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A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Saúde,
contratou, em junho, oito novos
médicos para atender pelo SUS
– Sistema Único de Saúde. A
medida gerou 320 consultas/
mês por especialista, ultrapas-
sando 2.550 novos atendimen-
tos nas áreas de ginecologia,
ortopedia, endocrinologia e ci-
rurgia vascular.

Essa é a segunda vez que a Pre-
feitura aumenta o quadro de fun-
cionários neste ano. “São 2.560
novas consultas, que estão alivi-

Novos médicos geram 2.500 consultas por mês
ando a demanda reprimida e, em
breve, teremos um agendamento
muito mais ágil. Há pouco mais de
um mês dobramos o número de
médicos no Pronto Socorro, me-
lhorando significativamente o
atendimento. Já reduzimos a espe-
ra e oferecemos mais conforto aos
nossos pacientes”, diz o prefeito
Raul Gírio.

De acordo com o Secretário de
Saúde, Dr. Carlos Alberto Navar-
ro, a medida zera a carência de
médicos na rede pública de Jabo-
ticabal. “São várias especialida-

des. O prefeito Raul Girio pediu
atenção especial à saúde e, princi-
palmente, que nossa população
seja atendida com respeito que
merece”, informa Dr. Navarro.

Pronto Socorro – Os novos
médicos trabalham das 13h às 23h.
A medida também reduziu o tem-
po de espera e deu melhores con-
dições aos 300 pacientes que pro-
curam a unidade diariamente. “Co-
meçamos o ano com dois médicos
plantonistas. Agora são quatro,
dobramos nossa capacidade”, fi-
naliza o prefeito.

No início desta semana, pais de
alunos das EMEB’s Paulo Freire,
Afonso Tódoro e Walter Barione
assistiram à apresentação do proje-
to Horta Educativa, que será desen-
volvido pelas crianças nas unida-
des. As atividades serão coordena-
dos pelo Fundo Social e Secretarias
de Educação, Agricultura e Saúde.

“Uma equipe multidisciplinar,
composta por agentes multiplicado-
res da educação, saúde, agricultura
e meio ambiente, vai desenvolver
com os alunos, atividades de educa-
ção ambiental, educação nutricional

Pais de alunos conhecem projeto Horta Educativa
Cerca de 750 crianças participarão do projeto

e agricultura”, explica a presidente do
Fundo Social, Cidinha Gírio.

O projeto, que envolve crian-
ças entre 4 a 8 anos, consiste no
cultivo de hortas nas escolas,
como um instrumento de educa-
ção ambiental e alimentar de for-
ma interdisciplinar e vivenciada.

O objetivo é fortalecer o traba-
lho educacional voltado à forma-
ção de valores sociais, culturais e
alimentares compatíveis com a
preservação da cultura do país, do
meio ambiente e da promoção de
hábitos alimentares saudáveis.

Para o secretário de Educação,
César Esper, a Horta Educativa ser-
ve como instrumento pedagógico
para a compreensão da relação
meio ambiente e alimentação sau-
dável, relacionando-os à saúde,
cidadania e qualidade de vida.

Em Jaboticabal, a Horta Educa-
tiva deve envolver o trabalho edu-
cacional de 750 alunos, de cinco
unidades escolares: EMEB “Afon-
so Tódaro”, EMEB “Coronel Vaz”,
EMEB “Paulo Freire”, EMEB “Te-
reza Noronha Carvalho” e EMEB
“Walter Barioni.

A 31ª Festa do Quitute de Arte e
Artesanato, terá a segurança ain-
da mais reforçada neste ano. De
acordo com a Comissão Organiza-
dora, 16 câmeras irão monitorar to-
dos os locais que as pessoas cir-
culam pela festa – nas praças dos
restaurantes, dos shows e gourmet.

A Polícia Militar, os 50 seguran-
ças e todos os organizadores se-
rão avisados imediatamente caso
haja alguma ocorrência. “Teremos
profissionais treinados para acom-
panhar as imagens. A Central de
Segurança ganhará um stand e as
imagens ficarão à disposição da
população”, explica a presidente
dos festejos, Ruchele Coan.

De acordo com a Organização,
algumas dessas imagens serão in-

Festa do Quitute será monitorada por câmeras
Central de Segurança acompanhará atividades suspeitas

seridas nos telões espalhados
pela Estação de Eventos Cora Co-
ralina.

Neste ano, a Festa do Quitute

acontece de 12 a 16 de julho, com
show especial de NX Zero. Mais
informações pelo telefone (16)
3202-9993.

A Prefeitura de Jaboticabal
retomou, nesta semana, as
obras de revitalização do Mer-
cado Municipal. A primeira eta-
pa está concluída. A segunda
deve ser entregue até o final
do ano. Além da ampliação, o
local ganhará praça de alimen-
tação, paisagismo e jardins.

O projeto torna o ambiente
mais agradável e aconchegan-
te. “O atendimento não será in-
terrompido. O Mercadão é um
local especial para as famílias
tradicionais, que gostam de
comprar produtos frescos”, in-

Obras no Mercadão são retomadas
Atendimento à população continua normalmente

forma o prefeito Raul Girio. “Es-
tamos cobrando qualidade da
empresa responsável. O prazo
para a entrega do prédio restau-
rado é de quatro a seis meses.
Vamos fiscalizar”, completa.

A revitalização aumentará o
número de clientes e ampliar a
comercialização dos produtos.

O Mercado Municipal é
um empório comercial de ata-
cado e varejo, importante
para os empreendedores co-
mercializarem seus produtos,
como carnes, frutas, cereais,
temperos e especiarias.

Tenha êxito na sua vida.
Exemplifique, não critique e seja útil

Quanto mais você cobra dos outros,
ainda mais permanecerá atrás

Quem explora o semelhante, não
cresce perante a obra da Divina

Providência
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Diferença de idade não é proble-
ma, se há amor verdadeiro.

Entrar em um relacionamento amo-
roso com parceiro muito mais velho,
ou muito mais novo, movido apenas
por motivos “materiais”, como a ga-
nância, é meio caminho andado para a
decepção e a infelicidade. Quando os
dois realmente se gostam, no entanto,
a idade não cria qualquer impecilho
para uma vida em comum prazerosa e
ao mesmo tempo duradoura.

Escolhas amorosas pouco conven-

Ao mesmo tempo em que a Socie-
dade Brasileira não dá muito valor aos
Professores e Professoras — é só repa-
rar nos baixos salários pagos à eles  —
ela exige muito da Escola. Por exem-
plo, a Política de Cotas —  que é um
longo assunto, e que entendemos tem
sua importância, desde que seja com
Data de Término determinados, pois se
trata de um paliativo, não mais que isso
– joga sobre o Professor a responsabili-
dade de dar aula ao mesmo tempo para
alunos mais bem formados e alunos
menos bem fomados. Ou seja, quem
paga a Conta Política de Cotas muitas
vezes é o Professor.  A mesma coisa
acontece com a questão Ética (parte da
Filosofia que trata dos Costumes, da
Moral)

Coloca-se geralmente como um
Tema que a Escola tem de assumir, quan-
do a Ética, antes de tudo, é da  ALÇA-
DA  DA  FAMÍLIA.

Há uma cobrança em relação à Es-
cola e ao Educador de coisas que às ve-
zes estão além do seu alcance. Lembra-
mos de uma discussão ocorrida com uma
Docente de um Programa de Pós-Gra-

Que não morre é eterno e duradou-
ro, vive através das encarnações, na ida
de um plano espiritual para o material,
ou vice versa. São as vidas que se reno-
vam na EVOLUÇÃO contínua, de um
aprendizado que valoriza as ações e re-
ações. Somos produtos de DEUS, em
busca de êxitos e vitórias, que enobre-
cem e aumentam a auto-estima.

O ESPÍRITO não perde a sua indivi-
dualidade através dos tempos, é  indestru-
tível, indivisível e eterno, é uma partícula
da natureza e evolui para a perfeição.

ATRIBUTOS DO ESPIRITO de
vontade. Firmamos nossos recursos para
conseguirmos nossos objetivos, para
vencermos nossos obstáculos e termos
boas iniciativas, onde é uma fortaleza
que brilha e abre caminhos iluminados
pelo amor e perdão.

Consciência de Si Mesmo. É  a auto-
apreciação do espírito, no seu justo va-
lor. Não há vaidade, nem falsa modés-

A ETERNIDADE DO ESPÍRITO
tia. Agimos com simplicidade, com res-
peito e serenidade.

CAPACIDADE DE  PERCEPÇÃO.
Intuição e inspiração são fortes com-
ponentes da capacidade de perceber e
observa, principalmente nos elementos
de decisão. De comportamento diante
dos problemas que a vida apresenta.

O PODER DO RACIOCÍNIO. Ele
dá o poder de compreensão e  solução,
para resolvermos os problemas obscu-
ros e de difícil condição nos trabalhos
de recuperação. É um meio de poderosa
defesa contra o fanatismo e da fé, na
dependência do espírito.

NA FACULDADE DE CONCEP-
ÇÃO. estão: a - o gênio inventivo. b -
predisposição construtivas  das criações
do pensamento. c - força engenhosa,
realizadora das transformações. d -
Evolução Universal, tanto nas artes,
como nas ciências e letras, tendo sua
posição eminente.

EQUILIBRIO MENTAL. A ponde-
ração e a moderação são qualidades re-
veladoras, onde, no encontro de pro-
blemas da vida terrena, com mais  segu-
rança, se abstém de errar.  O bom senso
e o critério, são medidas acertadas para
o equilíbrio mental.

