avenida Jaime Ri-
beiro Nº 319, Vila Industrial, Ja-
boticabal - SP.

FIBRASOL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E FI-
BRAS LTDA. - EPP, torna público que requereu  da CETESB  a
Renovação da Licença de Operação para fabricação artefatos de
fibra de vidro na Rua Francisco Volpe Nº 71, Jardim Kennedy –
Jaboticabal - SP.

pre que se discute o regulamento de se-
gurança contra incêndio, há muita con-
trovérsia”, reconheceu Sgt. Mauro.

Segundo o profissional, o cumpri-
mento do decreto diminuiu as ocorrên-
cias de incêndios. E, se consideram o
regulamento do Estado de São Paulo
muito exigente, por outro lado, é o mais
copiado na formulação de legislação em
outros estados.

As exigências de segurança variam
de acordo com o uso, a altura e a área da
edificação. “Qual é a medida a ser im-
plantada? O decreto responde. Como
fazer, como executar essa medida? As
Instruções Técnicas do Corpo de Bom-
beiros respondem”, definiu o militar.

São inúmeros detalhes e equipamen-
tos que não podem passar despercebi-
dos e que serão indispensáveis para que,
após a vistoria, o prédio receba o alva-
rá. Apenas para citar os mais comuns:
sinalização, extintores, rotas de fuga,
controle de material de acabamento e
revestimento, detecção e alarme.

“Quando, por questões financeiras,
há a negativa em atender as normas de
segurança, eu sempre pergunto: ‘quan-
to vale a sua vida’? As pessoas acham
caro, relutam em atender, e esquecem
que é a vida que está em jogo. A vida
delas e de milhares de pessoas se for um
local onde haja a reunião de grande pú-
blico”, alertou Sgt. Mauro.

No final, o Presidente da AREA agra-
deceu a presença de todos e afirmou que
continuará trazendo temas de interesse
da população e profissionais da área,
proporcionando aperfeiçoamento pro-
fissional.

CONVERSA COM JESUS
Todos os dias - Durante nove dias

ORAR: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de
tudo, meu Pai. Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o
paralítico andar, o morto a voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a
graça). Vós que vistes minha angústia e lágrimas, bem sabeis. Divino amigo, como
preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria para
viver.  Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus,
que ao terminar esta conversa que terei contigo durante nove dias, eu alcance
(pedir a graça), que peço com muita fé. Como gratidão, mandarei publicar mil
orações para que outras pessoas, que precisem de Vós, aprendam a ter fé e confi-
ança na Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina o
amanhecer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez aumenta
mais a minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”. Agradeço por uma grande graça
alcançada. Amém. (Silvia Aparecida Bassi Pereira)
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

Tomada de Preços nº 02/2.013

A Comissão de Licitações, no dia 14/06/2013, em sessão pú-
blica reuniu-se para o fim especial de abertura e julgamento das
propostas referente à Tomada de Preços nº 02/2.013, que tem
por objeto a aquisição de equipamentos de Informática, resol-
vendo por unanimidade de seus membros, julgar vencedora do
item 01 do certame licitatório, pelo critério de menor por item, a
empresa Maqtronic Informática Ltda, pelo valor total de R$
49.810,00. E julgar também vencedora dos itens 2, 3, 4, 5 e 6 do
certame licitatório, a empresa Adalberto Luis Bassi ME, pelo
valor total de R$ 30.102,00.

Miguel Angelo Guilherme Oliveira
Presidente da Comissões de Licitações

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 01/2013
38ª CIRETRAN DE JABOTICABAL/SP, PRAÇA GUERREIRO CECHETTI, S/Nº - JABOTICABAL/SPSP, COM FUNDAMENTO NA LEI

FEDERAL Nº 6575/78 E  NA PORTARIA Nº 938/06, FAZ SABER AOS INTERESSADOS ABAIXO QUE TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
PARA PROVIDENCIAREM A RETIRADA DOS VEÍCULOS APREENDIDOS OU RETIDOS NESTA CIRETRAN, JUNTO A COMISSÃO DE
LEILÃO, MEDIANTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS EXISTENTES, SOB PENA DE SEREM VENDIDOS EM LEILÃO PÚBLICO.

