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Jaboticabal está entre as cinco
cidades do Estado contempladas
pelo governo paulista com uma
unidade do Super Acessa - unida-
de regional que concentra servi-
ços e divisões físicas para cursos,
salas de estudos e oficinas. A ci-
dade também terá o Acessinha e o

Jaboticabal ganha Poupatempo, Super Acessa e Acessinha
Decoração lúdica estimula crianças e adolescentes; local oferecerá cursos à distância

Acessa + Poupatempo, que entram
em funcionamento em cerca de 30
dias.

Na terça-feira (03), o gerente do
Acessa São Paulo, Emílio Bizon
Neto, veio a Jaboticabal para vis-
toriar o futuro prédio, ao lado do
prefeito Raul Gírio e do secretário

da Indústria, Valdemir Lutti. “Ja-
boticabal ganha dois postos. O
Acessa Rural contemplará o dis-
trito de Lusitânia, com sinal de
celuar e internet livre. Já o Super
Acessa terá uma grande inovação:
Jaboticabal será o pólo regional
[cidade núcleo], recebendo os trei-

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, informa que
o aeroporto da cidade recebeu o
parecer final da ANAC - Agência
Nacional de Aviação Civil. A me-
dida anula o NOTAN [notifica-
ção] e reativa os pousos e deco-
lagens de aviação geral em Jaboti-
cabal e região.

De acordo com o secretário da
pasta, todas as exigências da
ANAC foram cumpridas. “Traba-
lhamos muito para adequar nosso

namentos de toda a região. É uma
vitória para nossa cidade, com cer-
teza”, diz o prefeito. “O Acessa +
Poupatempo deve, em breve, se
tornar um Poupatempo completo”,
completa.

O local vistoriado já foi libera-
do para a instalação de um tele-
centro com 15 ou 20 computado-
res, sala de estudo com internet
para trabalhos e projetos de pes-
quisa; duas salas de capacitação
presencial, sala de oficina e sala
de capacitação teórica, com cur-
sos gratuitos oferecidos pela Es-
cola do Futuro, da USP.

A unidade também terá a sala
Acessinha, para crianças de 4 a 11
anos, que terão à disposição in-
ternet, netbook, smartphones, vi-
deogames, tablets, puffs e jogos
pedagógicos. “Os alunos terão
acesso livre aos equipamentos e

conteúdos mais modernos do Bra-
sil, com espaços totalmente aces-
síveis. É um espaço lúdico e re-
cheado de boas histórias”, infor-
ma Lutti.

“Através destas importantes
parcerias, o programa passa a ofe-
recer um conjunto mais completo
de serviços aos cidadãos da re-
gião de Ribeirão Preto (SP). É um
momento da ampliação e moderni-
zação do programa Acessa SP”,
finaliza Emílio Bizon Neto.

Programa Acessa São Paulo -
O Acessa São Paulo, vinculado à
Secretaria de Gestão Pública e ge-
rido pela Companhia de Proces-
samento de Dados do Estado de
São Paulo (Prodesp), oferece
acesso às novas tecnologias da
informação e comunicação, em
especial à internet, contribuindo
para o desenvolvimento social,

cultural, intelectual e econômico
dos cidadãos.

Acessinha – É uma sala espe-
cialmente dedicada aos usuários
de até 11 anos de idade. A deco-
ração lúdica permite a iniciação à
informática e um espaço de ensi-
no e aprendizado constantes. O
uso da internet estimula o desen-
volvimento da coordenação visu-
al e motora, a criatividade e a ini-
ciativa. As crianças também
aprendem a fazer pesquisas infor-
matizadas e a acessar sites edu-
cativos, prezando a questão da
segurança na internet. Além das
atividades computadorizadas, os
frequentadores podem ler os li-
vros de uma pequena biblioteca
adequada à faixa etária e ainda,
libertar a veia artística com o ma-
terial para desenho e pintura dis-
poníveis no local.

ANAC libera aeroporto de Jaboticabal
aeroporto. Fechamos parceria com
a UNESP e alguns usuários, além
de investimento de R$ 30 mil da
Prefeitura. Também assinamos
convênio com a Secretaria da Via-
ção Civil, do Governo Federal, que
nos dá autonomia para gerir o ae-
roporto por 35 anos”, informa Val-
demir Lutti.

O local ganhou novos portões,
alambrados, placas de sinalização,
birutas e podas de árvores. “Foi
feito Plano de Emergência e o Pla-
no de Zona de Proteção. Após as

adequações, Jaboticabal volta a
oferecer aos empresários e usuári-
os um local ideal para suas ativida-
des. A cidade ganha muito por for-
talecer o turismo local, que trará
mais desenvolvimento à região”,
comemora o prefeito, Raul Gírio.

O Aeroporto de Jaboticabal
está localizado na Rua Paulo Do-
nato Castellani, s/nº. Conta com
pista de 1.110 metros, em terra e
sinalizada, com coordenadas: La-
titude: -21º 13' 46" S / Longitude: -
48º 17' 3" W.

A tradicional Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Artesanato de Jaboti-
cabal se aproxima. Há menos de dez
dias da festa, que acontece de 12 a 16 de
julho, na Estação de Eventos Cora Co-
ralina, a Comissão Organizadora anun-
cia uma novidade: este ano, além de
solidariedade e muita diversão, a festa
será sustentável.

Uma parceria entre Prefeitura, SA-

Festa do Quitute será sustentável
Parceria garante limpeza e sustentabilidade da maior festa de Jaboticabal

AEJ e uma empresa de reciclagem vão
garantir o recolhimento de óleo de co-
zinha utilizado pelas entidades e cole-
ta de resíduos produzidos durante o
evento, através dos serviços presta-
dos por uma associação de reciclado-
res e por um caminhão de coleta sele-
tiva.

“Além disso, a parceria vai nos ga-
rantir uma festa ainda mais bonita, já

que a empresa disponibilizará dois pro-
fissionais que nos auxiliarão no traba-
lho de paisagismo do local”, acrescenta
a presidente da Comissão Organizado-
ra, Ruchele Coan.

Ainda, de acordo com a presidente,
a Comissão estuda a possibilidade de dis-
ponibilizar coletores de pilhas, baterias
e eletrônicos durante os cinco dias de
festa.

As pessoas valem tanto quanto
suas atitudes e decisões

Quem atrai seus inimigos,
demonstra a real personalidade

Se não és verdadeiro,  acolha
no âmago da perversidade

os nocivos
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Somos escolhidos por Deus. Ele in-
vestiu tudo para que busquemos a santi-
dade e marchemos para “céus novos e
uma terra nova”. A cada dia esta realida-
de fica mais próxima. A nossa meta é
essa! Nós estaremos lá com todos os san-
tos, – não só os beatificados e canoniza-
dos, – mas também com aqueles que, em
meio a inúmeras dificuldades, romperam
com o pecado, venceram suas fraquezas

Uma proposta de vida
e terminaram o percurso, vitoriosos, na
graça de Deus, e hoje estão no Céu.

Precisamos ser determinados. Os al-
coólatras e dependentes de drogas, por
exemplo, aprendem que a única manei-
ra de deixar o vício é se decidir a fazê-
lo. Dizer: “Vou parando aos poucos” é
ilusão. A decisão tem que ser radical! E
com o pecado é a mesma coisa. É preci-
so tomar a decisão, romper definitiva-
mente com ele e assumir a proposta de
vida PHN – Por Hoje Não!, por hoje
não vou mais pecar. Por hoje eu não
bebo mais; por hoje eu não uso mais
drogas; por hoje eu não peco mais. E,
no dia seguinte, repetir a mesma deci-
são e, assim, incorporar o PHN em sua
vida. Com a força do Alto e a nossa
decisão conseguimos esta graça.

Não perca tempo, procure hoje mes-
mo se refugiar no coração de Jesus, com
todos os seus pecados e limitações. No
coração de Cristo tudo se torna novo.
Este mesmo coração está aberto para
acolher e fazer de você uma nova criatu-
ra. Faça como muitos jovens, venha esta
semana, de 3 a 7 de julho, à Canção Nova
experimentar este amor de Deus em nosso
acampamento PHN. É vida nova! Para
Deus nada é impossível.  Seu irmão,

Aquela ideia corrente de que é
possível encontrar a outra parte da
sua maça não passa de um mito. De-
pois do período de paixão, quando
tudo parece se encaixar, é inevitável
que o casal comece a perceber as
diferenças existentes entre si. Mas
isso não é ruim. Ao contrário, o par-
ceiro que estiver aberto a ver, ouvir
a aceitar, acabará se enriquecendo
com as peculiaridades do outro.  No
diálogo O Banquete, do filosofo gre-
go Platão, vários pontos de vista
sobre o amor são apresentados. Um
dos participantes, o poeta cômico
Aristófanes, também grego, conta ali
um mito comovente. Nos tempos pri-
mevos, haveria um terceiro gênero,

Num casal, não há metade perfeita. E sim, diferenças bem vindas
nem homem, nem mulher, mas um ser
completo, formado por duas metades.
Este Ser “era uma totalidade redon-
da,  sua espádua e suas costas for-
mando um círculo; tinha quatro bra-
ços, pernas em numero igual ao dos
braços, dois rostos sobre um pescoço
circular, semelhantes em tudo, e sobre
estes dois rostos que estavam coloca-
dos em sentido oposto, somente uma
cabeça; além disso, quatro orelhas,
dois órgãos sexuais”.   Havia três es-
pécies do gênero: uma com duas me-
tades homem, outra com duas meta-
des mulher e uma terceira, com uma
metade homem e a outra, mulher. To-
das eram criaturas fortes, a ponto de
poderem desafiar os deuses. Para en-
fraquecê-las, Zeus seccionou-as em
duas partes. A partir de então, cada
uma, procura sua metade.  Aqui está
colocada aquela ideia de uma destina-
ção única e inelutável, comum em ca-
sais apaixonados e com pouca experi-
ência em relações amorosas, a
popular”metade da maça”, ou “cara-
metade”. Diz respeito aquele sentimen-
to de perfeição experimentado pelo jo-
vem casal, que acredita ser forte e ca-
paz de enfrentar todos os desafios e de
entender perfeitamente, cada um adi-
vinhando e realizando o desejo do ou-
tro, pois os dois se tornaram um só.

Nesse estágio, as diferenças não são
percebidas, escondem-se sob o manto
do desejo de ser e fazer aquilo que ou-
tro deseja.

Sabemos que tal  estado tem uma du-
ração limitada. Amainada a fogueira da
paixão, as diferenças começam a apare-
cer, as demandas  deixam de ser tão pron-
tamente atendidas, ou passam a ser de-
satendidas. Surge então a clássica frase:
“ Somos muito diferentes”, cujo o sub-
texto é “Nossa relação não vai dar cer-
to”.

Alguns casais se separam durante
este período tempestuoso e outros o
atravessam aprendendo a conviver
com as diferenças, mas lamentando
secretamente o paraíso perdido.

Pois bem: além de ser inevitável o
aparecimento das diferenças, elas têm
importantes funções. Havendo boa
vontade para ouvir e levar em consi-
deração os pontos de vista do parcei-
ro, e havendo compreensão e tolerân-
cia para as suas idiossincrasias, mes-
mo que bobas um poderá se enrique-
cer com as peculiaridades do outro.

A aceitação da diferença tem tam-
bém função no delicado campo da atra-
ção sexual. Um casal que está desco-
brindo as diferenças, mas ainda não
sabe lidar com elas, tende a ir se afas-
tando até que surge uma briga séria.

Esta reaproxima os parceiros no terri-
tório da agressividade, seguindo-se
então um período de amuo que inco-
moda os dois, especialmente quando
as brasas da paixão ainda ardem.  Aí, o
desejo de reaproximação, cresce mui-
to, levando a intenso encontro de cor-
pos e almas. O prazer sentido e a fu-
são experimentada amolecem as defe-
sas e ambos ficam mais propensos a
se abrir e admitir as diferenças. Eles se
tornam mais porosos na relação, po-
dendo aceitar a subjetividade do ou-
tro. Esse processo várias vezes repe-
tido consolida a relação possível que
chegue o momento em que o casal pos-
sa dizer: “Bendita diferença”.  Sim
porque se fôssemos almas gêmeas se-
ríamos iguais, e na prática já sabemos
que são os opostos que se atraem...e
são as diferenças que nos
completam...e  mais, eu pergunto a
vocês: “Você que pensa em encontrar
um amor, e ainda pensa até em se ca-
sar, você quer se casar para ser  feliz?
Ou  você pensa em se casar para fazer
a pessoa  que você AMA  FELIZ?
Porque se ambos se casam pensando
em fazer o outro feliz, essa  União
será  SUCESSO.... então se você já
encontrou seu  amor,  felicidades aos
dois... e se ainda está à procura do seu
amor.... BOA  SORTE  prá  você!

Encontrei-me, viajando pelo Mun-
do, em todos os ambientes.