A LÓGICA. Dá ao espírito, de acor-
do com nossas atitudes, condições e de-
clarações. Expressa harmonia na pas-
sagem de idéias. Serve para colocar em
dia os pensamentos. É uma faculdade
que provém da educação do espírito. UM
ENTENDIMENTO TRAZ A PAZ E A
LOGICA.

O dicionário Webster diz que a de-
pressão é “o ato de pressionar para bai-
xo, um estado de fraqueza. Um lugar
côncavo, um afundamento do humor,
abatimento, um estado de tristeza, falta
de coragem ou força”. As pessoas que
são deprimidas perdem o interesse na-
quilo que apreciavam, e geralmente pas-
sam por mudanças no sono ou nos seus
hábitos alimentares. Elas podem sen-
tir-se desvalorizadas ou não conseguir
concentrar-se. Elas podem sentir-se so-

É difícil acreditar, mas até a chegada
do Repórter Esso nas rádios, em 28 de
agosto de 1941, a cola e a tesoura eram
os recursos mais usados no radiojorna-
lismo. Isso porque as notícias eram se-
lecionadas e recortadas diretamente dos
jornais e lidas ao microfone pelo pri-
meiro locutor que estivesse perto da
cabine de gravação. Produzida pela equi-
pe de redatores da agência de propagan-
da Mac Cann Erickson, detentora da
conta da companhia de petróleo multi-
nacional que deu nome ao programa, o
Repórter Esso modificou toda a estru-
tura e o padrão dos jornais falados na
década de 40. O programa começou em
caráter experimental em Porto Alegre,
na Rádio Farroupilha, e seguia os rígi-
dos moldes do bem sucedido formato

Diferença de idade não é problema se há amor verdadeiro

cionais sempre aconteceram, mas no
caótico mundo atual, assolado por rá-
pidas mudanças e com maior liberda-
de privada, pares inesperados se for-
mam com mais frequência, às vezes
surpreendendo quem ainda acredita em
relações que atendam aos moldes tra-
dicionais. Casais com diferenças acen-
tuadas de idade, por exemplo, torna-
ram-se muito comuns e isso abre no-
vas possibilidades, e também desafi-
os para quem tem a mente e o coração
abertos.

Dá certo? Muitas vezes, sim. O
êxito depende dos motivos que junta-
ram o casal e especialmente do grau de
afastamento que ele tem das ciladas
inerentes à esse tipo de relação. Ao
falar sobre o tema na novela da  Globo
Avenida Brasil, a atriz Eliane Giardini
de 60 anos, fez o papel de uma mulher
madura, namorando um jovem rapaz,
e tocou no ponto: “As pessoas po-
dem se apaixonar por outras e pode
calhar de serem mais novas ou mais

velhas?”. Claro. A ligação baseada no
desejo e no encantamento mútuo é
muito diferente da armadilha, bem co-
mum nesse tipo de relação que eu cha-
maria de “armadilha da concretude”.
Falo das seduções meramente físicas
e materiais, que resultam em pares
formados na base da grosseira troca
da juventude de um, pela riqueza ou a
fama do outro.  É evidente que mesmo
em casais da mesma idade ou geração,
atração física e facilidades materiais
podem atuar como  critérios de esco-
lha, em meio a outro ingrediente. Mas,
se esses critérios materiais são decisi-
vos, a união deixa de ter os autênticos
cimentos que a poderiam sustentar: o
amor pelas qualidades do outro, o ca-
ráter, a dignidade, a ética e a generosi-
dade recíprocas. Resumindo: uniões
baseados só na volúpia e na ganância
envolvem alto risco de encrenca, de-
cepção e infelicidade. O melhor nessa
relação seria óbvio que a juventude e a
energia de um lado, e a experiência e a

capacidade de oferecer conforto de ou-
tro, tivessem papéis importantes na
atração e na paixão. Uma pessoa não
existe no vácuo: ela tem um corpo, um
espírito, uma história, uma idade, uma
cultura, uma profissão. Ao lado da ín-
dole, tudo isso forma à sua comple-
tude e pesa no jogo das seduções. As
relações entre pombinhos com ida-
des muito diferentes sofrem habitu-
almente olhares  irônicos, preconcei-
tos, que levam só em conta o lado
pessimista e ainda a incredulidade:
serão pai e filha; mãe e filho? O que
exige uma tolerância adicional com os
preconceitos alheios, que podem
muito bem expressar uma negação do
sentimento de inveja. O pensador
chinês Confúcio indagou certa vez:
“Qual seria a sua idade se você não
soubesse quantos anos tem?”. A fra-
se instigante chama a atenção para o
caráter relativo da idade. Agora meus
amigos leitores, eu pergunto: Quan-
tos casais, tanto homens como mu-
lheres, que tem mais idade que o ou-
tro, e a relação já dura muitos anos?
Muitos.  E a propósito: Quanto tem-
po ficam juntos jovens casais de hoje,
mesmo?

O QUE É A DEPRESSÃO?
litárias e sem esperança. Creio que o
sentimento de depressão é um dos pio-
res que existem. A bíblia não utiliza o
termo “depressão”, mas em vez disso
se refere ao sentimento como “abati-
mento” à depressão, é um sentimento
muito ruim que só leva as pessoas a que-
rer desistir de tudo e de todos. Quantos
que nunca conseguiram nada na vida,
porque se deixaram levar por um mo-
mento de angustia, pensando sempre no
pior, sem saber que o Senhor já prepa-
rou um caminho bem melhor para nós
trilhamos, sem sofrimento. Jesus nos
ensinou que podemos vencer qualquer
batalha, sem medo. Ele disse: Tenho-
vos dito isso, para que em mim tenhais
paz; no mundo tereis aflições, mas ten-
de bom ânimo. Eu venci o mundo (João
16.33). O que Ele está dizendo é que:
enquanto estivemos com Ele, e confi-
armos Nele de todo o nosso coração,
vamos ter muita paz. Porque neste mun-
do, onde só vemos sofrimento, violên-
cia, dor, angústia etc. Precisamos ter
bom ânimo, ou seja, ser forte, valente e
corajoso, porque Ele venceu tudo isso.
Para mim e para você, deixe Jesus ser o
centro da sua vida, confie Nele e você

vai se surpreender com as coisas que Ele
vai fazer na sua vida. Esta mensagem
destina-se a ensinar como controlar os
sentimentos em vez de permitimos que
eles nos controlem. Podemos contro-
lar a depressão? Creio que sim. Não
creio que alguém tenha de viver perma-
nentemente com depressão. Todos nós
passamos por um dia ou outro, em que o
nosso humor está em baixo. Às vezes é
por causa de uma decepção ou de uma
perda, mas outras vezes realmente não
sabemos por que nos sentimos assim. Se
for apenas por um dia, aqui e outro alí,
não creio que devemos nos preocupar
em excesso. Somos seres complexos,
com muitas partes intrincadas, que pre-
cisam funcionar, todas perfeitamente
em conjunto, para termos uma saúde
excelente. Há dias em que não nos sen-
timos bem fisicamente ou emocional-
mente. É melhor não nos preocupamos
com isso, descansar um pouco nos fará
sentir bem melhor no dia seguinte.
Quando perceber que está ficando de mau
humor, converse consigo mesmo e diga:
como eu sou abençoado, sou um filho
de Deus, sou mais que vencedor etc. Pare
de sentir pena de si mesmo. Coloque sua

mente em alguma coisa que o anime e
tente fazer algo de bom por alguém.
São impressionantes os bons resultados.
O salmista Davi fez-se uma pergunta quan-
do estava se sentindo abatido. Ele disse:
“Por que você está assim tão triste, óh
minha alma? Por que está assim tão per-
turbada dentro de mim? Ponha a sua es-
perança em Deus. Pois ainda o louvarei.
Ele é o meu Salvador e o meu Deus (Sal-
mos 42.5, 42.11 e 43.5). A solução de
Davi para a depressão foi esperar em Deus,
e esperar que algo de bom acontecesse.
Ele disse a si mesmo, para vestir-se com
louvor, enquanto estava esperando que as
circunstâncias mudassem. Faça uma mu-
dança em todas as áreas da sua vida, co-
meçando por seus pensamentos. Pense
somente em coisas boas (positivas), e re-
cuse a qualquer preço pensar coisas nega-
tivas. Leia a bíblia, um bom livro, ore,
ouça louvores, converse com pessoas
positivas. Tenho certeza que tudo vai
começar a mudar em sua vida. Diga sem-
pre, hoje algo de bom vai me acontecer
em nome de Jesus. Esta é a minha oração.
Pr. Anastácio Martins. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da Palavra. Diáriamen-
te Na GAZETA FM 107.9 das 5hrs30min
às 6hrs30min

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

TESTEMUNHA OCULAR: REPÓRTER ESSO MARCOU A HISTÓRIA DO JORNALISMO RÁDIOS E TVS
feito em outras cidades fora do país,
como Nova York, Buenos Aires, Santi-
ago, Lima e Havana.

Cada edição deveria ter no máximo
5 minutos, sendo eles distribuídos em
cerca de 20 segundos para a abertura e o
encerramento, 4 minutos para as notí-
cias locais, nacionais e internacionais;
e os 40 segundos restantes para a pro-
paganda. Elaborado em cima de notíci-
as distribuídas pela agência norte ame-
ricana United Press (U.P.I.), tinha três
regras editoriais fundamentais: deveria
centrar-se na informação, não comen-
tar as notícias e sempre fornecer as fon-
tes. Outra diretriz era em relação às men-
sagens de venda do patrocinador, que
deveriam seguir um modelo inflexível:
“Prezado ouvinte, boa noite. Aqui fala
o Repórter Esso, porta voz radiofônico
dos Revendedores Esso, apresentando
as últimas  notícias da UPI”. Ficaram
famosos também o slogans criados no
jornal: “O petróleo do Brasil pertence-
rá sempre ao Brasil, não importa quem
o explore ou industrialize”.