001 MARCOS ORESTES BALISTRIEIRO-WEB 100, 2007 PRATA CHS: 94J1XFBC77M045796, MOTOR: JBC7057613, PLACA DVY2349
JABOTICABAL/SP /002 FABIO HENRIQUE ROCHA ALVES RIBEIRO-CG 125, 1996 CINZA CHS: 9C2JC250TTR096398, MOTOR: JC25E-
T096398, PLACA BSJ0229 JABOTICABAL/SP /003 DIEGO HENRIQUE VEIGA-CG125, 1984 VERMELHA CHS: CG125BR1385048, MOTOR:
CG125BR1385018, PLACA BSJ0328 JABOTICABAL/SP /004 DIEGO FRANCISCO DE LIMA-FACTOR, 2009 PRETA CHS: 9C6KE122090083122,
MOTOR: E301E-082562, PLACA CDO6142 JABOTICABAL/SP /BCO BRADESCO FINANC SA/005 MARCIA MARIA DE JESUS-CG 125,
2001 PRATA CHS: 9C2JC30201R049899, MOTOR: JC30E21049899, PLACA BUB6366 TAQUARITINGA/SP /007 DANIELLI ROBERTA DE-
LASCREIA-BIZ 125, 2009 PRETA CHS: 9C2JC42109R109584, MOTOR: JC42E19109584, PLACA CDO6484 JABOTICABAL/SP /BCO PANA-
MERICANO SA/008 JAIME XAVIER-CG 125, 2002 VERDE CHS: 9C2JC30103R036058, MOTOR: JC30E13036058, PLACA DFB8073 JABOTI-
CABAL/SP /J/009 JOSE NASCIMENTO RODRIGUES LIMA-YBR 124ED, 2002 ROXA CHS: 9C6KE026020010132, MOTOR: E308E-069939,
PLACA DGF7102 JABOTICABAL/SP /010 ADILSON JOSE INACIO BOVO-C100 BIZ, 2002 AZUL CHS: 9C2HA07103R001741, MOTOR:
HA07E13001741, PLACA CSH9838 JABOTICABAL/SP /011 SAMUEL DO PRADO-CG 125, 2000 VERDE CHS: 9C2JC3010YR019264, MO-
TOR: JC30E1Y019264, PLACA CNL0393 SERTÃOZINHO/SP /012 PANAMERICANO ARR MERCANTIL SA-CG 125, 2003 AZUL CHS:
9C2JC30104R031836, MOTOR: JC30E14031836, PLACA DJT6242 JABOTICABAL/SP /PANAMERICANO ARR MERCANTIL SA/013 ANTO-
NIO APARECIDO GOMES DE MORAES-CG 125, 2003 PRATA CHS: 9C2JC30213R640234, MOTOR: JC30E23640234, PLACA DJT6043
JABOTICABAL/SP /014 WARLEY SANTOS FERNANDES-RDZ 125, 1986 PRATA CHS: 42K101477, MOTOR: 23L-007682, PLACA BXU0872
TAQUARITINGA/SP /015 MAX 125,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: JCD8081874, PLACA S/PLACA  /016 FRANCISCO LAERCIO
OLIVEIRA-CG 125, 1994 VERMELHA CHS: 9C2JC1801RRR11189, MOTOR: JC18E4111864, PLACA BJW3847 JABOTICABAL/SP /018 AN-
TONIO JOSE DA CUNHA SIQUEIRA-CG 125, 1988 VERMELHA CHS: 9C2JC1801JR107788, MOTOR: CG125BRE1576841, PLACA BMX0341
JABOTICABAL/SP /019 DIOGO LUIZ RODRIGUES-HUNTER, 2007 PRETA CHS: 94J2XMJE77M017085, MOTOR: ZS147FMF86B01668,
PLACA DVW8834 ITAPOLIS/SP /020 ADRIANA CRISTINA REYES-HUNTER, 2008 VERMELHA CHS: 94J2XSBK88M019154, MOTOR:
JBBK8016978, PLACA DNV9284 JABOTICABAL/SP /021 ANDRE LUIS FERREIRA M MOI-RD 135, 1995 PRETA CHS: 9C62MW000S0038070,