Achei-me entre Católicos, Protestan-
tes, Espiritistas, Teosofistas, Maçons,

A Verdadeira Religião
Maometanos, Budistas etc, e os observei.
Muitos deles eram sinceros e convictos e
viviam aplicando, realmente os princípios
de sua Religião, ou Filosofia. Sua verda-
deira Fé me encheu de admiração.

Outros deles, porém, embora
verbalmente se confessassem e nas
práticas religiosas se manifestas-
sem perfeitamente ortodoxas, não
viviam inteiramente seus princípi-
os, demonstrando com fatos que,
em realidade, neles não acredita-
vam de modo absoluto. Isso me en-
cheu de tristeza.  Encontrei-me até
entre ateus, materialistas convic-
tos. Até entre eles encontrei os que
procuravam viver segundo superi-
ores princípios de retidão.

O que me entristece foi ver o ateu,
materialista envolvido somente pelo
instinto egoísta para prejudicar o pró-
ximo. Observando-os todos, pergun-
tei a mim mesmo, então: a divisão real,
verdadeira, entre os Homens, e a de
uma Religião, Doutrina ou Crença, ou
é, antes, entre o Homem sincero e ho-
nesto eu Homem falso e desonesto,
que se encontram no seio de todas as
Religiões, Doutrinas e Crenças?

Embora as divisões variadas dos
seres humanos, em cada uma delas
sempre encontrei esta outra divisão
universal de bons e maus . Pergun-
temos a nós mesmos, então: não será
esta a verdadeira distinção,  muito mais
Real que a outra em que tanto se insis-

te ?
Pertencer ao primeiro tipo de Ho-

mem (Bons), antes que ao segundo
(Maus), não será muito mais impor-
tante e decisivo do que pertencer a um
determinado Agrupamento Religioso?

Que importa pertencer a esta ou
aquela Religião, quando não se é sin-
cero nem honesto? Não é fundamen-
tal em qualquer campo? E não é,
então, esta a mais importante entre
todas as divisões humanas, muito
mais que a atualmente aceita? Não
será essa divisão que Deus mais as-
sinala, de preferência à outra, que
se refere, mais que à bondade do
Homem, aos interesses humanos que
em torno dela se agrupam ?

Reflexão sobre texto do  livro –
Fragmentos de Pensamento e Paixão
– Pietro Ubaldi  –

Quando Davi estava escrevendo o
salmo 91, o Senhor Deus lhe deu uma
inspiração maravilhosa e muito espe-
cial que diz: A pessoa que procura se-
gurança no Deus Altíssimo e se abriga
na sombra protetora do Todo-Pode-
roso, pode dizer: Ele é o meu Deus, o
meu refúgio, a minha fortaleza, e Nele
confiarei. Imagina você dentro de um
lugar seguro, onde nenhum mal te su-
cederá, absolutamente nada de ruim
pode lhe acontecer. Assim é a pessoa
que vive na presença de Deus. Ela
sempre terá segurança. Ele será para

A curto e a longo prazo. Os tempos
passam, tudo muda, de acordo com  a
evolução. Seremos portadores das vidas
sucessivas, que nasceu ontem, vive hoje
o agora, continuando sempre, porque
somos eternos em espírito.

Vivemos sonhando com a felicida-
de. Lutamos para permanecemos liga-
dos à procura de maiores esclarecimen-
tos, com referencia à reencarnação, à
vida além da morte. São assuntos que
revolucionam a humanidade, hora du-
vidas, hora entendimentos. A ignorân-
cia está dificultando o entendimento,
de relacionamentos, com as revelações
que poderão solucionar muitos proble-
mas, principalmente a cura material e
espiritual.

 As vidas no andamento mudam, na
proporção da compreensão, no estudo
e na cultura espiritual, ligados à com-
portamentos religiosos. As luzes nos ca-
minhos só serão acesas e iluminadas
quando a evolução aparecer no cenário
da verdade, surgindo elos que brilham,

A FELICIDADE UM DIA NASCERÁ
onde  tudo acontece em torno da fé,
esperança e caridade.

 As mudanças se operam nas diver-
sas encarnações, onde muitas ativida-
des sofrem alterações, são os finais dos
tempos que procuram se ajustar nos li-
mites da verdade e da compreensão.

  As vidas continuam após a morte,
o espírito é eterno e duradouro, para
que tudo seja projetado num sentido
progressivo, de amor e perdão.

  Seremos eternos trabalhadores  em
busca de dias melhores, de sonhos, rea-
lizados e de conquistas, que nos elevam
para as verdades. Seremos eternos tra-
balhadores, na luta pela paz fraterna,
em busca de dias melhores, para que os
sonhos se realizem, e de conquistas que
nos conduzam para as verdades. Vive-
mos sempre, para galgarmos postos
mais adiantados na escala, dentro da hi-
erarquia de valores.

Somos caminheiros que se planifi-
cam com planos, para realizarmos a cur-
to e a longo prazo, com divisas básicas,
para vencermos a ignorância e nascer a
força do amor, da inteligência maior,
para aprendermos as lições que vem de
DEUS,  DENTRO DAS LEIS SUPRE-
MAS .

NOS SEREMOS FELIZES, NADA
NOS FALTARÁ. GOZAREMOS DE
BOA SAÚDE. HAVEMOS DE REALI-
ZAR TUDO QUE DESEJAMOS,  PARA
HONRAR E GLORIFICAR O NOME
DE  DEUS. NÓS SEREMOS  FORTES,
PODEROSOS E FELIZES.  EM NOME
DE DEUS  PAI TODO PODEROSO.
VIVA JESUS EM NOSSOS CORAÇOES,
PARA SEMPRE. ASSIM SEJA.

MINHA FORTALEZA
sempre a sua proteção. Não precisa-
mos viver com medo do perigo do dia-
a-dia, porque O senhor é a nossa pro-
teção em todo o momento. Se você
confiar Nele com todo o seu coração,
tenho certeza que você nunca vai se
decepcionar. Davi fôra escolhido e un-
gido como rei de Israel. Ele era sim-
plesmente um pastor de ovelhas, vi-
via no campo cuidando das ovelhas,
até que um belo dia o Profeta Samuel,
ordenado por Deus, foi à casa de Jes-
sé, pai de Davi, em busca daquele que
seria ungido rei de Israel. A bíblia fala
que O Senhor Deus disse a Samuel:
Até quando você vai continuar a ter
pena de Saul? Eu não quero mais que
ele seja rei de Israel. Enche um chifre
com azeite e leve com você. Depois
vá a Belém, até a casa de um homem
chamado Jessé, pois Eu escolhi um
dos filhos dele para ser rei. O Senhor
havia tomado este decisão de não dei-
xar Saul reinar mais, porque ele não
obedecia, nem respeitava a palavra do
Senhor. Quando o Senhor pedia para
Saul fazer alguma coisa, ele fazia tudo
do jeito dele. O Senhor já tinha dado
varias oportunidades para ele, porém
não aproveitou nenhuma, pelo con-

trario, só desprezava. O Senhor tem
prazer quando nós obedecemos a sua
palavra, o seu coração se alegra muito.
Lembre-se, obedecer é muito melhor
do que fazer sacrifícios. Samuel fez o
que o Senhor Deus havia mandado e
foi a Belém.  Ele mandou que Jessé e
os seus filhos se purificassem e os con-
vidou para o sacrifício. Naquela épo-
ca era costume fazer sacrifícios de ani-
mais ao Senhor, como forma de agra-
da-lo e o povo de arrepender-se de
seus pecados. Hoje não precisamos
mais fazer sacrifício alguma, Jesus
morreu na cruz levando todos os nos-
sos pecados. Jesus foi o cordeiro de
Deus. Quando Jessé e seus filhos che-
garam, Samuel viu Eliabe, um dos fi-
lhos de Jessé, e pensou: Este homem
que está aqui na presença de Deus,
certamente é o escolhido do Senhor.
Mas o Senhor disse: Não se impressi-
one com a aparência, nem com a altura
deste homem. Eu o rejeitei porque não
julgo como as pessoas julgam. Elas
olham para a aparência, mas Eu vejo o
coração. Então Jessé chamou o seu fi-
lho Abinadabe e o levou a Samuel. Mas
Samuel disse: este também não foi es-
colhido. Aí Jessé trouxe o seu filho

Siméia.  Disse Samuel: O Senhor Deus
também não escolheu. Assim Jessé
apresentou os seus sete filhos. Ne-
nhum deles o Senhor aprovou. Então
Samuel perguntou: você não tem mais
filhos. Tenho mais um, o caçula, mas
ele está fora, tomando conta das ove-
lhas. Então mando chamá-lo. Foram
chamá-lo. Ele era um belo rapaz, sau-
dável e de olhos brilhantes. O Senhor
disse: É este, pode ungi-lo. Davi, um
rapaz simples, foi ungido no meio de
seus irmãos (I16.1 ao13). Como é bom
fazer do Senhor a nossa verdadeira for-
taleza. Davi não tinha outro bem além
do Senhor, ele tinha uma confiança to-
tal em Deus ao ponto de dizer. “Ain-
da que um exército inteiro me cerque,
não terei medo; ainda que os meus ini-
migos me ataquem, continuarei confi-
ando em Deus (Salmos 27.3)”.  Faça
do Senhor Deus a sua fortaleza em
todo o tempo e Ele vai te honrar no
meio dos grandes (lembre-se que os
humilhados serão exaltados e os exal-
tados serão humilhados) (Mateus
23.12). Esta é a minha. Oração. Pr.
Anastácio Martins. Ouça o nosso
programa A Verdade da Palavra. Diá-
riamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

 A vida da lenda do rock’n roll Ri-
tchie Valens explode nas  telas neste
celebrado filme, cheio de musicas e
com atuações marcantes de Lou Dia-
mond Phillips como Ritchie e Esai
Morales como seu meio irmão  Bob.
LA BAMBA descreve a ascensão
meteórica do rapaz, de 17 anos, de
descendência mexicana, desde seu tra-
balho no campo até ser um astro do
rock nos Estados Unidos, mostrando
seus grandes sucessos e seu encontro
com o destino, legado de um inesque-
cível talento, cuja música ultrapassou
todas fronteiras. Na fria madrugada de
03 de fevereiro de 1.959, um acidente
de avião em Mason City, Lowa, fez a
primeira história de tragédia do rock’n
roll. No mono motor estavam o can-
tor e compositor Buddy Holly, 22
anos, acompanhado por Ritchie Va-
lens, 17 anos, J.P. Pig Bopper Richar-
dson, 24 anos, e um piloto. Os três
músicos haviam  acabado de fazer um
show para cerca de mil fãs e decidiram
voar para o próximo destino e acertar
detalhes da turnê. Buddy e Valens (dos
hits La Bamba e Donna), viviam o mo-
mento mais importante de suas car-

LA BAMBA, NASCIDO NA POBREZA, DESTINADO AO
ESTRELATO – ELE VIVEU O SONHO AMERICANO

reiras. Holly foi um dos pioneiros do
rock’n  roll e uma das maiores referên-
cias para artistas dos anos 60, como
os Beatles e Bob Dylan. Nascido Char-
les Hardin Holley, no Texas. Come-
çou sua carreira à frente de um trio
formado com outros dois amigos de
infância. Influenciado pelo Country,
Holly, passou a se interessar pelo
rhythm blues no início  dos anos 50.
No começo da década tocavam ape-
nas country em casas noturnas do in-
terior. Em 1954 Buddy assumiu os
vocais principais do trio. Sua tendên-
cia era conduzir as canções para o blu-
es e o pop, mistura que pouco depois
seria conhecido como rock. No ano
seguinte, o grupo agregou mais um ami-
go, Jerry Allison, e criou a formação
clássica do  rock vocal, guitarra, baixo
e bateria. Descoberto por um empre-
sário durante a abertura de um show
de Bill Haley, o quarteto foi chamado
para assinar contrato com a Decca.
Mas a gravadora informou que só es-
tava interessada em um vocalista. Além
do mais, Buddy era um tipo de artista
raro na época: compunha, tocava gui-
tarra e cantava. A partir daí, foram
necessários apenas 18 meses para
Buddy Holly gravasse seu nome na
história da música popular. Depois de
algum tempo como artista solo, o can-
tor gravou seu primeiro grande hit, com
seus velhos colegas de adolescência,
agora sob o nome The Crickets. That
LL Be The Day virou sucesso imedi-
ato dos Estados Unidos e Reino Uni-
do, mas pressões de empresários for-

çaram o cantor a alternar trabalhos solo
com os Crickets. Nessa fase, ele gra-
vou All My Love, Oh Boy e Peggy
Sue, clássicos eternos do rock.