A voz que marcou as  entradas do
Repórter Esso no ar foi a do gaúcho
Heron Domingues, que ditou o estilo
que vários de seus companheiros de
profissão imitariam logo depois. Ficou
18 anos comandando das quatro edi-
ções diárias do programa. Em um tex-
to de Heron de 1949, dizia: “Chega-
mos primeiro, mas chegamos sempre”,

ressaltando a influência do Repórter
Esso na imprensa brasileira. A redação
da Rádio Nacional, uma das transmis-
soras do programa, cresceu e os noti-
ciários passaram a conter material jor-
nalístico baseado no que a equipe de
repórteres apurava. Outra caracterís-
tica marcante era a fanfarra de abertu-
ra do programa, composto pelo maes-
tro Carioca, em parceria com o clari-
netista Marino Pisoli. A testemunha
ocular da história, como era chamado,
passou para a Televisão e mudou de
voz. Contigo Teodoro substituiu He-
ron a partir de 1.952 e, enquanto este-
ve no ar, transmitiu mais de 100.000
notícias em cerca de 1.400 horas de
programa. Quando a TV Tupi atrasava
a programação, prejudicando a pontua-
lidade do jornal, a Esso não pagava,
mantendo a mesma postura inflexível
do rádio. “Nunca voltei ao ar para des-
mentir uma notícia”, disse Gontijo, que
chegou a noticiar a chegada do homem
à Lua, em 1.969. A única exceção era
em grandes acontecimentos como guerra
em mortes de personalidades, quando
retiravam os comerciais e o Telejornal
crescia para meia hora. Mais de 10 emis-
soras de rádio e TV do país transmitiam
regularmente o Repórter Esso, que foi
extinto oficialmente às 19h45 do dia
31 de dezembro de 1.971, com a frase:
“Senhoras e Senhores, esta foi a última
notícia de seu Repórter Esso, Testemu-

nha ocular da história”. Durante muito
tempo, Gontijo era parado na rua e res-
pondia à invariável pergunta: “Quando
o Repórter Esso vai voltar”. Com o tér-
mino da transmissão do Telejornal que
entrou para a história da TV brasileira,
as emissoras passaram a seguir um mo-
delo europeu, mais tarde reforçado pela
criação do Jornal Nacional, pela TV
Globo, em 1.969. “Nunca mais apare-
ceu algo igual a esse jornal”, lembrou,
saudoso Gontijo.

Datas importantes: Dia 28 de agos-
to de 1.947, numa quinta-feira. Mano-
lete, o mais famoso Toureiro da Espa-
nha, é ferido mortalmente por um Tou-
ro, numa arena lotada em Lindres. Sua
morte aconteceria no dia seguinte e dei-
xaria toda a nação de luto. Esse tourei-
ro inspirou o filme Sangue e Areia.

01 de Setembro de 1.922, nasce Rock
Marciano, norte-americano, campeão
dos pesos pesados de 1.952 a 1.956.
Este campeão inspirou o filme Rock,
um Lutador, e recebeu dois prêmios
Oscar. Em todo o mundo, o público
aplaudiu esta história americana de su-
cesso, cantando, como um “Homem
Comum” triunfa sobre todas as adversi-
dades. Como o boxeador Rock Balboa
(em um roteiro escrito pelo próprio,
Silvester Stallone).

Ofereço esta matéria aos meus ami-
gos radialistas da rádio GAZETA FM
107.9 -.

REFLEXÃO  —  A  POLÍTICA  COMO TEMA  DE  AULA
duação ligado aos Direitos Humanos. Há
apenas sete desses Cursos no Brasil e só
um está fora da área de Direito. Ela fa-
zia esse Curso na Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes). Ela questionava, de ma-
neira agressiva, o que esta Entidade de
Ensino poderia fazer para reduzir a des-
graça das crianças de Rua. Ora, o campo
de ação da Capes é muito limitado, pois
o que ela pode fazer é aprovar Progra-
mas de Pós-Graduação.

Na verdade, foi aprovado um Mes-
trado Profissional sobre Adolescentes
em conflito com a Lei, voltado justa-
mente para a área mencionada pela Pro-
fessora.

Um das coisas curiosas que aconte-
cem no Brasil reside no fato de muitos
se dirigirem à Pessoa ou à Instância er-
rada para pedir alguma coisa. Isso tudo
para dizermos que existem questões que
são Políticas. Não são questões perti-
nentes ao Mundo da Pesquisa  e da Ci-
ência, mas sim ao Mundo da Política.
Resta o Estado e a Sociedade fazerem a
sua parte. Se ocorrem epidemias de den-
gue porque as Pessoas deixam água em-
poçada, isso nada tem a ver com o Pes-
quisador.

Talvez a principal característica da
Democracia seja que ela nunca se sacie.
Dizer que a Democracia  é incompleta
talvez seja até um traço – positivo – do
que ela é. Podemos apontar, por exem-
plo, essa tendência da Democracia a
sempre pedir mais, o que não implica
concordar que tudo o que é pedido deva
ser dado.

No Brasil, hoje, é importante que as
pessoas aprendam que a posição de seu
adversário também é legítima, que
aprendam a entender o que ele disse, em
vez de contestar o que apenas imagi-
nam que ele falou. Nosso debate é po-
bre, porque se faz caricatura do adver-

sário. Não é à toa que ainda há quem
chame o adversário, de inimigo! Inimi-
go só na Guerra.

Pior que isso, ainda não se fixou em
nós a convicção de que dois lados po-
dem ter alguma razão e de que a Política
é o enfrentamento de posições opos-
tas, mas legítimas. É nesse conflito que
cada uma delas pode se aprimorar.

Na Política, devemos esclarecer que
na Democracia é necessário haver po-
sições diferentes e divergentes. Uma
questão básica (e, aqui, esquerda e direi-
ta funcionam bem como Valores) é: você
acha mais importante que cada pessoa
seja o mais livre possível para florescer
em sua atividade responsável (essa é a
Posição Liberal), ou que o Estado inter-
venha para assegurar certos Equilíbrios
Sociais, os Laços Sociais (que é uma
posição Socialista).

Se adotarmos a posição Liberal, po-
demos chegar à supressão do Direito de
herança, porque ele desiguala as Pesso-
as no Ponto de Partida. Para o Liberal
autêntico, espécie raríssima, o mais
importante é que todos tenhamos o
mesmo Ponto de Partida. E mais até: se
uma Pessoa tiver uma deficiência que
dificulte sua Vida, ela é compensada –
seja um problema de visão ou de movi-
mento, seja o fato de ter tido uma For-
mação Educacional Insuficiente. Tudo
isso tem espaço no Liberalismo Verda-
deiro. Até mesmo uma Política de Co-
tas e Ação Afirmativa são aceitáveis.
Contudo, segundo essa lógica, se é justo
propiciar a todos que tenham Condi-
ções Iguais no Ponto de Partida, não é
preciso garantir que o Ponto de Chega-
da de todos seja o mesmo; isso depende-
rá do uso que um fizer de sua Liberdade.
Essa é a essência do Liberalismo, que é
respeitável, embora infelizmente a mai-
or parte dos Liberais não tenha essa
Compreensão.

E há uma essência Socialista que é a
da Solidariedade: em vez de apostar em
cada um, entender que a maior parte das
Ações deva ser Coletiva e deva reforçar
os Laços entre nós.

Escolher essas duas posições é vital
na Democracia. É bem diferente de vo-
tar num candidato porque seu  adversá-
rio seria Corrupto ou Desonesto. Nossa
atual discussão Política demoniza o ad-
versário – e, com isso, ela fica pobre.
Para contestar o Outro, investigamos se
ele teve uma Conduta Corrupta, Antiéti-
ca ou Imoral. Não pensamos a Política
como Síntese, a Democracia como Sín-
tese, quando vamos dos Princípios às
Consequências e das Causas aos Efeitos.

Na verdade, todo aquele que atua na
Área Educacional precisa trazer o Tema
da Política para o Espaço  Escolar. O
que não se deve é PARTIDARIZAR seu
estudo,  porque isso bloquearia o trata-
mento da Política como Bem Comum.

A Política partidária é apenas uma
vertente, um ramo do Tema, mas não é a
única nem a melhor. Fazemos Política
escrevendo, dando aula, no prédio que
moramos, no nosso Bairro, na convivên-
cia familiar; fazemos Política no modo
como me relaciono com as Pessoas com
quem trabalhamos e assim por diante.

Acreditamos que é necessário que a
Escola trate das diversas subdivisões do
Tema, explique a Organização Partidá-
ria, a Política como Ato Cotidiano etc.
E não é à toa que a ideia de Militância
esteja ligada ao conceito de polícia,
militar. Pois o que era o Militante? Era
aquele que se engajava nas tarefas do
Estado, para garantir a Vida Pública sem
rupturas. A Política nos aproxima dessa
condição. E tarefa, também da  EDU-
CAÇÃO ESCOLAR, lidar com isso.

Reflexão sobre texto de Mário Cor-
tella e Janine Ribeiro —  Fernando Sti-
gliano.