MOTOR: 2MW038070, PLACA BXX8365 JABOTICABA/SP /022 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /023 CG 125,
VERDE CHS: DANIF, MOTOR: JC25E-W100226, PLACA S/PLACA  /024 CG,  VERDE CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /025
EDNA MARIA DA SILVA-CG 125, 1997 AZUL CHS: 9C2JC250WVR016146, MOTOR: JC25E-W016146, PLACA BSJ0866 JABOTICABAL/SP /
026 MARIA PAULA DE ALMEIDA AMARAL-YBR 125K, 2006 PRETA CHS: 9C6KE092070085918, MOTOR: E382E-086126, PLACA DVY1842
JABOTICABAL/SP /027 BRUNO HENRRIQUE RIBEIRO DE SOUZA-CG 150, 2010 CINZA CHS: 9C2KC1550AR153517, MOTOR:
KC15E5A153517, PLACA EON8534 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO /029 TWISTER,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR:
DANIF, PLACA S/PLACA  /030 JOSE DOS SANTOS HENRIQUE-CG 125, 1998 VERMELHA CHS: 9C2JC250WWR228511, MOTOR: JC25E-
W228511, PLACA CHL4762 JABOTICABAL/SP /031 VALDIR CESAR DA SILVA-CG 125, 1987 VERMELHA CHS: 9C2JC1801HR104979,
MOTOR: CG25BRE1529545, PLACA CMZ0387 MONTE ALTO/SP /032 JOSE VAZ PEREIRA-CRYPTON, 2012 PRETA CHS:
9C6KE1560C0014589, MOTOR: E3F9E-034792, PLACA FBJ9691 JABOTICABAL/SP /BCO YAMAHA MOTOR BRASIL/033 JEFERTON
QUIRINO DA SILVA-YBR 125, 2012 PRETA CHS: 9C6KE1520C0117723, MOTOR: E3G9E-117729, PLACA FBJ9614 JABOTICABAL/SP /BCO
PANAMERICANO SA/034 JOSE ANTONIO MODESTO-CG 150, 2011 PRETA CHS: 9C2KC1670BR580334, MOTOR: KC16E7B580334, PLA-
CA EON9341 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO SA/037 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: CG125BR1062386, PLACA S/
PLACA  /038 MARCOS VINICIUS COSTA DA SILVA-ML 125, 1981 PRETA CHS: CG1252027321, MOTOR: CG125BR2017015, PLACA
BJW1705 JABOTICABAL/SP /039 ROBSON LUCAS PEREIRA-CBX 200, 2001 PRETA CHS: 9C2MC27002R000432, MOTOR: MC27E-2000432,
PLACA DEO9306 JARDINOPOLIS/SP /CIFRA SA CRED FIN INV/040 DANIEL PEREIRA DE SOUZA-MAX 125, 2008 PRETA CHS:
94J2XDCD88M029301, MOTOR: JCD8081139, PLACA CDO5575 JABOTICABAL/SP /BCO BRADESCO SA/041 JOSE LOPES-CG 125, 2001
PRATA CHS: 9C2JC30101R136471, MOTOR: JC30E11136471, PLACA DCT8167 ARARAQUARA/SP /042 CG,  VERMELHA CHS: DANIF,
MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /043 ALEXANDRE DOS SANTOS SIMOES-CG 150, 2005 2005 CHS: 9C2KC08106R820927, MOTOR:
KC08E16820927, PLACA DOK4936 JABOTICABAL/SP /CIFRA SA CRED FIN INV/044 TELMA DE SOUZA RAMOS-WEB 100, 2007 PRATA