Com milhões de compactos vendi-
dos em todo o mundo, Buddy iniciou
uma turnê que passou pela Austrália e
Reino Unido, onde lançou Maybe
Baby e Rave On. Em junho de 1958, o
compositor foi para Nova York gra-
var Early in The Morning e se apaixo-
nou pela recepcionista do estúdio, a
porto riquenha Maria Elena Santiago.
Em duas semanas, os dois estavam
casados. Os últimos meses de Buddy
Holly foram marcados pela última se-
paração com os Crisckets. No final de
janeiro de 1959, o cantor entrou na
turnê Winter Dance Party, com  ou-
tros nomes dos primórdios do rock’n
roll. Na noite de 2 de fevereiro, Bu-
ddy estava no palco, em Clear Lake,
fazendo seu último show enquanto
seus ex-parceiros de Crickets tenta-
vam localizá-lo pelo telefone. Eles
queriam avisar o cantor que desta vez
voltariam a tocar juntos, e para sem-
pre. Diz a lenda que a ligação foi feita
da própria casa de Buddy, ao lado de
Maria, que estava grávida. Buddy
Holly, não chegou a reatar a parceria
com os velhos amigos, nem pode dei-
xar um filho já que Maria perderia a
criança pouco depois. Já Ritchie Va-
lens, cujo nome era Richard Stephen
Valenzuela, nasceu em 1941 na Cali-
fórnia e era filho de imigrantes latinos.
Segundo sua biografia, ele não queria
voar. No pequeno avião cabiam so-

mente quatro pessoas incluindo o pi-
loto, então realizaram um breve sor-
teio e ele foi um dos escolhidos, para a
viagem fatal...

Beatles. Maiores que a música...
O veredito foi dado pela gravadora

Decca em janeiro de 1962: eles nunca
chegarão às paradas de sucesso, es-
queça-os. Mas o empresário Brian
Epstein insistiu e, em outubro do mes-
mo ano, os Beatles apareciam pela
primeira vez nas paradas inglesas com
Love Me Do.

A trajetória após o primeiro com-
pacto faz parte da história. John Len-
non, Paul Mc Cartney, George Harri-
son e Ringo Starr que sustituiu o bate-
rista Pete Best eram garotos da classe
trabalhadora de Liverpool que dividiam
o gosto por Buddy Holly, Little Richard
e o rock’n roll norte americano.

Aprenderam com ele e com os  du-
ros anos  de banda de boate em Ham-
burgo, Alemanha, os caminhos da mú-
sica pop que traçariam durante toda
década de 60. Em 1963, a beatlemania
dominava as ruas de Londres e uma
multidão gritava aos primeiros acordes
de She Loves You. No ano seguinte, os
Estados Unidos se renderam aos Fab
Four, como eram chamados. Os Bea-
tles conseguiram revolucionar a música
e o comportamento criando todo um
estilo de vida nos anos 60. De ídolos
adolescentes de franjinha ao som de A
Hard Days’ Night a mentores da coun-
try cultura em A Day in the Life, os
quatro rapazes de Liverpool deixaram
um legado musical sem paralelos.

CONTRATA-SEENCARREGADO DE FILIAL

Para atuar como gestor em filial de empresa do
segmento imobiliário em Jaboticabal-SP. Atuará no
atendimento aos clientes e na organização e desen-
volvimento de atividades administrativas.
Interessados(as) enviar currículos
para:almeidasr@hotmail.com
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Jogou no Jaboticabal  Atlético em
1961 com: Ailton, Décio, Mauro, Zé
Carlos, Tetilla, Gerônimo, Ivo, Már-
cio Luiz, Ricardo, Paulinho Rigueto e
Marquinhos

Márcio Luiz fez parte de uma equi-
pe da Ponte Preta que prometia muito
na metade dos anos 80. Ele atuava ao

lado do ponta-esquerda Mauro, do
centroavante Chicão, do goleiro Sér-
gio, do zagueiro Júnior, do volante
Régis, do lateral-direito Odair, entre
outros.

Mas a queda da Macaca para a Se-
gunda Divisão do Futebol Paulista ti-
rou um pouco o meia da vitrine. Mes-

mo assim, ele chegou ainda a ter uma
rápida passagem pelo Fluminense,
antes de ir para o futebol japonês.

Hoje, Márcio, que foi um dos her-
deiros da camisa 10 do Mestre Dicá,
depois de ter morado em Tupã (SP),
retornou para o Japão, onde ensina
futebol para garotos.

MEMÓRIAS DO ESPORTE
Márcio Luiz ex-Ponte Preta e Jaboticabal Atlético

Monte Alto Atlético Clube década de 70.  Começamos pelo goleiro Manzatto, Kika, Fernando Cruz,
Albito, Poióquinha, Betinho e os outros dois não identificamos. Agachados: Ditinho, Paulinho Sudano,
Pinheirinho, Adilson Geada e Mima.

A frase do poeta, serve para muita
gente, a vida nem sempre vale o encanto
de viver, para muitos a vida é um vazio
sem fim, para outros, um caminho sem
nada, e ainda para outros, um jardim re-
pleto de flores e alegria, de sorrisos, de
felicidades, ninguém deve esquecer entre-
tanto que alegria e tristeza não ficam lon-
ge uma da outra, tudo é questão de com-
preender e de esperar. Não podemos fugir
nunca da realidade, isso porque a vida nunca
é o que gostaríamos que fosse. Um joga-
dor de futebol abusou muito da vida, exa-
gerou e fez da sua existência um caminho
dos maiores absurdos, e na mais curta exis-
tência, e viveu o mais desastrado fim, foi
bom de bola, veio para o São Paulo na
época de ouro do tricolor, saiu do Botafo-
go do Rio e veio formar ao lado de Remo,
Teixerinha, Luisinho e Leônidas. Fêz
fama, ganhou dinheiro, marcou muitos

“PONCE DE LEON”

gols, recebeu muitos aplausos,  mas desi-
quilibrado e irresponsável fóra do campo,
onde trocava o jogo da bola, pelo ritmo
da música.

Trocava os movimentos do futebol
pelo passos da dança, pouco se importava
com a carreira de jogador, apenas se pre-
ocupava com a carreira de  bailarino. O
futuro era algo que pouco lhe interessava,
deixou o São Paulo e foi para o Palmei-
ras, onde pouco ficou, mas o Palmeiras
precisava de alguém que se preocupasse
com as cores de sua camisa e não com as
madrugadas. Chegou a fazer contrato com
o Noroeste de Baurú, onde pudesse dan-
çar pelo menos 2 vezes por semana. Sua
obsessão era desfilar no salão de dança,
como que querendo consumir depressa
todas as suas energias, como que querendo
aproveitar o pouco tempo que lhe resta-
va. Somente 2 aninhos, mas o tempo

passou depressa e veio a doença, sem recur-
sos, contou apenas com alguns amigos
que lhe deram guarida e vieram visitá-lo
no seu LEITO DE DOR, mas os ídolos,
na maioria das vezes, quando se afasta
do povo, o povo também se afasta do
ídolo. Ele viveu esse drama, só que cons-
cientemente, sabia que o seu fim seria
assim mesmo, seria inevitavel, ele se-
meou vento e colheu tempestade. A notí-
cia triste apareceu nos jornais. A notí-
cia, ele tinha morrido, sua história che-
gava ao fim, melancólicamente, triste-
mente. Até parecia que ele sabia, que
seria assim mesmo, por isso estraiu da
vida todas as loucuras possíveis e imagi-
náveis. Estamos falando de Ponce de
Leon. Ele viveu assim e morreu assim.
Que teve tudo e morreu sem nada, mas
merece a nossa lembrança, no nosso can-
tinho de saudade. (FIORI GIGLIOTI).

Jaboticabal Atlético 1946. Duílio Poli, Tião, Clóvis, Telo, Mesquita, Riva, Macri, Francisco Arré,
Oswaldo Cruz, Domingos Tódaro, Dr. Orácio P. Ferreira. Agachados: Vicente, Didi, Euclides, Balote e
Abilho.

São Paulo, anos 50 - Em pé: Alfredo Ramos, Turcão, Ponce de Leon, Poy, Bauer, Mauro Ramos de
Oliveira e um integrante da comissão técnica. Agachados: Alcindo, Bibe, Durval, Teixeirinha e Maurinho.

Seleção da Fifa, em 1958. Da esquerda para a direita, em pé: Ferenc Puskás, Djalma Santos, Svato-
pluk Pluskal, Lev Yashin, Ján Popluhár, Karl, Heinz Schnellinger, Milutin Šoškic, Josef  Masopust, Luis
Eyzaguirre e Jim Baxter. Agachados: Raymond Kopa, Denis Law, Alfredo Di Stéfano, Eusébio, Francis-
co Gento e Uwe Seeler. Foto: Reprodução/In My Ear.

Jaboticabal Atlético 2006 - Paulo Cruz, Rafael, Flávio, Diego, Evandro, Sérgio, Silvio, Gustavo,
Yasho, Ricardo, Birro e Muriel.

São Paulo Futebol Clube. Em pé: Edmilson, Bordon, Serginho, Axel e Zetti. Agachados: Valber,
Müller, Denilson, Adriano, Beletti e Valdir.



ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 05/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, em conformidade com o Artigo 77, §4º do
Regimento Interno deste Poder Legislativo, compõe a Comissão de Assuntos Relevantes.

A Comissão de Assuntos Relevantes, criada pela Resolução nº 328/2013, de 01 de julho de
2013, que Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor soluções referen-
tes ao valor do pedágio cobrado no trecho da rodovia Carlos Tonani, entre Jaboticabal e Barri-
nha, ficará assim composta:

Vereador Benedito de Vitto Junior - Presidente
Vereador Jan Nicolau Baaklini
Vereador João Roberto da Silva

Jaboticabal, 02 de julho de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 06/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 49 do
Regimento Interno deste Poder Legislativo e a indicação das Bancadas dos Partidos Políticos
estabelece as Comissões Permanentes.

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
1 – Vereador Carlos Eduardo Pedroso Fenerich - PRESIDENTE
2 – Vereadora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
3 – Vereadora Maria Carlota Niero Rocha
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
1 – Vereador Rubens Caiuby da Gama Junior - PRESIDENTE
2 – Vereador Luiz Augusto do Amaral
3 – Vereador Vitorio De Simoni
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
1 – Vereador Carmo Jorge Marques Reino - PRESIDENTE
2 – Vereador Roberto Alessandro Raymundo
3 – Vereador Jan Nicolau Baaklini
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E MEIO AMBIENTE
1 – Vereadora Maria Carlota Niero Rocha - PRESIDENTE
2 – Vereador Rubens Caiuby da Gama Junior
3 – Vereador Benedito de Vitto Junior
COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
1 – Vereador João Roberto da Silva - PRESIDENTE
2 – Vereador Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
3 – Vereadora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
COMISSÃO DE ÉTICA
1 – Vereadora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira - PRESIDENTE
2 – Vereador Benedito de Vitto Junior
3 – Vereador Rubens Caiuby da Gama Junior
4 – Vereador Jan Nicolau Baaklini
5 – Vereador João Roberto da Silva
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
1 – Vereador Luiz Augusto do Amaral - PRESIDENTE
2 – Vereador Roberto Alessandro Raymundo
3 – Vereador Carmo Jorge Marques Reino
4 – Vereadora Maria Carlota Niero Rocha
5 – Vereador Vitorio De Simoni
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, GERAÇÃO DE EMPRE-

GO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E TURISMO
1 – Vereador Benedito de Vitto Junior - PRESIDENTE
2 – Vereador Roberto Alessandro Raymundo
3 – Vereador Jan Nicolau Baaklini
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
1 – Vereador Benedito de Vitto Junior - PRESIDENTE
2 – Vereador Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira
3 – Vereador Sérgio Aparecido Ramos

Jaboticabal, 02 de julho de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

 PORTARIA Nº 09/2013

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

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 08 de julho
de 2013, em virtude do feriado estadual de 09 de julho (Revolução Constitucionalista de 1932),
e no dia 15 de julho de 2013, em virtude do feriado municipal de 16 de julho (Aniversário da
Cidade de Jaboticabal).

Registra-se e Cumpra-se.
Câmara Municipal de Jaboticabal, 20 de junho de 2013.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 101/2013
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014 a 2017 e dá

outras providências.

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto
no artigo 165, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo os programas, com seus respectivos objeti-
vos, indicadores de custo e metas da administração municipal direta e indireta, para as despesas de
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma
dos Anexos seguintes, que fazem parte integrante desta Lei:

Executoras
Anexo I – Fontes de Financiamento dos Programas
Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos
Anexo III – Unidades Executoras e Ações voltadas aos Programas
Anexo  IV – Estruturas de Órgãos, Unidades Orçamentárias e

§ 1º. Os Anexos II e III que compõem o Plano Plurianual, são estruturados em programa, justificativa,
objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta e valor.

§ 2º.  Para fins desta Lei, considera-se:
I – Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos

objetivos pretendidos;
II – Justificativa, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracterização e a

mensuração dos problemas e necessidades;
III – Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
IV – Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do

programa;
V – Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do progra-

ma;
VI – Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.
§ 3º. A estrutura orçamentária do Município será de conformidade com a Lei nº 3.733, de 03 de abril de

2008, e suas alterações posteriores e as propostas pelo Anexo IV desta Lei.