Reze hoje, na Quinta-feira Santa,
agradecendo a Jesus pelo grande pre-
sente que nos deixou: a Eucaristia.

"Obrigado, Senhor, pela oportuni-
dade que tenho diariamente de receber-
Te na comunhão e assim receber tantas
graças de que necessito, especialmente
a de vencer a tentação e o pecado. Creio
que serei vitorioso usando esse podero-
so remédio que é a Eucaristia.

Senhor, obrigado por todo esclare-
cimento que recebi a respeito da Euca-
ristia. Dá-me, Senhor, deste Pão, para
que eu possa ser curado e ressuscitado,
conforme a promessa que está em Tua
Palavra: 'Aquele que come a minha car-
ne e bebe o meu sangue permanece em
mim e eu nele, e eu o ressuscitarei' (Jo
6,54.56). Ressuscita-me, Senhor Jesus.
Amém!"

Deus o abençoe!

Ressuscita-me, Senhor Jesus

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.)

PASSA-SE O PONTO
Floricultura bem montada, localizada ao lado do

velório, na Av. da Saudade, 535.
Tratar: (16) 3202-8516 – (16) 9124-2676

(16) 9791- 4122 com Terezinha ou Lucineide.
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1983 - Equipe do Unibanco reforçada por atletas do Banco Fenícia. Com Atacante Waldemar,
Atacante Fernando, Juvenal Pinto Ferreira, Antonio Carlos Panosso, João Valdir Costa, Banco Fení-
cia, Abel Zeviani, Banco Fenícia e Benedito Soncino.

11-05-1941 - Palestra Itália (Pal-
meiras) em Jaboticabal.

JABOTICABAL ATLÉTICO 0 X 4
PALESTRA ITÁLIA (SP).

ESTÁDIO DR. ROBERT TODD
LOCKE – JABOTICABAL

11 DE MAIO DE 1941 – DOMINGO
AMISTOSO VALENDO A COPA

Jaboticabal Atlético em 2.012. Em pé: Juninho, Andrézão, Thiago, Lucas, Vinícius, Diego Baiano,
Luisão, Woshington e Oswaldo. Agachados: Groselinha (gandula), Asprilla, Léo, Marcelo Santos, Ma-
tão, Leandro Fonseca, Silvério, Samuel, Fernando e Renan.

“DR. PINTO DE CASTRO”, DELE-
GADO DE ESTRANGEIROS DA CA-
PITAL, QUE DEU O PONTAPÉ INI-
CIAL.

Equipes:
ATLÉTICO: Pelá, Marone e Pelo-

cha; Nicolau, Odilon (Abílio), e Alceu;
Carlito, Waldemar, Zuza, Silva e Harry.

Presidente: João Faccini
PALESTRA ITÁLIA:  Oberdan, Ju-

ares, (Carnera) e Begliomini; Pancho,
Paico e Tunga; Macaco, Canhoto,
Etchevarrieta, Lima (Capelozzi) e Pipi.

Gols: Etchevarrieta, Capelozzi (2) e
Pipi. Árbitro: Junqueirinha. Público:
4.122 – Lotação esgotada.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

O Palmeiras surgiu em 14 de setem-
bro de 1942. Seis dias depois, enfrenta-
ria o Tricolor pela penúltima rodada.
“O Palmeiras era o líder invicto com
dois pontos perdidos em 18 jogos. O
São Paulo era vice com quatro pontos
perdidos, e o Corinthians tinha sete
pontos perdidos. Se o São Paulo ganhas-
se do Palmeiras, eles ficariam empata-
dos na tabela, e o Palmeiras tinha pela
frente o Corinthians na última rodada,
enquanto o São Paulo ia pegar o Espa-
nha, atual Jabaquara”, lembra João Fa-
rah, conselheiro e estudioso da história

tricolor.
Com a bola rolando, os palmeiren-

ses fizeram 2 a 1 no primeiro tempo.
No início da etapa final, veio o inusita-
do.

“O Palmeiras buscava o terceiro gol
quando o Virgilio fez pênalti no Og. O
Luizinho pegou a bola, foi ao túnel do
vestiário e, depois, o time se retirou de
campo. O juiz esperou 30min para ver
se o São Paulo voltava. Como não vol-
tou, autorizou a cobrança de pênalti e
decretou o fim da partida com vitória
do Palmeiras por 3 a 1. A partir de en-

tão, o São Paulo ficou sendo chamado
de time fujão”, afirma Ribeiro. “O São
Paulo foi suspenso pela Federação e não
pôde enfrentar o Espanha”, acrescenta
Farah.

O Agora teve acesso a uma súmula
pertencente ao Palmeiras que mostra
que o São Paulo realmente fugiu de cam-
po. Este é o único documento oficial
relativo ao jogo. “A Federação não tem
nenhum documento, porque ocorreram
dois incêndios, quando o prédio ficava
na Brigadeiro Luis Antônio e queimou
tudo”, lamenta Ribeiro.

Veteranos de Jaboticabal X Veteranos de Batatais:  Carasque, Nilton Macri, Roberto, Cezar, Pio ex
Palmeiras, Odairzinho, Zé Eduardo, Poióca, não identificado e Magal. Agachados: Penão, não identi-
ficado, Bernal, Itamar, Professor, Xico Oliveira, Pedro, Zé Carlos, Juares, Gustavo e não identificado.

Uruguai em 1.970. Em pé, da esquerda  p/ direita: Esparrago, Mazurkiewicz, Matosas, Ubinas,
Ancheta e Morales. Agachados: Cubilla, Maneiro, Fontes, Cortes e Castillo.

Brasil jogou com: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gérson, Rivellino,
Tostão, Pelé e Jairzinho. Técnico: Zagallo. Uruguai:  Ladislao Mazurkiewicz, Atílio Ancheta, Roberto
Matosas, Luis Ubinas, Júlio Montero, Juan Mujica, Luis Cubilla, Ildo Maneiro, Victor Esparrago,
Julio Morales, Dagoberto Fontes e Júlio Cortez. Técnico:Juan Eduardo Hohberg. 17 de junho de 1970.

Brasil 3 X Uruguai 1 - Copa do Mundo de 1970

Santos de 1.958 . Em pé: Zito, Ramiro, Manga, Urubatão, Getúlio, Dalmo e o massagista Macedo.
Agachados: Dorval, Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pepe. Este é praticamente o time do Santos que
aplicou a virada histórica sobre o Palmeiras. O “desfalque” é Fioti, na foto substituído por Getúlio.

Palmeiras, em 1.958 .  Neste Palmeiras de 58, estão em pé: Ismael, Jorge, Formiga, Carabina, Nival-
do, Milton Buzzetto e um massagista. Agachados: Renatinho, Fernando, Mazolla, Ivan e Caraballo.

Na noite quente do dia 6 de março
de 1958, Santos e Palmeiras fizeram,
no Pacaembu, uma das mais emocio-
nantes partidas de futebol já realizadas
naquele estádio municipal. O Santos, co-
mandado por Lula, iniciava o jogo com
Manga, Helvio e Ivã; Fiotti, Zito e Uru-
batão; Dorval, Jair da Rosa Pinto, Pa-
gão, Pelé e Pepe. Era o grande time de
Santos. O Palmeiras, treinado por Os-
valdo Brandão, começava com Edgar,
Edson e Dema; Waldemar Carabina, Fiu-
me e Formiga; Paulinho, Nardo, Mazo-
la, Ivan e Urias. Era um time que vivia
à custa do centro avante Mazola. E o
Santos favorito disparado.

Até aí, tudo normal. Mas quem po-
deria prever o que iria acontecer naque-
la noite ? E quem começou a festa foi o
Palmeiras. Um ponta esquerda Urias que
veio para Parque Antártica, de Rio Pre-
to, sem nenhuma fama, foi quem abriu
a contagem. A resposta veio através de
um garoto de dezessete anos que já des-
pontava como um craque. Pelé empa-
tou. Ainda no primeiro tempo aconte-
ceu uma seqüência impressionante de
gols. Pagão fez 2x1 para o Santos e
Nardo empatou para o Palmeiras. Dor-
val, Pepe e Pagão colocaram o Santos
em boa vantagem: 5x2. Vergonha, pura
vergonha, reagiram os torcedores pal-
meirenses. Mas, aquela era a noite dos
milagres. Para o segundo tempo, Os-
valdo Brandão tirou o goleiro Edgar e
colocou o jovem Vitor. Também colo-

cou em campo um jogador negro uru-
guaio, de nome Caraballo. Não era jo-
gador de pose, nem de firula, mas debo-
chava da cara feio do inimigo. Jogando
ao lado de Mazola, o milagre começou
a acontecer. De perdedor de 5x2, o Pal-
meiras passou a vencedor de 6x5. Ma-
zola, Paulinho, Urias e Ivan foram os
goleadores. Narradores consagrados
como Edson Leite, gritava ao microfo-
ne de sua emissora: “Milagre no paca-
embú. Estamos testemunhando o mai-
or espetáculo que já vi no futebol “.

Só que, diante da máquina do Santos,

milagre tinha mesmo que durar pouco.
E lá se foi a esperança dos palmeirense,
de jeito inesperado. Não pela reação
santista, mas pela ação fulminante de
Pepe, um menino que tinha uma ca-
nhota tão poderosa que era chamado de
Canhão da Vila. E Pepe empatou em
6x6 e fez o gol da vitória de cabeça.
Santos 7 x Palmeiras 6, um placar in-
crível, e a emoção maior pintada com a
ilusão do rádio, no clássico incompará-
vel. Foi um dos maiores jogos da histó-
ria deste clássico, num tempo em que
sobravam gols e talentos.