CHS: 94J1XFBK78M055737, MOTOR: JBK7070906, PLACA DWX2372 MONTE ALTO/531 /045 RODRIGO CESAR SILVA-CG 150, 2011
PRETA CHS: 9C2KC1680BR504913, MOTOR: KC16E8B504913, PLACA EON9116 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO SA/046 MAYL-
SON LUIS PIZANI-CG 150, 2012 PRETA CHS: 9C2KC1680CR305713, MOTOR: KC16E8C305713, PLACA FBJ9730 JABOTICABAL/SP /BCO
BRADESCO FINANC SA/047 JOÃO PAULO JOSE DA SILVA-CG 150, 2007 VERMELHA CHS: 9C2KC08108R044997, MOTOR: KC08E18044997,
PLACA BPR6155 SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP /048 JONATHAN JOSE LEMES RODRIGUES-CG 125, 1995 VERMELHA CHS:
9C2JC2501SRS44166, MOTOR: JC25E-SS44166, PLACA BJW2480 JABOTICABAL/SP /049 BIZ,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: HA07E-
2009917, PLACA S/PLACA  /050 CG,  AZUL CHS: DANIF, MOTOR: CG125E1030309, PLACA S/PLACA  /051 MARIA JOSE DE SOUZA
ARAUJO-CG 150, 2012 PRETA CHS: 9C2KC1680CR307715, MOTOR: KC16E8C307715, PLACA FBJ9573 JABOTICABAL/SP /BCO PANA-
MERICANO SA/052 CG,  PRATA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /053 ALCIDES DE FREITAS PIZARDO-ML 125, 1988
AZUL CHS: 9C2JC1911JR111947, MOTOR: CG125BRE2183287, PLACA CTE3274 JABOTICABAL/SP /054 JULIANA MENDES PEREIRA-
WEB 100, 2008 PRATA CHS: 94J1XFBG88M075970, MOTOR: JBG8100408, PLACA CDO5879 JABOTICABAL/SP /055 PANAMERICANO
ARR MERCANTIL SA-CG 125, 2000 VERDE CHS: 9C2JC30201R007944, MOTOR: JC30E21007944, PLACA BFZ5036 JABOTICABAL/SP /
PANAMERICANO ARR MERCANTIL SA/056 BENEDITO ANTONIO LEITE-FAZER YS250, 2011 PRETA CHS: 9C6KG0460C0043307, MO-
TOR: G390E-043304, PLACA EHD4208 MONTE ALTO/SP /BCO YAMAHA MOTOR BRASIL SA/057 JAMES VITOR SANT ANNA-CG 150,
2012 PRETA CHS: 9C2KC1670DR402419, MOTOR: KC16E7D402419, PLACA FBJ9564 JABOTICABAL/SP /BCO BRADESCO FINANC SA/
058 EDUARDO FIDALGO DA COSTA SANTOS-CG 125, 2009 PRETA CHS: 9C2JC4110AR010076, MOTOR: JC41E1A010076, PLACA CDO6604
JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO SA/059 EDVANILDA GOMES DE SOUZA SILVA-CG 150, 2005 PRATA CHS: 9C2KC08106R836384,
MOTOR: KC08E16836384, PLACA DOK4724 JABOTICABAL/SP /CIFRA SA CRED FIN INV/060 MAX 125, 2007 PRATA CHS:
94J2XCCL78M024368, MOTOR: JCL7072362, PLACA S/PLACA  /062 CIFRA SA CRED FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO-YBR 125K,
2008 PRETA CHS: 9C6KE092080207783, MOTOR: E382E-206381, PLACA DYN6083 SÃO PAULO/SP /063 JULIO CESAR PERILLO-CG 150,