Art. 2º. Os programas a que se refere o artigo anterior constituem o elo básico de integração entre os
objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas nas subseqüentes Leis de Diretrizes
Orçamentárias e as programações estabelecidas nos Orçamentos Anuais, correspondentes aos exercí-
cios abrangidos pelo período do Plano.

Art. 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos
programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei.

Art. 4º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam
recursos do orçamento municipal seguirão as diretrizes da lei orçamentária anual.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou
alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orça-
mento do Município.

Art. 6º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar
a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o equilíbrio das contas
públicas.

Art. 7º. As prioridades da Administração Municipal, constantes dos anexos desta Lei, serão expres-
sas no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro.

Art. 8º. A inclusão e a alteração de ações poderão ser realizadas por intermédio da Lei Orçamentária
e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual.

Art. 9º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 10. O Poder Executivo fará a atualização dos programas e metas constantes desta Lei ou de suas
alterações, quando da elaboração de suas propostas de diretrizes orçamentárias, orientando o estabe-
lecimento de prioridades e metas para o exercício subsequente.

Art. 11.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

RAUL  JOSÉ  SILVA  GIRIO
Prefeito  Municipal

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara

Municipal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Jaboticabal,
para o período de 2014 a 2017.

O PPA é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos orienta a escolha de
políticas públicas.

O projeto estabelece os programas da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, com seus
respectivos objetivos, indicadores, custos e metas para as despesas de capital e outras delas decorren-
tes e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com o disposto no artigo
165, parágrafo 1º da Constituição Federal.

As propostas apresentadas resultaram de um amplo trabalho da Prefeitura, envolvendo Secretarias
e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, que procederam à elaboração de novas propostas
e a revisão e readequação de seus programas e respectivas atividades e projetos, com a finalidade de
adequá-los aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e às diretrizes desta gestão.

Os diversos programas, atividades e projetos, contidos no projeto de lei em tela, além de objetivarem
a infra-estrutura do Município e reordenarem a gestão municipal, têm como alvo principal das políticas
públicas a população, em especial os seus segmentos mais vulneráveis, carentes e necessitados, cons-
tituindo-se, dessa forma, num grande esforço de resgate das pessoas que se encontram à margem do
desenvolvimento econômico e social, sem, contudo, deixar de contemplar as demandas de seguimentos
produtivos, geradores de produção, emprego e renda, na indução do desenvolvimento do Município.

Cabe ressaltar que, no processo de discussão e elaboração do Plano Plurianual, foram realizadas
Audiência Pública e consultas nos contatos diretos mantidos com a população, pelo Governo Munici-
pal, tendo em vista assegurar a transparência da gestão fiscal, conforme determina o art. 48 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e o art. 44 da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

Justificada, assim, a iniciativa, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais
Edis, os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
RAUL  JOSÉ  SILVA  GIRIO

Prefeito Municipal
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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ABBA ON STAGE é um tri-
buto ao grupo sueco ABBA, su-
cesso desde os anos 70. A ban-
da tributo é formada por Ellie
Marx (Anni-Frid Lyngstad),
Mari Moraes (Agnetha
Fältskog), Jheff Saints (Benny
Andersson) e Diego Sena (Björn
Ulvaeus). Descrição: Além do

La Bella NAJLA BRANCO
A modelo é dona de uma exube-

rante e refinada beleza, toda traba-
lhada sobre 1.77 de altura, bordada
de humildade e profissionalismo. A
bela foi descoberta pelo crítico olhar
R. Office Models dentro do Shop-
ping Santa Ursula (Ribeirão Preto),
passou pela capital São Paulo, arru-
mou as malas e decolou para o exteri-
or. Seu primeiro desembarque foi na
Alemanha. A garota faz parte do time
de modelos brasileiras arrasando in-
ternacionalmente, pois seu brilho con-
quistou muitos trabalhos na Tailân-
dia, Hong Kong e Malásia. Nova York
também se redeu aos encantos da
moça que trabalhou lá durante 2 anos,
em seguida Londres a recebeu. Seu cur-
rículo tem nomes de grande peso, é
claro. Dolce & Gabbana, Ralph Lau-
ren, Revista Claúdia, Corpo a Corpo,
Shape e Lola, além do comercial Seda,
com divulgação em vários países. Atu-
almente com 23 anos, ela vive em
Milão, onde recentemente fez um des-
file para LA PERLA. Najla me reve-
lou que na próxima semana embarca-
rá para Barcelona, e depois retorna
para Nova York.

Genteeeee...que correria!
Vamos ficar de olho nela. É óbvio

e está claro, que ainda veremos muito
o rosto da top por aí.

Cicinho (Scouter R. Office Mo-
dels) continua sua procura por novas
caras para o mercado da moda!

Tributo ao grupo sueco ABBA

quarteto, o grupo conta com a
direção musical de Davi Fer-
nandes (piano), Glauco de Al-
meida (baixo), Sandro Roque
(bateria) e Jéssica Nascimento
(backing vocal).

Apresentação dia 16 de agos-
to no CINE TEATRO MUNICI-
PAL, às 21:00 horas

Feijoada Top. Amigos do
Face, dia 7 de julho a partir
das 11hs da manhã, no domin-
go, no Barracão do São Roque.
Uma deliciosa e saborosa Fei-
joada, tradicional em prol das
modelos mirins Gabi Sanches
e Vitória Araujo, que irão re-
presentar Jaboticabal em um
Concurso Internacional na
República Dominicana, no
mês de agosto. Aos interessa-
dos em apreciar esta delicio-
sa FEIJOADA, e só ligar no
telefone: 91086761 para re-
servar seu convite. Obrigado!
PHP Models. Mara Sanches e
Fabiana.

Fámilia de
Jesus Ro-
drigues ho-
menageia a
mais nova
m é d i c a
M a r i a n
Rodrigues.
Parabéns!

 As telefonistas da Prefeitura pas-
saram durante o mês de junho de um
curso de capacitação. O objetivo é
melhorar o atendimento realizado aos
munícipes.

Durante as 12 horas de treinamen-
to, os profissionais aprenderam mais
sobre comunicação, tipos de linguagem,
etiqueta profissional, relacionamento
interpessoal, ética, organização do am-
biente de trabalho, responsabilidades da
telefonista e recepcionista, modelos de

Telefonistas passam por curso de qualificação
 Melhorar o atendimento é uma das metas

relatórios para chamadas recebidas e
efetuadas, dicas para anotação correta
de recados, marketing pessoal e tipos
de clientes.

O Secretário de Administração, Cé-
sar Poletti, lembra que o treinamento
faz parte da política de qualificação dos
funcionários públicos. “Estamos inves-
tindo em cursos para que nossos funcio-
nários possam melhorar o desempenho
e também o atendimento realizado em
nossas repartições”.

Aproximadamente 150 mulheres
participaram do encerramento do
Curso Preparatório de Gestantes
oferecido gratuitamente pela Prefei-
tura.

Após oito encontros que aborda-
ram diferentes temas, todas as pre-
sentes receberam certificado de con-
clusão e um enxoval completo. Quem
não perdeu nenhuma das reunião par-
ticipou do sorteio de carrinhos de
bebê.

Presente no evento, o Prefeito,
Raul Gírio, ressaltou a importância do
curso. “Estamos preparando as ges-
tantes para uma fase importante na
vida. Além das palestras, não pode-
mos esquecer do auxílio que oferece-
mos com os enxovais que todas rece-
beram e carrinhos que foram sortea-
dos”.

O Coordenador, Dr. Edu Fenerich,
destaca a diversificação do curso. “Or-
ganizamos as palestras com profissi-
onais qualificados. Nesta edição, tam-
bém convidamos um representante
dos Bombeiros que falaram sobre os
acidentes domésticos. As gestantes
certamente estão muito mais prepara-
das para receber o bebê”.

Gestantes participam de formatura de curso preparatório
Após oito encontros, as participantes receberam certificado de conclusão, enxoval completo e carrinho de bebê

Participante do curso, Suellen Fer-
nanda Macri, mesmo passando por
sua segunda gestação, afirma que

aprendeu muito com as palestras.
“Muitos assuntos abordados as mães
não aprendem no dia-a-dia. Por isso

fiz questão de participar do curso e
me preparar ainda mais para a chega-
da de meu segundo filho”.

Jaboticabal sediou, dia 02, a etapa
regional do CONAE 2014 – Conferên-
cia Nacional de Educação. Na ocasião,
cerca de 400 profissionais ligados à edu-
cação se reuniram para discutir e apre-
sentar propostas ao plano nacional de
educação.

Além do secretário de Educação lo-
cal, Cesar Esper, estiveram presentes

CONAE: Cerca de 400 pessoas debatem plano nacional de educação
os secretários de Educação das cidades
de Taquaral, Guariba, Guatapará e Pra-
dópolis; e representantes da Undime,
Apeoesp e Senac.

Durante o evento, foram abordados
sete eixos de discussão: plano nacional
de educação e sistema nacional de edu-
cação, organização e regulação; educa-
ção e diversidade: justiça social, inclu-

são e direitos humanos; educação, tra-
balho e desenvolvimento sustentável:
cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio
ambiente; qualidade educacional: demo-
cratização do acesso, permanência, ava-
liação, condições de participação e
aprendizagem; gestão democrática, par-
ticipação popular e controle social; va-
lorização dos profissionais da educação,

formação, remuneração, carreira e con-
dições de trabalho; financiamento da
educação, gestão, transparência e con-
trole social dos municípios.

Após a discussão dos temas foram
eleitos 67 delegados que representarão
a região na etapa intermunicipal do
CONAE, no fim do mês, em Ribeirão
Preto.
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NOTIFICAÇÃO
  38a CIRETRAN DE JABOTICABAL/SP, com fundamento na Lei Federal 6575/

78 e na portaria 938/06–DETRAN-SP, faz saber aos interessados providenciar a
retirada dos veículos apreendidos ou retidos nesta CIRETRAN sob pena dos mes-
mos serem vendidos em Leilão Público.

COMISSÃO DE LEILÃO.
 Lotes de 7150/13 ao 7243/13  no  Auto Socorro CASALETTI  Ltda na  RODO-

VIA CARLOS TONANI, SP 333, KM 118+700 MTS.
LOTE, proprietário, financeira, placa, chassi, marca, modelo, ano:
7150/13, SAMUEL OVIDIO SOARES, , BSB-6054, 9C2MC270TTR006492, HONDA, CBX 200 STRA-