Clássico inesquecível: Santos 7 x Palmeiras 6, em 1958

Dorval, Lima, Coutinho, Pelé e Pepe.



P/ Prof. João Pito

Como vimos no artigo anterior,  fe-
bre amarela está cada vez mais perto de
nós e também vimos que há pessoas dis-
cordantes sobre a origem desse mal, ne-
gando ser o mosquito o causador da do-
ença, e para contestá-los, Emílio Ribas
resolveu repetir com algumas varian-
tes, as experiências: a primeira, com o
fim de decidir “com todo o rigor cientí-
fico se, sim ou não, a febre amarela se
transmite pela picada dos mosquitos
pernilongos”, nas próximas palavras do
cientista; a segunda tinha o fim especial
de resolver o problema do contágio ou
não da febre amarela, pelas roupas usa-
das pelos doentes desse mal.

Em junho de 1903, na memória que
apresentou ao 5°- Congresso Brasileiro
de Medicina, Emílio Ribas comunicou
os resultados das suas experiências, so-
bre a teoria de Finlay, dando os exem-
plos da extinção da epidemia em São
Simão e Ribeirão Preto, como resulta-
do do combate ao Stegomyia. Neste
Congresso foram aprovadas, apesar de
algumas resistências, as seguintes con-
clusões:

1- A transmissão da febre amarela
pelo mosquito Stegomyia fasciata [tam-
bém chamado de Aedes Aegypti], é a

A PANDEMIA DA FEBRE AMARELA...Cont.

“Aqueles que nós amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”

A Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo promoveu na tarde de
quarta-feira (26), uma reunião com em-
presários proprietários de lotes no
distrito industrial e vereadores.

Além de informar aos presentes os

Distrito Industrial: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo promove reunião com empresários
Encontro serviu para esclarecer dúvidas, confirmar prazos e informar sobre a atual situação do distrito

prazos para futuras obras no local, no-
vas etapas de pavimentação, a equipe
técnica da secretaria também esclare-
ceu dúvidas sobre o fornecimento de
água e capitação de esgoto no distrito.

Os empresários também assistiram

palestras sobre projetos de construção,
projeto elétrico do distrito, coleta de resí-
duos, instalação de telefones e organiza-
ção de projetos de captação de recursos.

O Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Valdemir Lutti, lembra

que mais de R$ 1 milhão serão investi-
dos em pavimentação. “Deixamos cla-
ro a todos os presentes que a Prefeitu-
ra está fazendo a sua parte. Os proces-
sos licitatórios estão em andamento e
em breve, vamos reiniciar a pavimen-

tação do distrito. Também não pode-
mos esquecer que o distrito já conta
com empresas em funcionamento”.

Os empresários presentes também
foram informados sobre o final dos
prazos para entrega de projetos junto

à Prefeitura e também sobre possíveis
atrasos nos pagamento dos terrenos.
“Tivemos uma conversa franca com
todos os presentes. A reunião teve um
saldo positivo. Desde já coloco a se-
cretaria à disposição”, finaliza  Lutti.

A Secretaria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente se prepara
para a I Feira da Barganha de Jabotica-
bal. Os interessados podem se inscrever
até 31 de julho, das 8h às 12h e das
13h30 às 17h, na sede da secretaria, à
rua Glícia Pedroso Fenerich, n° 147,
Jardim das Rosas, ou pelo telefone (16)
3209-2450.

A feira será pautada no princípio dos
“3Rs” da Agenda 21 (estímulo à redu-
ção do desperdício, reutilização e reci-
clagem de materiais). Assim, os partici-
pantes – expositores e visitantes – pro-
movem o consumo responsável ao tro-
carem, venderem ou comprarem obje-

SAAMA inscreve para Feira da Barganha
Participantes poderão trocar, doar ou vender objetos que não usam mais

tos usados que, normalmente, seriam
descartados ou estariam ‘entulhados’
nas casas. Além disso, resgatam os va-
lores do conserto e reaproveitamento
dos materiais.

“Os participantes poderão trocar,
doar ou vender objetos que não uti-
lizem mais. Podem ser Cds, DVDs,
roupas, calçados, brinquedos, móveis
usados, entre outras peças que o mu-
nícipe não queira mais, mas que pode
ser útil para outra pessoa”, acres-
centa o secretário da pasta, Sérgio
Nakagi.

A Feira acontecerá em 10 de agosto,
a partir das 8h, na Praça 9 de Julho.

A Rede Social de Proteção dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de
Jaboticabal, promoveu no salão nobre
da Escola Estadual “Aurélio Arrôbas
Martins”, uma palestra sobre “Gênero
e Diversidade Sexual”.

A Secretária de Assistência Social,
Eliete Travaine Lopes, acredita que a
palestra toca num tema importante.
“Precisamos preparar nossa socieda-
de para acolher todos sem nenhum tipo
de preconceito. Mais uma vez a Rede
Social dá provas de que atua em dife-

Rede Social promove palestra sobre “Gênero e Diversidade Sexual”
Evento aconteceu na última quarta-feira na Escola Estadual Aurélio Arrôbas Martins

Violência intrafamiliar: primeiro encontro reúne cerca de 70 pessoas

A Secretaria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente iniciou nesta
semana a substituição de uma ponte ru-
ral na JBT 060, a estrada da Graminha.
O objetivo é melhorar a acessibilidade e
segurança para os usuários e moradores
das propriedades rurais próximas.

O Secretário da SAAMA, Sérgio
Nakagi, acredita que a obra estará con-
cluída em 15 dias. “As equipes já estão
no local. O cronograma prevê que em
duas semanas tudo esteja pronto. A cons-
trução da nova ponte é uma reivindica-
ção de moradores do local, que estamos
atendendo. Agradeço a parceria da Usi-

SAAMA constrói nova ponte rural
Obras acontecem na estrada da Graminha

na Santa Adélia no projeto”.
Estradas Rurais – A Prefeitura vem

trabalhando na recuperação de estradas
rurais do município. As equipes da SAA-
MA promoveram melhorias em vários
locais, em especial nas proximidades do
Assentamento Terra Rica.

Vários quilômetros foram recupera-
dos. “As estradas rurais necessitam de
manutenção periódica. Por isso temos um
grupo de profissionais envolvidos direta-
mente nesse tipo de projeto. Nosso obje-
tivo é melhorar o escoamento da safra e
principalmente o tráfego de veículos dos
moradores das propriedades rurais”.

A Secretaria de Assistência Soci-
al  real izou,  na úl t ima sexta-feira
(21), o primeiro encontro da Capa-
citação sobre Violência Intrafami-
liar. O curso foi ministrado por psi-
cólogas do Laboratório de Análise
e  Prevenção de  Violência  –  LA-
PREV e tratou principalmente so-
bre violência contra crianças e ado-
lescentes.

Dia  28,   aconteceu a  segunda
reunião para abordar violência con-
tra mulher. O público alvo são as-
sistentes sociais, psicólogos e edu-
cadores da Secretarias de Assistên-
cia Social e Saúde, entidades socio-
assistenciais de acolhimento (abri-
go de crianças, adolescentes e adul-

tos), conselheiros tutelares e pro-
fissionais que atuam na Rede Social
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente

O conteúdo programático geral
incluiu conceitos de violência, maus
tratos, abuso e exploração sexual;
sinais e sintomas, consequências no
desenvolvimento infanti l ;  fatores
de risco e proteção; violência con-
tra mulher; leis sobre maus tratos;
conceituação de exploração sexual
e comercial de crianças e adoles-
cente; entre outros assuntos relaci-
onados.

As aulas são realizadas no anexo
à Diretoria Regional de Ensino, rua
Carlos Nobre Rosa, n° 100.

rentes áreas e prepara Jaboticabal para
um futuro sem preconceito e diferen-
ças.

O Palestrante, Leandro Leal de Frei-
tas, afirma que abordar o tema “Gênero
e Diversidade Sexual” é complexo, po-
rém necessário. “Precisamos discutir o
tratamento e preparar nossa socieda-
de para lidar com as diferenças”.

Para a Dirigente de Ensino, Vânia
Regina Passos, todas as ações realiza-
das para promover a igualdade devem
ser exaltadas. “Só vamos transformar
o Brasil em um país igualitário discutin-
do o tratamento dado aos seres huma-
nos. Como educadores, em uma país
democrático e plural, precisamos pres-
tigiar esse tipo de ação promovida pela
Rede Social de Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente”.

única possível;
2- A febre amarela não se propa-

ga nem pelo contágio direto com o do-
ente, nem pelas roupas sujas ou objetos
contaminados com vômitos pretos, que
eram resultado das intensas hemorragi-
as no estômago, sangue, saliva e excre-
mentos dos enfermos, o que foi conclu-
ído através de rigorosa observação, pro-
vando que não havia contágio direto
dos doentes para os sãos.

Emílio Ribas e Adolpho Lutz, seu
notável colaborador, e mais quatro vo-
luntários: Oscar Moreira, Domingos
Pereira Vaz, André Ramos e Januário
Fiori, num gesto de grande significação,
deixaram se picar por mosquito conta-
minado com o sangue de um doente gra-
ve. Os  três primeiros apresentaram
apenas leves sinais da doença, ou seja:
febre, albuminúria, vômitos, cefalalgia,
fotofobia e icterícia.

Os outros contraíram a doença que
foi rigorosamente observada pela Co-
missão do Exército Americano, desig-
nada para servir a experiência, feliz-
mente sobreviveram a este teste o que
muito contribuiu para a boa aceitação
dos seus trabalhos sanitários, pois mos-
travam claramente a transmissão veto-
rial da febre amarela.