2011 PRETA CHS: 9C2KC1670BR569275, MOTOR: KC16E7B569275, PLACA EON9315 JABOTICABAL/SP /BCO PANAMERICANO SA/065
FRANCISCO LAECIO OLIVEIRA-CG 125, 1997 AZUL CHS: 9C2JC250VVR211186, MOTOR: JC25E-V211186, PLACA BSJ0798 JABOTICA-
BAL/SP /066 ANA CAROLINA ARAUJO-WEB 100, 2008 PRETA CHS: 94J1XFBG88M074639, MOTOR: JBF8098108, PLACA CDO5721
JABOTICABAL/SP /067 ROBERTO FORCEL-CG 125, 2003 VERDE CHS: 9C2JC30204R003700, MOTOR: JC30E24003700, PLACA DJT6485
JABOTICABAL/SP /068 MARCOS ANTONIO XIMENES-SPEED 150, 2008 AMARELA CHS: 95VCA1F288M019229, MOTOR: C3F8020528,
PLACA DWW8626 SERTÃOZINHO/SP /069 APARECIDO BARBOSA DA SILVA-EN125, 2008 PRETA CHS: 9CDNF41LJ8M229461, MOTOR:
F466BR286707, PLACA DNV0623 JABOTICABAL/SP /070 RODNEI RODRIGUES DOS SANTOS-CG 125, 2001 VERDE CHS:
9C2JC30102R026759, MOTOR: JC30E12026759, PLACA DCS0395 TAQUARITINGA/SP /071 JOSE CICERO DIONIZIO DA SILVA-POP 100,
2007 PRETA CHS: 9C2HB02107R016892, MOTOR: HB02E17016892, PLACA DVY2086 JABOTICABAL/SP /072 PANAMERICANO ARR
MERCANTIL SA-POP 100, 2008 PRETA CHS: 9C2HB02108R027310, MOTOR: HB02E18027310, PLACA BZX5910 SERRANA/SP /PANAME-
RICANO ARR MERCANTIL SA/073 CG 150, 2011 PRETA CHS: 9C2KC1680CR414026, MOTOR: KC16E8C414026, PLACA S/PLACA  /074
HENRIQUE SOARES DE SOUZA SANTOS-CG 150, 2011 VERMELHA CHS: 9C2KC1680BR538337, MOTOR: KC16E8B538337, PLACA
EON9439 JABOTICABAL/SP /BCO BRADESCO FINANC SA/075 JOÃO DE DEUS DA SILVA-EN125, 2008 PRETA CHS: 9CDNF41LJ8M232244,
MOTOR: F466BR289490, PLACA CDO6014 JABOTICABAL/SP /076 CG,  VERMELHA CHS: DANIF, MOTOR: DANIF, PLACA S/PLACA  /077
JANAINA DEROIDE PALLA-CG 125, 1984 AZUL CHS: CG125BR1363379, MOTOR: CG125BR1364158, PLACA BSB7206 MONTE ALTO/SP
/078 TIAGO ANDERSON DE SOUZA LOPES-CG 125, 1981 VERMELHA CHS: CG125BR1134521, MOTOR: CG125BR1087060, PLACA
BSJ0349 JABOTICABAL/SP /079 DANILO FERREIRA D AQUILA-CELTA, 2006 PRETA CHS: 9BGRX08907G104293, MOTOR: K60061526,
PLACA DUN6227 JABOTICABAL/SP /BANCO ABN AMRO REAL SA/080 JOÃO ARNALDO HERNANDEZ PIETRO-BRASILIA, 1979 BRAN-
CA CHS: BA832735, MOTOR: BA060203, PLACA BKC0702 TAIAÇU/SP /081 APARECIDO MAZZUCATO-PASSAT, 1981 VERDE CHS:
BT449035, MOTOR: UC172414, PLACA BKE1003 TAQUARITINGA/SP /082 WAGNER LUIZ LIMA-SANTANA, 1992 CINZA CHS:
9BWZZZ32ZNP021408, MOTOR: UQ083173, PLACA KFJ0500 JABOTICABAL/SP /083 RONIVAL GIRIBOLA-DEL REY, 1984 AMARELA