DA, 1996/1996, 7151/13, APARICIO ROBERTO SOARES, , DJT-6249, 9C2JC30104R029391, HONDA, CG
125 TITAN KS, 2003/2004, 7152/13, MARCO MACIEL RODRIGUES BARROSO, , DLI-2546,
9C6KE044040060990, YAMAHA, YBR 125K, 2004/2004, 7153/13, JOAO TERRA BARBOZA CARVAS
GABRIEL PERRONI, BANCO SANTANDER BRAS, ILR-0545, 94J1XBBJ34M003131, SUNDOWN, WEB
100, 2003/2004, 7154/13, SILSO APARECIDO SUDARIO BARBOZA, , CSH-7844, 9C2JC250WWR190561,
HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 7155/13, LUCIANO DE JESUS DE OLIVEIRA, , DVY-2006,
94J2XDCL67M011372, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2006/2007, 7156/13, MARCIO LUCILO DO AMA-
RAL VELLOSO, , BSJ-0587, 9C2JC250VVR146181, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 7157/13, FABIA-
NA CRISTINA SOARES, , CSH-8384, 9C2MC2700XR024324, HONDA, CBX 200 STRADA, 1999/1999,
7158/13, MARCEL RICARDO PIM, , BSO-3898, 9C62MW000L0021622, YAMAHA, RD 135, 1990/1990,
7159/13, OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, , BVH-8488, 9C2JC30102R197765,
HONDA, CG 125 TITAN KS, 2002/2002, 7161/13, DANIEL DOS SANTOS GOMES, , BSB-7227,
9C2JC250VVR075039, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 7162/13, FELIPE AUGUSTO APARECIDO
PEROSSI, BRADESCO ADM DE CONS, EWD-2705, 9C2KC1660CR535353, HONDA, CG 150 TITAN
EX, 2012/2012, 7163/13, DOUGLAS DE OLIVEIRA RECHIA, BANCO PANAMERICANO S, EON-9222,
9C2KC1680BR530718, HONDA, CG150 FAN  ESDI, 2011/2011, 7164/13, LUCIANO DONIZETI GOMES
DA SILVA, , BFZ-6470, 94J2XDCF66M009599, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2006/2006, 7165/13, DANIEL
PAOLESCHI FALCO, , DEQ-7723, 9C2JC30102R246007, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2002/2002, 7167/
13, ROGERIO PINTO FERREIRA, , BJW-3133, 9C2JC1801NR256737, HONDA, CG 125 TODAY, 1992/
1992, 7168/13, TARCISIO RICHELI CIRIANO, CIFRA SA CRED FIN IN, HMU-6435, 9C6KE1220A0145786,
YAMAHA, FACTOR YBR 125 K, 2010/2010, 7169/13, OLINDA DE OLIVEIRA SOARES, BANCO ITAU
CARD SA, ESO-8174, 9C2JC4220AR383688, HONDA, BIZ 125 ES, 2010/2010, 7170/13, JAIR DE ARAU-
JO FILHO, BANCO PANAMERICANO S, EHH-4866, 9C2KC1680BR534394, HONDA, CG 150 FAN
ESDI, 2011/2011, 7171/13, ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS FERREIRA, , BJW-0369,
9C2JC1801LR509197, HONDA, CG 125 TODAY, 1990/1990, 7172/13, LUIS PAULO MASSETI DE OLI-
VEIRA, BANCO BMC S/A, CDO-5746, 9C2KC08208R083110, HONDA, CG 150 TITAN ESD, 2008/2008,
7174/13, DANIEL RAMIRO, , CSH-9215, 9C6KE013010004046, YAMAHA, YBR 125 K, 2001/2001, 7176/
13, SONIA LOTERIO ALVES, , BJW-0373, 9CAHA0501NRN01913, HONDA, C100 DREAM, 1992/1992,
7177/13, ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA, , BJW-9187, CG125BR1389936, HONDA, CG 125, 1984/
1984, 7178/13, CAREN GOMES DA SILVA, , DBD-6730, 9C2HA0710YR233377, HONDA, C100 BIZ ES,
2000/2000, 7179/13, SANDRA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, , DFA-6012, 9C2JC30102R024946,
HONDA, CG 125 TITAN KS, 2001/2002, 7180/13, DEISE PAULINO, BANCO PANAMERICANO S,
EON-9037, 9C2KC1670BR349148, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2011, 7181/13, AMALIA DO CARMO
MARQUES, , DLQ-7620, 9C2KC08105R801896, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2004/2005, 7182/13, FATI-
MA APARECIDA S MIRANDA CABRAL, CIFRA SA CRED FIN IN, DPI-0290, 9C2MC35006R001351,
HONDA, CBX 250 TIWSTER, 2005/2006, 7183/13, JOSE CARLOS SILVA, , BJW-0337, CG1251045749,
HONDA, CG 125, 1978/1979, 7184/13, LUIZ FERNANDO SPOTTI GOMES, , BJW-2803,
9C2JC1801JR159271, HONDA, CG 125, 1988/1988, 7185/13, NEUZA APPARECIDA GOMES HOMEM, ,
CAY-6044, 9BFBXXLBABEY90715, FORD, ESCORT XR 3, 1984/1985, 7186/13, EURIPEDES RIBEIRO, ,
BKD-6019, 5E11AAC185327, GM, CHEVETTE SL, 1981/1981, 7188/13, DENISE BELLINI, , BKF-8101,
9BD146000L3649719, FIAT, ELBA CSL 1.6, 1990/1991, 7189/13, JOAO BATISTA DE ASSIS, , BKD-1237,
LB4RUM24968, FORD, BELINA II, 1978/1978, 7190/13, JOSE CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS, , CDF-
4347, 9BFZZZ54ZSB788620, FORD, ESCORT 1.6I, 1995/1996, 7192/13, MARCELO ALVAREZ DE OLI-
VEIRA BARBOZA, GM LEASING SA ARREND, CJC-2738, 9BGSC08ZVVC750211, GM, CORSA WIND,
1997/1997, 7193/13, ALCIONE RODRIGUES DE SOUSA, , CMQ-2391, BT266038, VW, PASSAT TS,
1979/1979, 7194/13, THAIS IRACI TRINDADE, , BKK-8837, BY030335, VW, GOL, 1980/1980, 7195/13,
NATALIA DA SILVA RIBEIRO, , BWR-4995, 9BD159044T9157258, FIAT, TEMPRA IE, 1996/1996, 7197/
13, ELIGIA ALEXANDRE DA CUNHA, CIFRA SA CRED FIN IN, CBJ-4518, 9BD146000K3490385, FIAT,
PREMIO CSL, 1989/1989, 7198/13, STEFANO AUGUSTO DE CAMARGO, AYMORE CRED. FINANC.,
HPO-8456, 93YBB0Y053J390149, RENAULT, CLIO RL 1.0, 2003/2003, 7200/13, FLAVIO VIEIRA NASCI-
MENTO, , CEH-2505, BT304424, VW, PASSAT, 1979/1979, 7201/13, JOSE ANGELO DALLA JUSTINA,
MARTINELLI - DR MANU, CAL-3608, 9BG5JK08ZGB041340, GM, MONZA S/R, 1986/1986, 7202/13,
JOAO CARLOS MARTINS, , BKF-8784, LB4NAS15475, FORD, BELINA II, 1982/1982, 7211/13, GENI
PEREIRA LEANDRO DE MORAES, , BKD-2482, BS324108, VW, FUSCA 1500, 1973/1973, 7212/13,
DOUGLAS DA MATTA DARIO, , AFM-9147, 9BFZZZ55ZSB932054, FORD, PAMPA L, 1995/1995,
7213/13, ALICINEIA ALVES DE ABRANTES, BRADESCO ADM DE CONS, AMK-5503,
9BWCA05X05T081867, VW, GOL 1.0, 2004/2005, 7214/13, HSBC BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO,
BANCO ITAU CARD SA, ELZ-0229, 9BD17106LA5374793, FIAT, PALIO FIRE ECONOMY, 2009/2010,
7215/13, DEBORA CRISTINA PENTEADO DA SILVA, CIA ITAU LEASING ARR, KFN-8608,
9BWZZZ55ZSB685666, VW, POINTER GLI 1.8, 1995/1995, 7216/13, OSMAR DOMINGUES VENTURA
DE CARVALHO, , CLZ-7023, LB4MYA29224, FORD, CORCEL II  LDO, 1980/1980, 7217/13, ANTONIO
LUIS RAYMUNDO, BV FINANC SA CFI, DMI-7060, 9BD15802544511764, FIAT, UNO MILLE  FIRE,
2003/2004, 7218/13, EDWILSON VALERIO, , CCV-6269, KMHVD11NPSU043780, IMP, HYUNDAI AC-
CENT LR, 1995/1995, 7219/13, ANTONIA NATALINA MOREIRA DE ANDRADE, , BKI-6466,
5E11BAC124407, GM, CHEVETTE SL, 1981/1981, 7220/13, EUMIR APARECIDO ROVER, BANCO MER-
CANTIL DE S, BKL-0785, 9BFBXXLBABEA45422, FORD, ESCORT XR-3, 1984/1984, 7223/13, MARCE-
LO HENRIQUE FRANCO, , CWJ-5085, BA160155, VW, BRASILIA, 1975/1975, 7225/13, CLODOALDO
MORAES MOURA, , GLO-9342, 9BD14600003152631, FIAT, UNO S, 1986/1986, 7228/13, WELLING-
TON DE PAULA MIGUEL, BV FINANC SA CFI, FBJ-9174, 9C2KC1670BR333560, HONDA, CG 150 FAN
ESI, 2010/2011, 7229/13, MIKAELA APARECIDA GABRIEL, BANCO PANAMERICANO S, EON-9209,
9C2KC1670BR552689, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2011, 7230/13, ANGELA FILOMENA DE SOU-
ZA, BV FINANC SA CFI, CDO-5524, 9C2JC4120AR106904, HONDA, CG 125 FAN ES, 2010/2010, 7231/
13, JOAO LUIZ MARCOLINO, BV FINANC SA CFI, EON-8906, 9C2JC4110BR321870, HONDA, CG 125
FAN KS, 2010/2011, 7233/13, LUIZ ANTONIO PRANDINE, , BJY-6017, 9C2JC1801LR528439, HONDA,
CG 125 TODAY, 1990/1990, 7234/13, SUELI DE FATIMA AGOSTINHO RAMOS, , CHK-9096,
9C2HA07202R001981, HONDA, C 100 BIZ MAIS, 2002/2002, 7235/13, JOSE GOMES PEREIRA, , CMS-
5661, 9C2JA010WWR003881, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 7236/13, JOSE MONTEIRO DE BRI-
TO, , IMP-4866, 9C6KE044050103584, YAMAHA, YBR 125 K, 2005/2005, 7238/13, PAULO HENRIQUE
MARIOTO COSTA, , BFZ-7045, 9C2JC250XWR095158, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1999, 7239/13,
OSVALDO ROCHA FILHO, BRADESCO ADM DE CONS, EON-9730, 9C2KC1680BR5643582, HONDA,
CG 150 FAN ESDI, 2011/2011, 7240/13, ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, , DYS-7421,
9C2KC16109R028937, HONDA, CG 150 TITAN MIX KS, 2009/2009, 7241/13, ANTHONY ROGER DOS
SANTOS, CIFRA SA CRED FIN IN, DVE-4198, 9C2KC08607R001032, HONDA, CG 150 SPORT, 2006/
2007, 7242/13, WALDEMAR BERNARD DA SILVA, , CRX-8552, 9C2MC27002R014238, HONDA, CBX
200 STRADA, 2002/2002, 7243/13, SEM DADOS, , , , HONDA, FAN 125.

P/ Prof. João Pito
“Os homens bons podem não ter

amigos; mas aos maus não  faltarão ini-
migos” – do Povo.

No Pavilhão II do Hospital de isola-
mento de São Paulo, preparou-se um
quarto isolado do exterior, por meio de
tela fina de arame, colocada entre a ve-
neziana e a vidraça, lacrando-se a vene-
ziana e recobrindo a vidraça com um
pano vermelho para reduzir ao mínimo
a entrada de luz. O quarto continha uma
estufa a gás que deveria manter a tem-
peratura ambiente por volta de 20°C e,
no dia anterior ao experimento, foi as-
pergido com gás sulfuroso.

Às 21h30min., o dia 20 de abril de
1903, na presença da comissão médica,
Emílio Ribas e outros médicos, confir-
maram neste quarto a presença do itali-
ano Giuseppi Malagutti, o qual vestiu
roupas de amarelentos mortos e cuja
cama foi preparada com fronhas e len-
çóis sujos de sangue e de vômitos ne-
gros dos pacientes que faleceram em São
José do Rio Pardo, São Simão e Tau-
baté.

Nos dias seguintes, outros italianos
[no Brasil a maior “colheita da febre,
foram eles], vieram se juntar ao pri-
meiro e foram eles: Ângelo Pavoletti e
Giovanni Siniscachi que se juntaram a

A FEBRE AMARELA – Continua
Malagutti.

Os três haviam chegado há menos
de um ano ao Brasil e não haviam tido
contato com a febre amarela. Durante
a noite foi verificado por várias vezes
se eles vestiam as roupas e se dormiam
nos leitos sujos. No dia 27 espalharam-
se sobre suas roupas e sobre o assoalho,
sangue vomitado, fezes e urina dos do-
entes de Casa Branca e de Ribeirão
Preto, que haviam sido trazidos em fras-
cos fechados.

Adolpho Lutz em visita ao quarto,
constatou que, embora o ar se achasse
impregnado, viciado e fétido, os três
confinados encontravam-se bem e mui-
to bem humorados.

O experimento foi interrompido no
dia 1° de maio, quando a comissão mé-
dica informou que todos se encontra-
vam bem, mas permaneceram no Hos-
pital de isolamento por mais dez [10]
dias e tiveram alta em perfeitas condi-
ções de saúde [FIGUEIREDO – 1996],
comprovou-se assim que não havia qual-
quer fundamento na crença, na conta-
giosidade do mal e selecionam-se as me-
didas sanitárias mais eficazes para o
controle epidêmico.

O governo do Estado de São Pau-
lo, naquele ano de 1903, em agrade-
cimento aos inestimáveis serviços de
Emílio Ribas, fez-lhe a entrega de
uma medalha de ouro em fevereiro
de 1909, em Londres, apresentaria
seu apoio às experiências científicas
feitas em Cuba e suas próprias cons-
tatações equivalentes àquelas na So-
cety of Tropical Medicine and Hygi-
ene.

Seus biógrafos falam de sua modés-
tia e inteireza de caráter, além de consi-
derá-lo um grande patriota e o pioneiro
da higiene moderna entre nós.

Nas palavras do Professor Paula
Souza, Emílio Ribas lançou em São
Paulo a boa semente de organização
sanitária  moderna que, baseando-se na
ciência avançada, germinou e frutificou.

Faleceu em São Paulo em 1925
com sessenta [63] e três anos.

Desta forma nós viajamos com a
febre amarela por muitos lugares aonde
ela fez milhares de vítimas com a sua
letalidade insaciável. Agora vamos fa-
lar daqui, mas na hora oportuna volta-
remos a outros locais, com outras cita-
ções.

“O invejoso é tirano e verdugo de si
próprio: ele sofre por que os outros go-
zam”

O Município de Jaboticabal Frente à
Terrível Febre amarela.

Com toda a certeza foi no biênio de
1897-1898 que esta terrível praga teve
em Jaboticabal a sua maior incidência,
com um doloroso e letal surto amaríli-
co que levaria a cidade a enormes con-
vulsões.