Mas era preciso provar que a doença
não era transmitida por roupas sujas
com excreções dos enfermos, como
defendiam os contagionistas. Foi inici-
ada então, uma nova série de experi-
mentos, até que Emílio Ribas e seus co-
laboradores chegariam para provar suas
convicções.

Tudo isto foi feito no Pavilhão II
do Hospital de Isolamento de São Pau-
lo, que foi minuciosamente preparado
para isso...

Prof. João Pito
“A humildade não é muitas vezes se-

não um desmedido orgulho que se econde”.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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André Luis Simurro e  Gislaine Simurro, os avós, tio(a) parentes e
amigos estão em festa pelo nascimento da princesinha Maria Luiza.
Todos estão alegres pela vinda desta pequena. Que ela seja muito
feliz neste mundo, onde foi recebida por todos, com muito amor e
carinho!  Parabéns aos Pais: André e  Gislaine.

Auricimar
Adelson Gri-
gório com-
pletará idade
nova no pró-
ximo dia 4 de
julho. Rece-
berá os cari-
nhos e cum-
primentos da
esposa Laris-
sa e amigos.
Parabéns!

Laurinha Poli-
ti. Linda, alegre,
carinhosa, esper-
ta. São alguns de
seus adjetivos. Fi-
lha de Aretusa
Quintana e Rodol-
fo Politi, a fofa co-
memorará junto
com os  familiares,
dia 30/06,  mais
um NIVER.

Que neste seu
dia de festa, você
possa se divertir
muito. Um beijo
carinhoso nesse
seu rostinho de
anjo. É o que de-
seja seus pais, fa-
miliares e amigos.
Parabéns!

GISELE PIRES...
Dia 06, será seu DIA.
E com certeza, um
grande dia. Dias e
anos se passaram e
você continua espe-
cial e querida por to-
dos que a conhecem
e a admiram. Você
tem o dom de amar,
tem a simplicidade  e
o carisma que fazem
de você um ser ma-
ravilhoso. Além de
uma grande advoga-
da, você é, com cer-
teza, em primeiro lu-
gar, uma maravilho-
sa pessoa. Parabéns
e muitas Felicida-
des! É o que deseja
seus Pais, Familiares
e Amigos.

FLASHES NELE!
É fácil pronunciar a seguinte fra-

se: Eu sou modelo. O difícil mesmo é
ser.

Mas vamos falar de alguém que
pode falar com todas as letras, que é
um modelo de muito sucesso. O
nome dele é Luis Paulo, um talento
do interior paulista (Cajuru SP), des-
coberto pela seleta R.Office Models
(Ribeirão Preto), Agência que o des-
cobriu e o enviou para São Paulo, e
após 6 meses, fêz sua primeira via-
gem internacional. Para onde? Chi-
na. Trabalhou bastante por lá, daí
em diante esse garoto com cara de
galã, não parou mais. Fez Malásia
Fashion Week, Catálogo Speedo,
Gucci, e ainda estampou a capa da
Revista Men’s Health. Qual será a
receita para tanto sucesso? Foco,
nunca desistir, auto-confiança, não
desanimar, pois nesse meio, o que
mais se escuta é “não”, portanto,
persista, responde êle.

Se Paulo, hoje aos 23 anos, já

comprou sua casa, foi graças a muito
trabalho no mundo da moda, e co-
loca trabalho nisso. O top de 1.82
de altura, trabalhou bastante em  Fi-
lipinas, Alemanha, Turquia, Malá-
sia e Corea. Atualmente, de passa-
gem pelo Brasil (São Paulo), já se
prepara para o próximo vôo de vol-
ta ao México. Ele é daqueles que
levam a sério tudo o que faz,  e quan-
do entra num jogo, não entra para
brincar.

Sucesso  Luis Paulo!
Cicinho(Scouter R. Office Mo-

dels) continua sua procura por no-
vas caras para o mercado da moda!

Quem comemo-
rou mais um ani-
versário dia 27 de
junho, o dentista
Juliano Breviglie-
ro Lazaretti, que
festejou o NIVER
em grande estilo,
rodeado  pela fa-
mília e amigos.
Parabéns!

O Adminis-
trador Murilo
T r e v i z a n
c o m p l e t a
mais um ano
de vida neste
29 de Junho.
Parabéns e
sucesso!

O grande
amigo Rafael
Heck, aniver-
saria dia 05 de
julho.  Rece-
ba, de toda
equipe Nú-
cleo, os Para-
béns!

Parabéns
R o d r i g o
Mantovani,
que no pró-
ximo dia 3
de julho
completará
mais um
ano de
vida. Felici-
dades!

D a i s y
A r r u d a ,
parabéns
pelo seu
aniversá-
rio trans-
c o r r i d o
dia 28 de
junho. Fe-
licidades
de todos
os amigos.

Wellington
M a r q u e s ,
mais conhe-
cido como
“W”, com-
pletará mais
um ano de
vida no dia
30 de junho.
Receba os
parabéns de
todos os ami-
gos.



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

Na última semana, representantes da
Vigilância Sanitária de Jaboticabal, estive-
ram em Brasília (DF), na sede da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária),
para participar de uma reunião preparató-
ria para auditoria a ser realizada no Brasil
pela União Europeia na área de Fabricação
de Insumos Farmacêuticos Ativos – IFAs.

De acordo com o coordenador do
departamento, Fernando Arrobas Mar-
tins, “o objetivo foi traçar planos para
possibilitar o trabalho dos inspetores,
culminando com a provável aprovação
do Sistema Sanitário Brasileiro e crian-
do possibilidades para exportações de
insumos nacionais ao mercado europeu”.

O evento contou com a participação
de responsáveis pelo departamento de
insumos farmacêuticos da ANVISA, o
GVS (Grupo de Vigilância Sanitária do
Estado de São Paulo), e órgãos estaduais
de Vigilância Sanitária dos estados do Pa-
raná, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão,
Piauí e Goiás. Estiveram presentes tam-
bém as Vigilâncias Sanitárias do Estado
de São Paulo, onde há fábricas destes in-
sumos e representantes de fabricantes.

O próximo encontro será em São
Paulo, no dia 02 de julho.

Vigilância Sanitária discute planos para auditoria da União Europeia
Representantes do setor se reuniram na sede da ANVISA

Na última semana, foi iniciada as
obras de ampliação do Cemitério Mu-
nicipal. Nesta primeira etapa, a nova
área está sendo murada. Em seguida,
novos túmulos serão construídos para
suprir a demanda de até 15 anos.

A novidade é que será alterado o
formato das novas carneiras. Para sim-
plificar a abertura nos casos necessá-
rios, todas terão tampas, como os ja-
zigos, e serão abertas por cima. “A
mudança é necessária para facilitar o
trabalho de nossa equipe. Também
evitamos os remendos no calçamento,
deixando o cemitério mais bonito e
organizado”, afirma o Secretário de
Obras e Serviços Públicos, Vergílio
Greggio.

A expectativa é que o muro esteja
pronto em até quatro meses. O proje-
to prevê a construção de 1.376 novos
túmulos.

Começa ampliação do Cemitério Municipal
Mesmo não faltando túmulos em Jaboticabal, Prefeitura prepara Cemitério para os próximos 15 anos

Com sucesso no evento e alcan-
ce de grande público do Brasil e
exterior, foi encerrada no último
sábado (22), a 11ª edição do Ro-
deio Show Jaboticabal. Neste ano,
muitas novidades aconteceram,
como o encontro de gerações numa
noite que reuniu Milionário & José
Rico e a dupla Thaeme & Thiago,

RSJ 2013 encerra com sucesso de público e organização começa
os preparativos para Festa de Peão de Boiadeiro em setembro

além de Cristiano Araújo que en-
cerrou o evento como revelação,
num show que levantou todo pú-
blico presente.

 “A responsabilidade é gigante na
organização de um evento com este
porte. Contamos com segurança es-
pecializada, profissionais comprome-
tidos em todas as áreas e o resultado

foi bastante satisfatório em todos os
sentidos. Só temos a agradecer as pes-
soas que estiveram na festa, e princi-
palmente, os parceiros, os grandes pa-
trocinadores, que nos dão a sustenta-
ção necessária, principalmente para os
shows”, declara a Organização do RSJ.

O cantor Luan Santana será o Em-
baixador do RSJ 2014 e a Organização

já pensa em outros nomes para os dias
de festa.  “A partir de agora pensamos
no ano que vem com muitos shows e
novidades. Antes do contrato com os
músicos, que são os que estarão no
auge do sucesso, faremos uma enque-
te nas Redes Sociais para sabermos a
escolha do público”, comenta a Orga-
nização.

 Festa de Peão de Boiadeiro une
cantores tradicionais e almoço com
Queima do Alho.

Em setembro acontece a Festa de
Peão de Boiadeiro de 26 a 29, trazen-
do a grande tradição das festas de Peão,
recebendo grandes nomes da música
sertaneja. “Serão quatro dias de festa,
que mostraremos o Rodeio das anti-
gas, trazendo toda história e tradição”,
comenta a equipe de Organização do
RSJ.

Segundo a Organização, no domin-
go (29), haverá Queima do Alho, em
benefício de entidade filantrópica da
cidade.

Confira a Programação da Festa de
Peão de Boiadeiro em setembro.