CHS: 9BFCXXLB2CEE14872, MOTOR: 157913, PLACA CXQ9683 JABOTICABAL/SP /084 ALINE ISABEL DE OLIVEIRA-GOL, 1999 AZUL
CHS: 9BWZZZ377XP071842, MOTOR: AFZ423891, PLACA CWJ4460 JABOTICABAL/SP /085 SANTO MUTTON-GOL, 1982 VERDE CHS:
9BWZZZ30ZDT433819, MOTOR: BH633887, PLACA CQA3299 BEBEDOURO/SP /086 ARISTIDES NUNES DA SILVA-BELINA, 1980 VER-
MELHA CHS: LB4NYB15406, MOTOR: 885583, PLACA BMO7148 TAQUARITINGA/SP /087 EXPEDITA ALEXANDRINO DE AQUINO-
GOL, 2003 CINZA CHS: 9BWCA05X54T020738, MOTOR: AZN089222, PLACA DKB4379 JABOTICABAL/SP /BV FINANC SA CFI/088 JOSE
RODRIGUES VENDRAMINI-DEL REY, 1982 BRANCA CHS: LB8AAS28782, MOTOR: S110395, PLACA BOW3990 JABOTICABAL/SP /091
IVONETE BATISTA VEIGA-CORCEL, 1985 CINZA CHS: 9BFCXXLB1CFG77784, MOTOR: 277570, PLACA CRU9039 JABOTICABAL/SP /
OMNI SA CRED FIN INVESTI/092 YARA MARIA SOARES MARTINS FERNANDES-BRASILIA, 1975 BRANCA CHS: BA117454, MOTOR:
BF918220, PLACA BKD3632 JABOTICABAL/SP /095 RICHARD PAUKOSKI-PASSAT, 1979 VERDE CHS: BT311380, MOTOR: PBP030,
PLACA CQI9445 TAQUARITINGA/SP /096 LUKAS VINICIUS DA SILVA-VOYAGE, 1988 BEGE CHS: 9BWZZZ30ZJT072562, MOTOR:
UN131841, PLACA JTC4907 RIBEIRÃO PRETO/SP /097 JOSE ULISSES CHIEREGATO-GOL, 2011 PRATA CHS: 9BWAA05U9CT106498,
MOTOR: CCNA87371, PLACA EYE5956 BEBEDOURO/SP /COMERI COMERCIAL DE AUTOMO/098 JOSE EDUARDO SILVEIRA JOA-
QUIM-CORSA, 1999 BRANCA CHS: 9BGSD1940YC143488, MOTOR: CJ0017339, PLACA CZJ1910 JABOTICABAL/SP /BCO BRADESCO
FINANC SA/099 KATIA MORAES VIEIRA-OMEGA, 1995 CINZA CHS: 9BGVP19HSSB207871, MOTOR: C22NE31004016V, PLACA CAB3837
JABOTICABAL/SP /101 BANCO ITAUCARD SA-PEUGEOT 206, 2002 PRETA CHS: 8AD2A7LZ92W011677, MOTOR: 10TB01Q0027217,
PLACA DFT8817 SÃO PAULO/SP /102 JOSE COSCOLIM NETO-CHEVETTE, 1984 AZUL CHS: 9BG5TC11UEC160874, MOTOR: 7J0315A2,
PLACA CJB6529 JSBOTICABAL/SP /103 ANTONIA GEROTO BONFIM-APOLO, 1990 CINZA CHS: 9BWZZZ54ZLB096875, MOTOR:
US018005, PLACA CGZ2391 GUARIBA/SP /104 BANCO J SAFRA SA-CLASSIC, 2004 CINZA CHS: 9BGSA19E05B129186, MOTOR: 9J0015789,
PLACA DKA8478 JABOTICABAL/SP /WALDEMAR MARQUES/105 BRASILIA, 1977 BRANCA CHS: BA469656, MOTOR: BH313644, PLA-
CA S/PLACA  /106 EDELCIO FRANCISCO FERNANDES-KOMBI, 1975 AMARELA CHS: BH367677, MOTOR: SP0102754, PLACA CEH0939
JABOTICABAL/SP /108 ANDREA APARECIDA PADOVAN T MENEZES-FIAT 147, 1985 BRANCA CHS: 9BD147A0000925149, MOTOR:
127A20111892754, PLACA BHC3776 JABOTICABAL/SP /109 ANTONIO APPARECIDO DA CRUZ-PASSAT, 1979 AZUL CHS: BT305124,
MOTOR: UP006915, PLACA CWJ4397 JABOTICABAL/SP /110 JOSE MAURO FRAGUEIRO-FUSCA, 1977 BRANCA CHS: BJ648696, MO-
TOR: BG00416, PLACA BKF0833 TAIACU/SP /111 BANCO ITAULEASING SA-UNO, 2010 BRANCA CHS: 9BD15802AB6548871, MOTOR:
146E10110087087, PLACA ETY2125 JABOTICABAL/SP /SANDRA REGINA P FACCO/116 LAUDOMIRO RICARDO NUNES-CORCEL, 1978
AMARELA CHS: LB4KUP34857, MOTOR: S187901, PLACA BKE5287 JABOTICABAL/SP /117 ADRIANO KENJI YAMASAKI-PALIO, 2002
AZUL CHS: 9BD17103232221655, MOTOR: 5533124, PLACA DJA5313 SÃO PAULO/SP /118 ANA MARIA DE PAULA GERALDO-TIPO, 1995
CINZA CHS: ZFA160000R4989205, MOTOR: 9179595, PLACA BLO7779 JABOTICABAL/SP /120 EDI CARLOS POMINI-SANTANA, 1985
VERDE CHS: 9BWZZZ32ZFP208776, MOTOR: UE173218, PLACA GNE9067 PITANGUEIRAS/SP /121 MARCELO DE SOUZA-MONZA,
1985 CINZA CHS: 9BG5JK69ZGB024858, MOTOR: 18A31128657, PLACA BRO8391 JABOTICABAL/SP /123 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA
RIBEIRO-FUSCA, 1973 AZUL CHS: BS372992, MOTOR: BH153616, PLACA MQB2195 IUNA/ES /124 DANIELA FERREIRA GARCIA DE
MORAES-GOL, 1986 BEGE CHS: 9BWZZZ30ZGT031100, MOTOR: UE258534, PLACA BMC0608 JABOTICABAL/SP /125 ALEXANDRE
APARECIDO PENTEADO-FUSCA, 1976 BRANCA CHS: BJ416899, MOTOR: BH767526, PLACA BSC3471 PITANGUEIRAS/SP /126 MARI-
VALDO SEVERINO DA SILVA-ELBA, 1996 BRANCA CHS: 9BD155253S5617323, MOTOR: 146B80114437232, PLACA BYG6595 FRANCO DA
ROCHA/SP /BANCO PECUNIA SA/127 JOSE ORACIO-VERSAILLES, 1993 PRATA CHS: 9BFZZZ33ZPP007497, MOTOR: UR064821, PLACA
JKS5267 RIBEIRÃO PRETO/SP /128 DEOLINDA FREIRE SIVESTRE-CARAVAN, 1986 CINZA CHS: 9BG5VQ15FGB122389, MOTOR: 7J123N1,
PLACA BZT2916 JABOTICABAL/SP /129 LEANDRO CESAR RIGLER-BRASILIA, 1977 BEGE CHS: BA539441, MOTOR: BF394353, PLACA
CKG6848 JABOTICABAL/SP /130 RAFAEL OLIVEIRA MARINELLI-CG 125, 1993 AZUL CHS: 9C2JC1801PRP05294, MOTOR: JC18E-
4064014, PLACA BMX2002 JABOTICABAL/SP /131 NATALIA APARECIDA DE SOUZA LIMA-CG 125, 2002 AZUL CHS: 9C2JC30103R127801,
MOTOR: JC30E13127801, PLACA CSH9953 JABOTICABAL/SP /132 MARIZA DE FREITAS NAZARIO PASTORELLI-CG 125, 1990 PRATA
CHS: 9C2JC1801LR507572, MOTOR: JC18E-2054836, PLACA BSJ0492 JABOTICABAL/SP /133 ALBERTO PEREIRA NETO-CG 125, 1986
AZUL CHS: CG125BR1513917, MOTOR: CG125BRE1514171, PLACA BSB7014 TAQUARITINGA/SP /