Embora os jornais locais afirmas-
sem que “o estado sanitário da cidade
era bom”, já dispunha Jaboticabal de
uma “Inspetoria Sanitária” que tinha
à sua frente o Doutor Octávio Ma-
chado que se achava à disposição do
público todos os dias,  das doze às 14
horas, na Intendência Municipal, para
vacinação e revalidação, conforme o
Debate [jornal local]. O mesmo ins-
petor sanitário, sob influências das
idéias de higiene pública da época, or-
dena a “desinfecção de cloacas e ou-
tras providências atinentes à higiene
pública e particular” – o Debate-
1898.

Prof. João Pito
“O luxo como o fogo, devora

tudo e padece faminto”

No último dia 3 de julho,
Hilda Neves Barbosa, come-
morou mais um aniversário.
Recebeu os cumprimentos de
seu esposo José Nilson, seus
familiares e amigos, e em
especial de seus sobrinhos
Nathan e Ariel. Parabéns
Hilda, que Deus te abençoe
todos os dias da sua vida e
você continue sendo essa pes-
soa maravilhosa e generosa.
Que a graça de Deus possa
encher seu coração todos os
dias... Deus te abençoe.  Fe-
licidades!

Dois dias de comemoração:
Dia 11 de julho, o Engenheiro
Agrônomo Renato César Pe-
recim Volpe completará idade
nova; e dia 12 de julho é o dia
da Administradora de Empre-
sa Marina Leme Pastoreli
apagar as velinhas. Casal
muito simpático.  Os pais Plí-
nio e Jacyra desejam muitas
felicidades. E que a nova fase
seja de muito amor e carinho,
ao casal.. Parabéns!

Aniversaria no próximo dia 10
de julho. 5º aninho de vida de Lu-
cas Volpe. Filho dos amigos que-
ridos, que mesmo morando em
Ribeirão Preto, os estimamos e
queremos muito bem... Dr. Fábio
e Drª Daniele... Que suas vidas
sejam irradiadas de muita luz, e
essa alegria o acompanhem por
toda vida. Parabéns!
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A modalidade de basquetebol de Ja-
boticabal, após 17 anos de união, junta-
mente com o Clube/Sociedade Filarmô-
nica Pietro Mascagni, anuncia uma nova
parceria com o COC/CARDIOFÍSICO,
que dará continuidade ao trabalho reali-
zado durante todos estes anos, com o
técnico João Pifer, juntamente com
atletas do basquete feminino e masculi-
no, tem transformado Jaboticabal em
um celeiro de talentos na modalidade de
basquetebol e conquistado muitos títu-
los para a cidade, como podemos desta-
car os títulos de 2008, nos Jogos Regio-
nais de Jaboticabal/1ª DIVISÃO-CAM-
PEÃO-ADULTO FEMININO na final
contra Ribeirão Preto e VICE-CAM-
PEÃO DOS JOGOS ABERTOS DO IN-
TERIOR na cidade de Piracicaba, na fi-
nal contra Guarulhos. São inúmeros tí-
tulos, em várias categorias, que só vem
ressaltar todo o trabalho do técnico
João Pifer, com o apoio da Prefeitura
Municipal e o Clube Mascagni, nestes
17 anos. Mas infelizmente, como todas
as parcerias ou patrocínios, tem os seus
desgastes naturais. Esta também não foi
diferente. Após análise entre as duas
partes-F.A.E. e CLUBE MASCAGNI, a
parceria foi encerrada no início de 2013.

A diretoria da F.A.E., que assumiu o
cargo neste ano de 2013, tem como
Presidente o professor Samuel Cunha e
o Vice-Presidente professor Carlos Cé-
sar Ignácio, que rápidamente trabalha-
ram para que a modalidade de basquete-
bol desse continuidade aos treinamen-
tos, tanto físico, como técnico, através
de um novo parceiro para a modalidade
de basquetebol, que neste ano de 2013
será denominada:

F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABO-

BASQUETE DA F.A.E./JABOTICABAL ANUNCIA NOVA PARCERIA APÓS 17 ANOS
DE GLÓRIAS, TÍTULOS E UM EXCELENTE TRABALHO NA REVELAÇÃO DE

ATLETAS, JUNTAMENTE COM A SOCIEDADE FILARMÔNICA PIETRO MASCAGNI

A equipe de basquete feminino, cate-
goria adulto da F.A.E./COC/CARDIOFÍ-
SICO/JABOTICABAL foi até  Ribeirão
Preto no último domingo, 13/06/2013,
às 09:00hs, jogar no Clube Recreativa,
frente a equipe do Ipanema Clube. Esta
partida foi válida pelo Campeonato da
Associação Regional de Basquete Ribei-
rão Preto/1º Turno.

A equipe de Jaboticabal, orientada pelo
técnico João Pifer, ocupa no momento o
3º lugar na competição, com 02 derrotas
e 02 vitórias, e agora se prepara para a
disputa dos Jogos Regionais em Araraqua-
ra, que acontecerá de 17 a 27 de Julho/
2013. A equipe adulto feminino de Bas-
quete irá disputar a 1ª Divisão na chave
A: Ribeirão Preto/Barretos/ Matão/Jabo-
ticabal; na chave B: Araraquara/Sertãozi-
nho/Franca. Classificam-se as duas primei-
ras equipes de cada chave, para o quadran-
gular final. A equipe de Jaboticabal é a
atual CAMPEÃ-2012 da 2ª Divisão dos
Jogos Regionais e através deste título,
conquistou a vaga na 1ª Divisão.

Resultado do Jogo: IPANEMA
CLUBE RIBEIRÃO PRETO 29 X 52
F.A.E. COC CARDIOFÍSICO JA-
BOTICABAL. ATLETAS DE JABO-
TICABAL: LUCIMARA, LUCILE-
NE,  BÁRBARA,  BRENDA,  JANA-
ÍNA, ERIADNE, LETÍCIA, FERNAN-
DA, ISADORA, LILIAN, KEILA e
TÉCNICO JOÃO PIFER.

EQUIPE ADULTO DE BASQUETE FEMININO DA F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL CONQUISTA VITÓRIA FRENTE

À EQUIPE DO IPANEMA CLUBE/RIBEIRÃO PRETO

TICABAL. O responsável pela Acadê-
mia Cardiofisico é o professor Marcelo
Biazoli, que concordou com a nova par-
ceria e espera que ela seja tão vitoriosa
e benéfica para o basquete de Jabotica-
bal. O técnico de basquete de Jabotica-
bal, João Pifer, demonstra a alegria em
poder dar continuidade a todo o traba-
lho que iniciou em 1.995 e que não
poderia terminar. Parceiros e patrocí-
nadores são o alicerce para o desen-
volvimento de um trabalho voltado

para o esporte que tenha objetivos, seja
na formação ou na revelação de novos
talentos, neste caso, na modalidade de
basquete, como também na parte de
competição, representando sempre da
melhor forma possível nossa cidade,
em todas as competições. “Gostaria
de aproveitar a oportunidade para
agradecer a toda a diretoria da F.A.E./
Jaboticabal, pelo incentivo ao espor-
te de nossa cidade, como também a
todas as diretorias, conselheiros e as-

sociados da Sociedade Filarmônica
Pietro Mascagni, que nestes 17 anos
de parceria, apoiaram e deram todo o
incentivo necessário ao basquete de
Jaboticabal. Foram anos de muitas
conquistas, dentro e fora das quadras,
que elevaram o nome do Clube e de
nossa cidade, através do basquete, sem
contar os eventos em que realizamos
durante anos, com a presença de vári-
os ícones do Basquetebol Brasileiro”,
finaliza João Pifer.

No último dia 30/06/2013, domin-
go, ocorreu mais uma etapa do Circui-
to Regional de Corridas. 4ª Corrida e
Caminhada Turística de Piracicaba,
onde Jaboticabal esteve participando
com sua equipe FAE de pedestrianis-
mo e obteve o seguinte resultado:

05 km Masculino:
2º Lugar - Santiago dos Santos Rissi

FEDERAÇÃO  PAULISTA  DE  ATLETISMO
Nos últimos dias: 28, 29, 30/06/

2013, sexta, sábado e domingo, ocor-
reu  mais uma etapa do Campeonato
Paulista de Atletismo Juvenil 2013. Em
São Paulo, no Ibirapuera, Campeonato
Organizado pela Federação Paulista de
Atletismo, e Jaboticabal foi represen-
tada por sua equipe de atletismo da FAE

e obteve bons resultados sob a coorde-
nação da Profª Roberta Braz.

Os Atletas que estiveram na compe-
tição, representaram muito bem o mu-
nicípio de Jaboticabal, e estiveram mui-
to próximo de alcançar os índices para
o Mundial e o Panamericano na Cate-
goria Sub 17, Juvenil.

COPA  PAULISTA  DE  FUTEBOL – 2013
Dia 29/06/2013, sábado, ocorreu

mais uma etapa do Campeonato de
Futebol de Campo na cidade de Ben-
to Quirino. No Estadio Municipal,
Campeonato da Copa Paulis ta  de
Futebol 2013, e Jaboticabal foi re-
presentada por sua equipe FAE de

Futebol de Campo e obteve os se-
guintes resultados, sob a coordenação
do Prof. responsável Carlos Alberto
Rosseto.

FAE/Jaboticabal 01 x 01 CSU – São
Joaquim da Barra.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL
DE RIBEIRÃO PRETO

Dia 29/06/2013, ocorreu mais uma
etapa do Campeonato Regional de Bas-
quetebol em São José do Rio Preto, no
Ginásio do Automóvel Clube, que se ini-
ciou às 10:00hs. Na categoria Sub 16
Masculino, Jaboticabal participou  com
sua equipe FAE de Basquetebol e obteve

ótimo resultado, sob a coordenação
Prof. Responsável: João Henrique Pi-
fer.

Automóvel Clube de São José do Rio
Preto 100 x 13 FAE/COC/Cardiofísico/
Jaboticabal.

COPA REGIONAL DE VOLEIBOL
APER MAX SPORT 2013

Dia 29/6/2013, ocorreu mais uma
etapa do Campeonato Regional de Vo-
leibol em Jaboticabal, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, que se iniciou às
13:00h. Organizado pela Liga Regional
de Voleibol Aper Max Sport 2013, Ja-
boticabal participou com suas equipes
FAE de Voleibol  e obteve bons resulta-
dos, sob a coordenação do Prof. Res-
ponsável Carlos Augusto de Freitas.

Categoria Infantil Feminina, 15 e
16 anos.

FAE/Jaboticabal 1 x 2 Guaira
Categoria Livre Feminino Adulto
FAE/Jaboticabal 2 x 0 São Joaquim

da Barra.
Categoria Livre Masculino Adulto
FAE/Jaboticabal 1 x 2 São Joaquim

da Barra.

LIGA  REGIONAL  DE  VOLEIBOL  ADAPTADO
DE  MONTE  AZUL  PAULISTA

Dia 28/06/2013, sábado, ocorreu
mais uma etapa do Campeonato Regio-
nal de Voleibol Adaptado na cidade de
Pirangi, no Ginásio Municipal. Organi-
zado pela Liga Regional de Voleibol
Adaptado de Monte Azul Paulista.

5ª Rodada e Jaboticabal participou
com suas equipes nas categorias Mascu-

lino e Feminino, 60 anos e obteve bons
resultados, sob a coordenação do Prof.
Responsável Samuel Cunha.

Categoria (60anos) Feminino
Jaboticabal 00 x 02 Pirangi
Categoria (60 anos) Masculino
Jaboticabal 02 x 00 Pirangi

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
BASQUETEBOL DE RIBEIRÃO  PRETO

No último domingo, dia 30/06/
2013, ocorreu mais uma etapa do
Campeonato Regional de Basquetebol
em Ribeirão Preto. No Ginásio do Ipa-
nema Clube, que se iniciou às 9:00h,
organizado pela Associação Regional
de Basquetebol de Ribeirão Preto na

categoria Adulto Feminino, Jabotica-
bal participou com sua equipe FAE de
Basquetebol e obteve ótimo resulta-
do. Prof. Responsável: João Henrique
Pifer. Ipanema Clube de Ribeirão Preto
29 x 52 FAE/COC/Cardiofísico/Jaboti-
cabal.

Circuito Regional de Corridas
65 a 69 anos
1º Lugar -Edvaldo Rodrigues dos Santos
10 KM Feminino Acima de 70 anos
1º Lugar: Terezinha Nazario Mar-

tucci
10 Km Masculino 55 a 59 anos
1º lugar  João de Deus da Silva
59 a 60 anos
4º Lugar Mario Antonio Milaré

Treinão de Jiu-Jitsu da Equipe Núcleo em Jaboticabal

Sábado passado, dia 29 de
junho, a equipe NUCLEO de
Jaboticabal aperfeiçoou ain-
da mais seu jiu-jtsu. Com os
professores faixa preta Már-
cio Della Motta, Rhuando,
Aline Cauane, Carlos Elisia-
rio, Rafael Naves, Bruno Lo-
vetro e Eduardo da Silva Ka-
teto no Treinão de Jiu-Jitsu
da Equipe Núcleo em Jaboti-

cabal.
O Mestre Alex Maeda, de Ja-

boticabal, com  a  ajuda dos
atlétas  Eduardo Martins e
Caca Nakagi, conduziu mais
de 46 participantes com um
treino muito técnico, oferecen-
do a oportunidade de treina-
rem com atletas de alto nível,
como  estes, presentes no trei-
não.