26 – Rionegro & Solimões
27 – Milionário & José Rico (Em-

baixadores Oficiais)
28 – Matogrosso & Mathias
29 -  Cezar & Paulinho

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria da Fazenda, comuni-
ca que estão abertas as inscrições para
renovação e pedidos de novas isen-
ções sociais do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano – IPTU 2014. Apo-
sentados, pensionistas, viúvos, defi-
cientes e entidades filantrópicas po-
dem se inscrever até 31 de julho, no
Sistema Prático de Atendimento, das
7h30 às 15h.

A concessão das isenções depen-
derá da avaliação social do requerente.
É necessários ser proprietário de um
único imóvel e residir no mesmo. Além
de não possuir renda superior ao limi-
te legal para isenção.

Para renovação o interessado
deverá apresentar:

-Comprovante de renda atual do
requerente e dos outros moradores do
imóvel;

-Cópias contas de água, energia elé-
trica e telefone (a última);

-Requerimento assinado pelo inte-
ressado ou por procurador habilitado
(procuração com firma reconhecida).

IPTU 2014: inscrições
para isenção estão abertas

Para novos pedidos o interessa-
do deverá apresentar:

-Cópia do documento que compro-
ve titularidade do imóvel, caso este
não esteja em nome do requerente;

-Cópia da capa do carnê de IPTU;
-Cópia do CPF e RG do proprie-

tário/requerente;
-Certidão expedida pelo Cartório

de Registro de Imóveis que comprove
ser proprietário único imóvel;

-Comprovante de renda atual rece-
bidos pelo requerente e recebidos pe-
los outros moradores do imóvel;

-Cópias contas de água, energia elé-
trica e telefone (a última);

-Documento que comprove ser
portador de deficiência, que impeça
exercício de atividade profissional;

-Cópia da certidão de óbito do ti-
tular do imóvel, caso requerimento
assinado por viúva(o) ou herdeiro;

-Requerimento assinado pelo inte-
ressado ou por procurador habilitado
(procuração com firma reconhecida).

Mais informações pelo telefone
(16) 3209-3300

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

Dia 21 de junho, o Vereador Rubinho Gama esteve com o
Deputado Federal Nelson Marquezelli (PTB), em busca de ver-
bas para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, asfalto para
recapeamento de ruas e câmeras de monitoramento Speed Dome
360º.

Nos cinemas
CHAMADA DE EMERGÊNCIA

***
Ganhar um oscar nem sempre é

sinônimo de sorte. Muitos atores que
faturaram a estatueta dourada, nunca
mais repetiram o sucesso do filme ao
qual foram indicados. Cuba Cooding
Jr., Adrien Brody, Mira Sorvino, só
para citar alguns exemplos. E entre
eles está também Hale Berry que, após
vencer o prêmio máximo do cinema
pelo, excepcional, ‘’A Última
Ceia’’(com exceção da série ‘’X
Men’’) nunca mais repetiu o mesmo
sucesso. Chegou até a receber o Fram-
boesa de Ouro (que ‘premia’ os abaca-
xís do ano), de pior atriz pelo pavo-
roso ‘’Mulher Gato’’. ‘’Chamada de
Emergência’’, com certeza não será
sua redenção, mas pelo menos passa
longe de ser medíocre.  Berry é Jor-
dan, uma atendente de linha de emer-
gência de Los Angeles (o famoso 911,
no Brasil 190), que, em uma das liga-
ções, não consegue salvar a vida de
uma adolescente, vítima de um assas-
sino cruel e sádico. Traumatizada com
o ocorrido, Berry se afasta do atendi-
mento público, dedicando-se agora a
‘ensinar’ as técnicas que aprendeu no
seu trabalho a novos interessados na
profissão. Em uma dessas aulas, Jor-
dan presencia uma novata recebendo
uma ligação praticamente idêntica a
que ela recebeu seis meses atrás, e de-
cide por tentar ajudá-la. A vítima da
vez é Casey Welson (Abigail Breslin,
sim, a miss Sunshine em seu primeiro
papel adulto). A primeira metade que

mostra o sofrido cotidiano desses
profissionais, é inteligente e bem nar-
rada. Vemos como é o dia-a-dia de
várias dessas pessoas que vivem em
uma tensão, quase insuportável, afi-
nal são vidas que estão em jogo. O
ritmo frenético que ilustra a segunda
metade, também empolga, a atenden-
te faz de tudo para salvar a vida de
Casey que está presa no porta malas
de um carro em movimento. O pro-
blema é sua meia hora final, curiosa-
mente, quando Berry deixa o seu
‘mundo’ para executar ‘’justiça com
as próprias mãos’’, e qualquer lógica
que havia sido ilustrada, acaba indo
pelo espaço.

LANÇAMENTO
GUERRA MUNDIAL Z
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A Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo de Jaboticabal informa que
ainda há vagas para os cursos de Assis-
tente Contábil (30 vagas) e Recepção e
Atendimento (30 vagas), oferecidos
pelo programa Via Rápida do Emprego.
Os interessados podem se inscrever gra-
tuitamente através do site
www.viarapida.sp.gov.br.

Via Rápida do Emprego: interessados ainda podem se inscrever
São R$ 171 mil investidos na manutenção dos cursos e pagamento de bolsas auxílio

Através do giro de uma roleta, uma
nova cena acontece no palco. Com essa
proposta, o Grupo “Mãe, eu tô no pal-
co”, formado por alunos da Escola de
Arte de Jaboticabal.

A apresentação da peça “Roda e
Gira, a gente pira. Gira e pára, a gen-
te encara”, aconteceu na noite da úl-

Grupo “Mãe, eu tô no palco” promove apresentação teatral
Grupo formado por alunos da  Escola de Arte encenou a comédia “Roda e Gira, a gente pira. Gira e pára, a gente encara”

tima terça-feira (25), no Cine Tea-
tro Municipal. A proposta é apresen-
tar nove esquetes cômicas sobre situ-
ações rotineiras. O diferencial é que
a apresentação não segue uma ordem
pré-definida. A platéia ao girar a ro-
leta, define o andamento do espetá-
culo.

Em Jaboticabal, as aulas são minis-
tradas na Faculdade de Tecnologia –
Fatec. A primeira turma – assistente
contábil – iniciou as aulas em maio. Já a
nova turma para o mesmo curso terá
início em 1° de agosto.

O objetivo é capacitar aqueles que
estão em busca de uma oportunidade no
mercado de trabalho ou que desejem ter

seu próprio negócio. O programa, que
atende pessoas maiores de 16 anos, al-
fabetizadas e residentes no Estado de
São Paulo, oferece uma bolsa auxílio de
R$ 460, incluindo deslocamento e ali-
mentação.

De acordo com o secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, Valdemir
Lutti, Jaboticabal recebe R$ 171 mil,

provenientes da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia, para manutenção do cur-
so e pagamento das bolsas auxílio. “No
início desse ano, tivemos uma audiên-
cia com o coordenador do programa,
Juan Sanchez, que nos garantiu a conti-
nuidade do programa em nossa cidade”,
acrescenta.

O Diretor da Escola de Arte, Dé Ber-
chielli, ressalta a criatividade do grupo ao
montar o espetáculo. “É gratificante ver
o empenho de nossos alunos ao superar
os desafios de organizar um espetáculo e
de quebra, inovar no andamento da peça,
incentivando a participação do público”.

“Mãe, eu tô no palco” - O Gru-

po formado por alunos da Escola de
Arte de Jaboticabal é aberto a novos
interessados. “A partir de julho, a
Escola de Arte está aberta para que
os interessados possam fazer suas ins-
crições. As aulas começam em agos-
to”, afirma o Professor de Teatro,
Thiago Porto.



QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841
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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.

RIR COM WALDIR

RUA SÃO JOÃO Nº 268

CICLOMADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS IN-
JETÁVEIS LTDA-ME torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 52001193 , válida até 21/
06/2017, para Artefatos de espuma sintética de plástico expandido
para aplicações in à AV. NARCISO MENDES FERREIRA, 301,
JARDIM SANTA ROSA, JABOTICABAL/SP.

TOTAL MED DO BRASIL LTDA, torna público que requereu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação  para a atividade
Aparelhos e Instrumentos para usos médico-hospitalares, odon-
tológicos localizada à Travessa Silvio Moretti Nº 71- Bairro Apare-
cida, município de Jaboticabal - SP.

O executivo chega ao escritório e
vê sua secretária (que é loira) choran-

do. - O que aconteceu dona Paula?
Pergunta para ela. - Minha avó, que
mora na Itália, morreu! - balbucia ela,
entre soluços. - Oh, sinto muito... À
tarde, o chefe pega a loira com nova
crise de choro e pergunta: - Ainda está
chorando pela morte da sua avó? -
Não...telefonei prá minha irmã. Que
coincidência: A avó dela também mor-
reu! Buáááááááá!!!!!

.................................................................
Porque o louco toma banho com o

chuveiro desligado? Por que ele com-
prou um shampoo para cabelos secos!

.....................................................................................
- Porque a roda de trem é de ferro

e não de borracha? Por que se fosse de
borracha apagaria a linha!

O 3º Festival Regional de Basque-
te, organizado pela Associação Regio-
nal de Basquete/Ribeirão Preto, acon-
teceu no SESI de Franca, no último
final de semana (22/06/2013), sábado,
e contou com a participação de alunos
de diversas cidades na modalidade de
basquetebol, demonstrando suas ha-
bilidades, participação, integração,
saúde. A F.A.E./Jaboticabal esteve
participando do 3º Festival com duas
equipes: sub-12 masculino e sub-13
feminino, somando no total 24 atle-
tas, sob o comando das professoras
de educação fisica da F.A.E., Fernan-
da Tonini e Lucimara Silva, que de-
senvolvem juntamente com a profes-
sora Nayhara Servidone, todo o tra-
balho realizado com as escolinhas de
iniciação, em vários núcleos espalha-
dos por Jaboticabal, sob a coordena-
ção do técnico João Pifer.