CONDIÇÕES DO LEILÃO: OS VEICULOS SERÃO VENDIDOS UM A UM. CASO O BEM NÃO ALCANCE LANCE SUPERIOR A IMPOR-
TÂNCIA DA AVALIAÇÃO, SUA ALIENAÇÃO OCORRERÁ POR MAIOR LANCE. OS QUE ESTÃO EM ESTADO DE SUCATA SERÃO
VENDIDOS SEM DIREITO A REGISTRO E LICENCIAMENTO. OS LOTES COM DIREITO A DOCUMENTOS, SE HOUVEREM, SERÃO
ANUNCIADOS SOMENTE NO DIA DO LEILÃO.

UNIVERSIDADE MONS-
TROS

Sessão: 19:00 e 21:00 / Sab. e
Dom. também às 17:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Desde que era só um

monstrinho, Mike Wazowski (voz
de Billy Crystal), agora a caminho
da universidade, sonha em se tor-
nar um assustador. E ele sabe me-
lhor do que ninguém que os melho-
res assustadores estudam na Uni-
versidade Monstros (UM). Mas,
durante seu primeiro semestre na
UM, os planos de Mike saem dos
trilhos quando seu caminho cruza
com o do sabichão James P. Sulli-
van, “Sulley” (voz de John Good-
man), um assustador nato. O espí-
rito competitivo fora de controle
da dupla os leva a serem expulsos
do programa de assustadores de elite
da universidade. Para piorar ainda

mais as coisas, eles percebem que
terão de se unir e trabalhar com um
estranho grupo de monstros que não
se encaixam bem em nenhuma tur-
ma, se quiserem ter alguma espe-
rança de acertar as coisas.



Com o intuito de agregar valor aos
negócios de seus cooperados, elevar o
nível tecnológico e a produtividade,
melhorando sua rentabilidade, as fili-
ais da Coopercitrus de Taquaritinga e
Monte Alto, SP, promoveram, no dia
12 de junho, no recinto da Associação
Nipo Brasileira, em Jaboticabal, SP, o
Dia de Negócios Coopercitrus, que
reuniu agricultores cooperados para
conferirem oportunidades de negóci-
os em insumos, máquinas e implemen-
tos agrícolas, para as mais variadas
culturas.

Com uma estrutura montada espe-
cialmente para atender às necessida-
des de seus cooperados, a Cooperci-
trus, juntamente com seus fornecedo-
res, proporcionou no evento o conta-
to dos produtores rurais com inova-
ções tecnológicas, preços diferencia-

Dia de Negócios Coopercitrus DMA
Depto. de Máquinas Agrícolas atrai

diversos produtores rurais
dos e condições facilitadas de paga-
mentos em todos os produtos comer-
cializados pela Cooperativa.

O gerente da Coopercitrus de
Monte Alto, Leonardo Marcussi, res-
salta a importância da troca de experi-
ências entre o cooperado, cooperativa
e fornecedor. “Além do lado comerci-
al, é um excelente momento para os
produtores aproveitarem o momento
para trocar informações e experiênci-
as, esclarecer dúvidas, conversar com
os agrônomos, técnicos. O evento foi
surpreendente, superamos as expec-
tativas de bons negócios efetuados”.

Estiveram no evento os fornece-
dores:  NGAgro,  Jumil ,  Dow
Agroscience, Nogueira, Kuhn, Bal-
dan, Jacto, BM Dumont, Tatu Mar-
chesan, Geo Agri, Nufarm, entre
outros.

COMPRO
Batedeira Planetária 3

velocidades, 20 litros de 3
batedores (usada).
Tratar com Oscar

Fones: 3203-2830
9785-1962

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2.013