RESULTADOS DOS JOGOS-Ca-
tegoria sub-12 masculino:

1º Jogo - ASPA/UNIMED/CTBC/
FRANCA 40 X 25 F.A.E./JABOTI-
CABAL.

2º Jogo - F.A.E./JABOTICABAL
20 X 11 SESI / FRANCA.

EQUIPE DE JABOTICABAL:
LUCAS, LUIS, ALEXANDRE, VI-
NICIUS, CÁSSIO, PEDRO, GUI-
LHERME, JOÃO LUIZ, MARCOS,
LUCAS S. E VINICIUS M. ASSIS-
TENTE: FERNANDA TONINI.

Classificação Final: VICE-CAM-
PEÃO.

RESULTADOS DOS JOGOS-Ca-
tegoria sub-13 feminino:

1º Jogo - F.A.E./JABOTICABAL
08 X 07 CASA BRANCA.

2º Jogo - CHUÍ-CHUÁ/FRANCA
07 X 13 F.A.E./JABOTICABAL.

EQUIPE DE JABOTICABAL:
ANA BEATRIZ, BEATRIZ EVA-
RISTO, BRUNA, GABRIELA, BE-
ATRIZ PIFER, STELA, ANA, JU-
LIA, ISABELA, JULIANA, YNARA
E KETHELEN ASSISTENTE: LU-
CIMARA SILVA.

Classificação Final: CAMPEÃO.

ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL
MASCULINO E FEMININO DA F.A.E./JABOTICABAL, PARTICIPARAM DO 3º FESTIVAL

REGIONAL DE BASQUETE, ORGANIZADO PELA  A.R.B./RIBEIRÃO PRETO

As equipes de basquete da F.A.E./Ja-
boticabal / categorias adulto masculino
e feminino, entraram em quadra no úl-
timo final de semana pela disputa do 1º
turno da Associação Regional de Bas-
quete Ribeirão Preto, ambas com resul-
tados negativos nas duas partidas.

No sábado (22/06/2013), a equipe
adulto masculino foi até a cidade de
Orlândia. O jogo aconteceu no Ginásio
Municipal de Esportes, ás 19:00hs. A
equipe da F.A.E./Jaboticabal, orientada
pelo técnico João Pifer, não fez uma
boa partida, após retorno na competi-
ção. Depois de um mês e onze dias pa-
rado e sem jogar, a última partida acon-
teceu no dia 11/05, na cidade de Santa
Rita do Passa Quatro, onde a equipe de
Jaboticabal conquistou uma vitória pelo
placar de 71 x 56. Já “contra Orlândia,
o entrosamento e o ritimo de jogo fize-
ram muita falta para que Jaboticabal

BASQUETE DE JABOTICABAL SOFRE DUAS DERROTAS PELA DISPUTA DO 1º
TURNO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE RIBEIRÃO PRETO/2013

conquista-se mais uma vitória na com-
petição”, comenta o técnico João Pi-
fer. O jogo terminou empatado no tem-
po normal pelo seguinte placar:

ORLÂNDIA 55 X 55 F.A.E./JABO-
TICABAL.

Na prorrogação, a equipe de Orlân-
dia foi superior e acabou vencendo o
jogo pelo seguinte placar:

ORLÂNDIA 67 X 64 F.A.E./JABO-
TICABAL.

EQUIPE DA F.A.E./JABOTICA-
BAL/CATEGORIA ADULTO MASCU-
LINO: MAIKEL, DENILSON, NOR-
BERTO, GUILHERME, MARCELO,
MOACYR, MATHEUS, SELSO, LU-
CAS, JHONATAN, MATEO E GABRI-
EL. TÉCNICO: JOÃO PIFER.

O próximo compromisso da equipe
adulto da F.A.E./Jaboticabal acontecerá
no dia 06/07/2013, sábado, na cidade de
Sertãozinho. São duas partidas às 16:00

hs. A equipe sub-21 da F.A.E./Jabotica-
bal entra em quadra, em seguida, às
18:00hs será a vez da equipe adulto bus-
car uma vitória na competição.

No domingo (23/06/2013), a equipe
adulto feminino foi até a cidade de Ri-
beirão Preto. O jogo aconteceu no Gi-
násio do Clube Recreativa, às 09:30 hs.
Nesta partida, Jaboticabal foi atropela-
da pela equipe da Recreativa, que dispu-
ta a 2ª Divisão do Campeonato Paulis-
ta, e que conta com duas atletas que
foram reveladas pelo técnico João Pi-
fer, e hoje reforçam a equipe de Ribei-
rão Preto: Lidiane Garcia e Jéssica Ané-
zio. Nos dois primeiros quartos, a equi-
pe da F.A.E./Jaboticabal suportou a pres-
são e conseguiu igualar o jogo, termi-
nando o 1º tempo: RECREATIVA 33 X
20 F.A.E./JABOTICABAL. Já no 2º
tempo, a equipe da casa manteve a mes-
ma intensidade de jogo, e Jaboticabal

não suportou o ritimo do jogo, fechan-
do o placar do 2º tempo: RECREATI-
VA 33 X 15 F.A.E./JABOTICABAL. No
placar final, a equipe da Recreativa foi
superior na questão defesa e contra -
ataques, fechando o placar: RECREA-
TIVA 66 X 35 F.A.E./JABOTICABAL.

EQUIPE DA F.A.E./JABOTICA-
BAL: LUCIMARA, LUCILENE, LE-
TICIA, BÁRBARA, FERNANDA,
NAYHARA, JANAINA, JULIA, GLAU-
CIA, MARIANA, CAMILA E KEILA.
TÉCNICO: JOÃO PIFER.

O próximo compromisso da equipe
de basquete feminino adulto da F.A.E./
Jaboticabal, acontecerá neste domingo
(30/06/2013), às 09:30hs, também no
Clube Recreativa de Ribeirão Preto,
frente à equipe do Ipanema Clube, váli-
do pela disputa do 1º turno da Associa-
ção Regional de Basquete Ribeirão Pre-
to/2013.

Um final de semana muito diferente
e cheio de conhecimento X aprendiza-
gem! Assim foi o Seminário Inter-
nacional Hayashi-ha - Shito Ryu
Kai em Jaboticabal nos dias 21, 22 e 23
de junho. O evento aconteceu primei-
ramente na Academia Hayashi com de-
monstrações de de kid’s, kyu’s e 1º Kyu/
Dan (categorias), já nos dias seguintes,
o colégio Maria foi o palco de treinos e
exames de graduação. O seminário
abrangeu os níveis Kid’s, Kyu’s e Faixas
Pretas.

Jaboticabal recebe Seminário Internacional de Hayashi-ha - Shito Ryu Kai

O seminário foi um verdadeiro pre-
sente para os nossos atletas que tive-
ram a oportunidade de estar frente a
frente com o mestre Kenichiro Naga-
tomo da cidade de Osaka no Japão, co-
ordenador mundial do estilo Shito Ryu
Kai. Na sequência, o mestre seguiu para
a Argentina e depois para outros países
da América Latina, a fim de dar conti-
nuidade ao seminário.

Shihan Kenichiro Nagatomo é con-
siderado o mestre dos mestres, seus en-
sinamentos são mais que treinamentos

de técnicas de karatê e sim lições para
uma vida toda, através de muita deter-
minação, disciplina e garra.

Foram três dias de muito treino, mas
a alegria e o brilho nos olhos de cada
atleta superou todo o cansaço da mara-
tona. Na oportunidade também partici-
param atletas de outros estados e até
mesmo da Argentina.

Com o objetivo de ampliar o conhe-
cimento dos jovens em relação às téc-
nicas mais apuradas de karatê, a ação
foi uma iniciativa do Sensei Paulo Mota

e Sensei Simone Yonamine Mota, trei-
nadores da equipe de karatê de Jabotica-
bal.

Mais que um treinamento, a realiza-
ção do seminário representou para nos-
sos atletas um grande incentivo de se-
guir sempre em frente, transpondo obs-
táculos e buscando objetivos cada vez
maiores.

O evento contou com a parceria de
empresas que acreditam e apostam no
futuro dos atletas. Parabéns a todos os
participantes e organizadores.

O Voô da Águia
Homenagem aos funcionários do Asilo São Vicente de Paulo

Assinado: Noel



No último dia 25 de junho, o
Rotary Club promoveu o jantar
festivo  de transmissão de posse
das presidentas Elaine Cristina
Fernandes Deberaldini do Rota-
ry e Elzi Ap. Poltronieri Ferreira
da Casa da Amizade e seus res-
pectivos Conselheiros e Direto-
res para o ano rotário 2013/2014.

Viver Rotary - Transformar
Vidas, esse é o slogan da nova
gestão.

Com a presença do casal go-
vernador do distrito 4540 An-
tonio José Sader e Ana Cláu-
dia Pontes Sader, estiveram
presentes no evento autorida-
des, presidentes de clubes vizi-
nhos, de entidades, imprensa e

ROTARY CLUB DE JABOTICABAL
DISTRITO 4540

convidados. Mariana Del Ve-
chio Franciscatto, Presidente
do Rotaract Club e Eulair De-
beraldini Neto - Presidente do
Interact Club, também presti-
giaram a festiva.

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2.013