Meninas da equipe Nucleo Jaboticabal com os 7 faixas pretas do
treinão

No último final de semana, São Car-
los parou para assistir o T.O.R. (Torneio
Oficial dos Ringues). O evento aconte-
ceu no último sábado, 29, e contou com
a participação de atletas de toda região.

Jaboticabal contou com três com-
petidores do Centro de Treinamento
DBF: Felipe Silva e Leandro Cardoso
venceram suas lutas por unânimidade.
Ricardo Oliveira perdeu por desistên-
cia, após fraturar um dedo.

O técnico da Equipe DBF, Demetro
Borges, fez um balanço positivo da par-
ticipação dos atletas no evento. “Fo-
mos para São Carlos preparados para os
confrontos. Infelizmente, Ricardo, aca-
bou se lesionando e abandonando a luta,
mas Felipe e Leandro fizeram o dever

Equipe DBF faz bonito
no T.O.R. de São Carlos
Atletas de Jaboticabal venceram duas

das três lutas que disputaram
de casa e trouxeram mais dois troféus
para Jaboticabal”.

Jabuka Fight – A equipe DBF tra-
balha na organização da segunda edição
do Jabuka Fight. O evento que reúne
grandes nomes do MMA e Muay Thai
regional, vem com grandes novidades.

“Além da transmissão do canal Com-
bate que estamos viabilizando, vamos
contar com presenças importantes. Em
parceria com os amigos da Chute Boxe,
estamos acertando os detalhes para que
dois atletas do UFC acompanhem o
nosso evento. Além disso, vamos casar
grandes lutas, para que o segundo Ja-
buka Fight seja o grande sucesso, que foi
em sua primeira edição”, finaliza De-
metro.



“Em nome da Família de Rubens De Sté-
fani, os nossos sinceros agradecimentos ao
enorme carinho de todos os amigos, pa-
rentes, amigos de trabalho, Oficiais e Ati-
radores do Exército Brasileiro, que pres-
taram suas homenagens ao nosso amado
marido, pai e avô.”

Um espírito muito louco cujo úni-
co objetivo é bagunçar a vida de um
sobrinho folgado. Com esse enredo,
Jaboticabal recebe no próximo domin-
go, 7, no Cine Teatro Municipal, às
20h30, o espetáculo “Socorro, meu
marido virou a mão”.

Encenado por Vitor Branco, come-
diante do programa “A Praça é Nos-
sa”, Vanderlei Grilo, ex-malhação, Fer-
nando Negah e Bruna Andrade, a co-
média é promessa de muitas gargalha-
das.

Jaboticabal recebe espetáculo
“Socorro, meu marido virou a mão”
Comédia com ator, Vitor Branco, é excelente

opção cultural para o final de semana

O Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa Filho, ressalta a qualidade do
elenco. “Todos são atores experientes
que sempre proporcionaram comédi-
as divertidíssimas em Jaboticabal. ‘So-
corro, meu marido virou a mão’, é uma
excelente opção de lazer cultural para
o final de semana”.

Os convites estão sendo vendidos
no Auto Posto Marginal (Posto do Fú)
e Departamento de Cultura. Para mais
informações, o telefone do departa-
mento é 3202-8323.

A  GAZETAPÁGINA 08 SÁBADO, 06 DE JULHO DE 2.013

HOMENAGEM



A nova sede tem 1.400 me-
tros quadrados que, em seus
quatro andares, com elevado-
res, abrigam setores como: ju-
rídico, sala de cursos para 50
alunos, consultórios médicos e
odontológicos, vídeo locadora,
salão de beleza e de festas, en-
tre outros. No encerramento, o
presidente MOTTA foi home-
nageado pelo Sindicato com
uma placa de metal ressaltando
a liderança sindical comerciária
em todo o Estado. O padre An-
tonio Carlos Molena abençoou
o local.

A rua lotou no ato inaugural
que contou, ainda, com a ex-
pressiva presença de presiden-
tes e diretores dos Sindicatos
Filiados e também da Federação,
uma vez que a solenidade fora
precedida por uma reunião de
Diretoria da entidade.

Elogios
Cada pronunciamento, após a

execução do Hino Nacional, res-
saltou o significado da obra aos
comerciários, à entidade e à ci-
dade. Confira:

Presidente Benedito Oclávio
Frizzas: “Estou emocionado. É
uma realização inaugurar esta
nova sede. Obrigado, em espe-
cial, ao presidente MOTTA e à
minha família. Grato pela pre-
sença dos companheiros e das
companheiras comerciárias e
sindicalistas. Vocês abrilhantam
esta festa. Enfim, deixou com
cada um daqueles que participa-
ram desta construção, direta ou
indiretamente, minha eterna gra-
tidão e muito obrigado pela pre-
sença”.

Ato inaugural de sede revela prestígio
da categoria comerciária

Prefeito Gírio: “Sejam todos
bem-vindos. Esta nova sede re-
presenta a luta incansável do pre-
sidente Benedito e sua diretoria.
Relembra o entusiasmo da inau-
guração de 55 casas erguidas
pelo Sindicato com a Federação.
Hoje, durante visita ao meu ga-
binete, o presidente MOTTA e
Benedito manifestaram interes-
se em encontrar um terreno para
erguer mais casas aos comerci-
ários, uma categoria que gira a
economia de Jaboticabal e cria
empregos”.

Wilsinho Locutor: “Também
tive a honra de receber os dois
presidentes hoje em meu gabi-
nete na Câmara. Conversei com
dois homens realizadores, cuja
mais clara demonstração dos
seus comprometimentos com a
categoria, além das causas sin-
dicais e trabalhistas, se traduz
nesta maravilhosa sede”.

Presidente MOTTA: “Sou
‘Cidadão Jaboticabalense’. Vi de
perto o progresso desta obra
com o presidente Benedito,
acompanhando o assentamento
de cada tijolo. Trata-se de uma
obra erguida com o custeio sin-
dical. Estou certo que, por si só,
esta nova sede, bonita e muito
bem localizada, vai atrair a pre-
sença dos trabalhadores em suas
dependências. O Sindicato não
pode ter apenas uma sede mo-
derna. A dinâmica da entidade se
dá com a ativa participação da
categoria em suas dependênci-
as, como em assembleias e cur-
sos. Igualmente importante é o
comerciário manter contato di-
reto com os diretores, apresen-

tando sugestões sobre melhores
condições de trabalho e de qua-
lidade de vida”.

JANTAR
Entre os muitos momentos de

emoções, a diretoria do SINCO-
MERCIÁRIOS ofereceu um jan-
tar especial nos salões do Bu-
ffet Ize, regado a pratos especi-
ais e bebidas variadas, prolon-
gado até altas horas, numa de-
monstração de reconhecimento
ao Presidente MOTTA, por ter
presenteado Jaboticabal com
uma magnífica e monumental
obra, para atender aos anseios
dos associados.

FRIZZAS, com expressão
serena, o idealizador desta con-
quista, se sentia feliz e radioso,
pois carregava no seu semblan-
te a certeza de ter construído
uma sede para fortalecer ainda
mais a classe comerciária.

BENEDITO OCLÁVIO FRI-
ZZAS, assim se expressou à re-
portagem: “Pela persistência,
plantei a semente, conquistei
objetivos necessários para a
classe do meu sindicato. Não
corri riscos, atingi a vitória,
com criatividade, procurando
sempre inovar, com planeja-
mento adequado, estabele-
cendo prioridades, usando
todos os recursos de minha
capacidade, com humildade,
para alcançar, com ética e
perseverança, a responsabili-
dade pelo sucesso, sempre
acreditando no meu potenci-
al humano, pois esta certeza,
só foi possível graças ao
IDEALIZADOR E MEU AMI-
GO MOTTA”, enfatizou
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RIR COM WALDIR

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Dois litros de leite atravessaram
a rua e foram atropelados.

Um morreu, o outro não, por
quê?

Porque um deles era Longa Vida
.................................................
Sabe o que dá o cruzamento de

uma cobra com um porco espinho?
Resp.: Arame farpado
.....................................................
Sogra devia ter só dois dentes:

Um para doer e o outro
para abrir garrafas!

SHELDON QUIMICA LTDA - EPP, torna público que que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação N° 52001165 , válida até
07/05/2015, para FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZAN-
TES FOSFATADOS , sito à Rua Diógenes Roma, Nº 40, PARQUE
DO TREVO - Jaboticabal/SP.

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.

EMPRESA NO RAMO ALIMENTÍCIO
CONTRATA VENDEDOR

OFERECEMOS:  SALÁRIO FIXO
COMISSÃO
AJUDA DE CUSTO
AJUDA  DE  ALIMENTAÇÃO
PREMIAÇÃO
CONVÊNIO DE SAÚDE
INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO COM FOTO PARA

VENDAS.RHGESTOR@GMAIL.COM

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

Interessados em qualificações de cur-
ta duração já podem se inscrever para
uma das três opções de cursos livres,
oferecidos pelo Senac Jaboticabal, no
mês das férias.

Os títulos com vagas abertas são:
Administração de Conflitos, Reten-
ção na Fonte de Impostos e Contri-
buições e Noções sobre Medicamen-
tos para Atendimento em Farmáci-
as.

As aulas terão início durante todo o
mês de julho, com duração média de 30
dias. Segundo Leandro Nassif D’Arco,
gerente do Senac Jaboticabal, os títulos
foram preparados para que os partici-
pantes possam ampliar seus conheci-
mentos ou iniciar qualificações em no-
vas áreas.

“Os cursos de férias foram selecio-
nados de acordo com as demandas exis-
tentes na cidade, oferecendo ao aluno
um mês de capacitação intensa, com
aulas teóricas e práticas, seguindo a po-
lítica do Senac em preparar profissio-
nais para o mercado de trabalho”, ex-
plica o gerente.

Senac Jaboticabal oferece capacitações
de curta duração nas férias

São três opções de títulos em diversas áreas
 Mais informações podem ser obti-

das no www.sp.senac.br/jaboticabal, pes-
soalmente na unidade ou pelo telefone
(16) 3209-2800.

Serviço
Administração de Conflitos
Data: 11 a 25 de julho
Horário: quinta e sexta-feira, das

19 às 22 horas
Retenção na Fonte de Impostos e

Contribuições
Data: 22 a 30 de julho
Horário: segunda a quinta-feira, das

19h15 às 22h15
Noções sobre Medicamentos para

Atendimento em Farmácias
Data: 22 a 31 de julho
Horário: segunda, quarta e sexta-

feira, das 19 às 22h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

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

Atenção moradores! Funcionários da
 Prefeitura e Sebrae NÃO recolhem dinheiro

Comunicado:
A Prefeitura de Jaboticabal e o SEBRAE-SP (Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas de São Paulo), comunicam à população que NÃO HÁ
funcionários visitando os empreendedores para a formalização de seus negó-
cios. Informa, ainda, que o serviço é GRATUITO e que não há autorização
para recolher dinheiro e cópia de documentos da população.

Quem receber a visita de supostos funcionários deve acionar o Sebrae, pelo
telefone (16) 3203-3398, ou a Polícia Militar (190).

O serviço de formalização de empreendedores individuais é gratuito. Os
interessados devem procurar o Posto de Atendimento ao Empreendedor (Se-
brae), localizado na Prefeitura Municipal, de segunda à sexta, das 8h30 às
12h, e das 14h às 17h.

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.)

LEILÃO
CARROS E MOTOS

38ª CIRETRAN DE JABOTICABAL/SP
SERÃO LEILOADOS NO PRÓXIMO DIA 16/07/2013 ÀS 10:00 HO-

RAS, NA RUA PHILOMENO BOTTINO, 100 (PATIO FREI GALVÃO)/SP
APROXIMADAMENTE 114 VEÍCULOS (CARROS E MOTOS), ENTRE
OS QUAIS: APOLO, BELINA, BIZ, BIZ 125, BRASÍLIA, C100 BIZ, CA-
RAVAN, CBX 200, CELTA, CG, CG 125, CG 150, CG125, CHEVETTE,
CLASSIC, CORCEL, CORSA, CRYPTON, DEL REY, ELBA, EN125, FAC-
TOR, FAZER YS250, FIAT 147, FUSCA, GOL, HUNTER, KOMBI, MAX
125, ML 125, MONZA, OMEGA, PALIO, PASSAT, PEUGEOT 206, POP
100, RD 135, RDZ 125, SANTANA, SPEED 150, TIPO, TWISTER, UNO,
VERSAILLES, VOYAGE, WEB 100, YBR 124ED, YBR 125, YBR 125K.
TODOS OS VEÍCULOS SERÃO VENDIDOS SEM DIREITO  A DOCUMEN-
TO (SUCATA). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 100% À VISTA + 5% DE
COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL, ANDERSON MORALES, JUCESP
379. INFORMAÇÕES 19-3855-3233 / 19-9235-8315 / 19-9179-7660 / 19-
8124-7979/19.8422.3511 -.

FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO NOSSA SENHORA DO
CARMO - CNPJ Nº 50.387.240/0001-69, com sede em Jaboticabal-
SP, por Ata de AGE de 31/05/2013, os membros presentes resol-
vem dissolver a Associação em 31/05/2013, não restando bens
móveis, imóveis e patrimônio, não deixando portanto ativo nem
passivo, ficando a Diocese de Jaboticabal responsável pela guar-
da dos livros e documentos.

SEMINÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DO CARMO
CNPJ Nº 50.387.117/0001-48, com sede em Jaboticabal-SP, por Ato
de Extinção de 31/05/2013, o Bispo Diocesano resolve dissolver o
Seminário em 31/05/2013, não restando bens móveis, imóveis e pa-
trimônio, não deixando portanto ativo nem passivo, ficando a Dio-
cese de Jaboticabal responsável pela guarda dos livros e documen-
tos.

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

Nos cinemas
FAROESTE CABOCLO ****
“Não tinha medo o tal João de

Santo Cristo ... “! Se você, que, como
eu, foi adolescente nos anos 90 e era
fã da banda Legião Urbana, com cer-
teza já ouviu Faroeste Caboclo diver-
sas vezes, só para ver se conseguia
decorar os 168 versos da música. A
história mostrava a saga de João de
Santo Cristo, desde a sua infância po-
bre, até o seu derradeiro final no fa-
moso ‘’duelo’’ com seu algoz Jeremi-
as. O desafio de transformar a canção
em filme foi aceito pelo diretor Renê
Sampaio, praticamente um novato na
função (dirigiu apenas “Cristo Reden-
tor” e o curta “Sinistro). O protago-
nista é interpretado, com maestria,
pelo também praticamente desconhe-
cido Fabrício Boliveira. Isis Valverde
dá vida à mocinha Maria Lucia, por
quem Santo Cristo acaba se apaixo-
nando e Felipe Abib (do seriado global
“Tapas e Beijos”), faz o seu grande
inimigo Jeremias. Desde o começo
Sampaio utiliza de ótimos flashbacks,
que mostram a infância sofrida e amar-
gurada de Santo Cristo. Por meio de-
les podemos ver como seu pai mor-
reu,  culminando em sua revolta con-
tra a sociedade. Afundado nas drogas,
ele decide viajar a Brasilia para en-
contrar com seu primo, Pablo. Juntos
eles começam a traficar maconha para
os “boyzinhos da cidade”. Em um des-
ses encontros João é descoberto por
policiais corruptos e se refugia dentro
da casa de Maria Lúcia. O que seria
apenas uma fuga momentânea, se torna

uma paixão avassaladora que, infeliz-
mente, culminará em um fim trágico,
que todos, ou praticamente todos,
conhecem. Aliás, esse era um ponto
interessante, afinal se todos sabem o
que acontecerá em seu final, como
fazer com que as pessoas se interes-
sem pelo filme? Ora, só a ideia cora-
josa de se adaptar uma canção anto-
lógica como “Faroeste” já seria mo-
tivos para uma espiada, mas a quali-
dade da produção vai além e nos brin-
da com ótimas interpretações e, em-
bora passe do ponto em uma ou outra
cena, se torna um grande filme que,
com certeza, deixaria Renato Russo
orgulhoso.

LANÇAMENTO
TRUQUE DE MESTRE

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 236 e 237, Cap. XX das NCGJSP)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imó-
veis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca
de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major Nova-
es, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem e a quem possa interessar que JOÃO
MARCELO DOS SANTOS, RG N° 19.232.227-SSP/SP, CPF N°
082.125.648/35, escriturário, e sua mulher ELOISA MARIA BOR-
TOLETO DOS SANTOS, RG N° 23.367.246-SSP/SP, CPF N°
108.875.088/55, do lar, ambos brasileiros, casados sob o regime da
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei N° 6.515/77, resi-
dentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Alexandre Detogni,
número 290, depositaram nesta Serventia os documentos exigi-
dos nos itens 236 e 237, Capo XX das Normas de Serviço da E.
Corregedoria Geral da Justiça, acrescentados pelo Provimento CG
N° 18/2012, para REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL,
indicado como lote 19, com área de 250,00 metros quadrados,
parte de uma área maior do imóvel objeto da matrícula número
11.699, livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno situado na
Rua Alexandre Detogni, neste município e comarca de Jabotica-
bal, das seguintes medidas, características e confrontações: mede
10,00 metros (dez metros) de frente, margeando a Rua Alexandre
Detogni; quem da Rua Alexandre Detogni olha para o imóvel, pelo
lado direito segue em direção aos fundos em ângulo interno de
90° (noventa graus), medindo 25,00 metros (vinte e cinco metros),
confrontando pela direita com o prédio N° 280 da Rua Alexandre
Detogni, propriedade de Doralice Gomes de Oliveira (matrícula N°
11.699 R.20); daí, deflete a esquerda com um ângulo interno de 90°
(noventa graus), medindo 10,00 metros (dez metros), confrontan-
do pela direita com os lotes 08 e 09 da quadra - G, do loteamento
Residencial Jardim São José (matrícula N° 24.124), pertencente a
De Paula Empreendimentos Imobiliário Ltda; daí, deflete a esquer-
da com um ângulo interno de 90° (noventa graus), medindo 25,00
metros (vinte e cinco metros), confrontando pela direita com o
prédio N° 300 da Rua Alexandre Detogni, propriedade de Maria
Iraildes Bispo Leandro Quinalia (matrícula N° 11.699 R.36), che-
gando assim ao ponto de início do presente memorial”, perfazen-
do uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta
metros quadrados), cuja exata localização acha-se retratada no
desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibilitará
a abertura de nova matrícula para a fração destacada e averbação
do destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos,
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal de cir-
culação local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a regula-
rização ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da últi-
ma publicação, nos termos. do item 237.2 Cap. XX das NCGJSP.
Jaboticabal, 03 de julho de 2013. Eu, Álvaro Benedito

Torrezan, Oficial, mandei digita subscrevi

Ambulantes garantidos na
Festa do Quitute

A Comissão Organizadora da 31ª Festa do Quitute e Arte e
Artesanato informa que todos os microempreendedores indivi-
duais (ambulantes) que se inscreveram para participar da festa
foram contemplados. Neste ano, os 56 espaços serão divididos
em traillers e barracas padronizadas, em espaços com seguran-
ça, energia e paisagismo.

A ordem das barracas seguirá a da inscrição. “A área reserva-
da será mais agradável, com canteiros e melhoria na iluminação.
Fizemos a terraplanagem do terreno, ampliando o local em até 100
m2; e colocaremos manta asfáltica, garantindo maior conforto à
população”, informa a presidente da festa, Ruchelle Coan.

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 Municipal de Ja-
boticabal, por meio da secreta-
ria da Assistência Social infor-
ma que estão abertas as inscri-
ções para o Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desemprego,
conhecido popularmente como
Frente de Trabalho.

Segundo a Secretária da As-
sistência Social, Eliete Travaini
Lopes, o prazo não será esten-
dido. “Os interessados devem

Frente de Trabalho
abre inscrições

Interessados devem procurar a Secretaria
de Assistência Social até 3 de julho

aproveitar esses dias para se ins-
crever no programa. A expecta-
tiva é que os beneficiados sejam
convocados em breve. A Secre-
taria lembra que todos recebem
salário pelos três meses de tra-
balhos prestados ao município”.

As inscrições devem ser fei-
tas entre 8h e 11h30, 14h e
16h30. Para mais informações,
o telefone da Secretária de As-
sistência Social é 3202-8301.
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Censura: LIVRE
Sinopse: Gru (Ste-

ve Carell) volta a en-
frentar seu inimigo
Victor, enquanto
tenta lidar com ou-
tro super-vilão, El
Macho, e seu filho
Machito.

Sessão: 19:00 e 21:00 /
Sábado, Domingo e Terça
(feriado) também às 14:30



O Vereador Rubinho Gama esteve dia 04 de julho com o Prefeito Raul Girio no DER (Departamento de Estra-
das de Rodagem), tratando de melhorias na Rodovia Dep. Cunha Bueno e Trevo do Distrito de Córrego Rico

  Na foto, Rubinho Gama, Superintendente do DER Clodoal-
do Pelissioni, Prefeito Raul Girio, Secretário Lutti e Luiz S.
Madureira, assessor do Deputado Campos Machado.

Na última semana, cerca de 500 alu-
nos, do 5° ano de escolas municipais e
particulares, participaram da forma-
tura do PROERD - Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas e à
Violência, curso de orientação e com-
bate às drogas desenvolvido pela Po-
lícia Militar.

Da rede municipal participaram as
EMEB’s Carlos Nobre Rosa, Afonso
Tódaro, Palma Travassos, Senhora
Aparecida e Amadeu Lessi. Já da rede
particular aderiram ao projeto os Co-
légios Santo André, Objetivo e Moura
Lacerda.

“A proposta é importante para
afastar nossos jovens das drogas e da
violência. A própria escolha de se tra-
balhar com estudantes no início da ado-
lescência é parte essencial do projeto,
já que essa idade é uma fase de muitas
descobertas e curiosidades. Por esse
motivo a orientação é fundamental”,
diz o prefeito Raul Girio. Para melhor
acompanhamento das aulas, os alunos
recebem apostilas.

O PROERD - O Programa consis-
te em uma ação conjunta entre as Po-

500 alunos participam de formatura do PROERD
Das oito escolas que integraram o projeto, cinco são municipais

licias Militares, escolas e famílias, no
sentido de prevenir o abuso de drogas

e a violência entre estudantes, bem
como ajudá-los a reconhecer as pres-

sões e as influências diárias, desen-
volvendo habilidades para resisti-las.

 A Prefeitura investiu aproximada-
mente R$ 500 mil na compra de tiras
de teste para diabetes. O material é dis-
tribuído gratuitamente para os pacien-
tes da rede municipal de saúde.

A expectativa da Secretaria de Saúde
é que o novo estoque dure quatro meses.
Para garantir o fornecimento, seguindo
orientações de um médico especialista,
foram definidas as quantidades de tiras
que serão distribuídas para cada pacien-
te, variando de acordo com a comple-
xidade do caso.

“Vamos limitar o número de tiras

Prefeitura compra novo lote
de tiras de teste para diabetes
 Material já está sendo distribuído para os

pacientes da rede municipal de saúde

As equipes da Secretaria de
Obras estão iniciando a revitaliza-
ção das praças da cidade. O proje-
to prevê a pintura de quinas, ban-
cos e também a limpeza e poda de

Prefeitura promove limpeza e pintura de praças
Com operação, Prefeitura pretende deixar todas as praças limpas e organizadas

grama.
Nos últimos dias, várias praças fo-

ram beneficiadas pelo projeto: Praça
da Bíblia, dos Italianos, da Imigração
Japonesa, Duílio Poli e Felício Bu-

zaide.
O Prefeito, Raul Gírio, afirma

que o objetivo é revitalizar todas
as praças. “Queremos deixar a ci-
dade limpa e organizada. Nossas

equipes estão podando a grama e
promovendo melhorias em todas as
praças do município. Todos os
bairros serão beneficiados pela
operação”.

Em Jaboticabal, a Secretarias de
Educação, Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente (SAAMA) e o
Fundo Social de Solidariedade traba-
lham para incentivar a adoção de há-
bitos alimentares saudáveis entre os
alunos da rede municipal. Para tanto,
adotam projetos como a Horta Edu-

Escolas de Jaboticabal adotam alimentação saudável
Ação complementa atividades da Horta Educativa

cativa e, agora, desenvolvem ativida-
des relacionadas à Alimentação Sau-
dável.

O projeto incentiva a aprendizagem,
por meio de atividades lúdicas, tendo a
educação como meio de transformação
da sociedade e as crianças como impor-
tantes agentes de transformações cul-

turais, para que possam transmitir os
saberes aos familiares e amigos, levar
os conhecimentos para as gerações fu-
turas.

De acordo com a presidente do Fun-
do Social, Cidinha Girio, o objetivo ´é
complementar as ações desenvolvida na
Horta Educativa. “O projeto desenvol-
ve nos alunos a consciência da boa ali-
mentação, da saúde preventiva na me-
lhoria da qualidade de vida e no desen-
volvimento físico e intelectual.”

Segundo o secretário de Educação,
Cesar Esper, a EMEB Afonso Tódaro
já desenvolve as atividades relaciona-
das ao projeto. “Um dos avanços já
conquistados foi a alimentação exclusi-
va da escola realizada nas dependências
do refeitório. A medida solucionou, ain-
da, problemas com os pombos, que mi-
graram para outras localidades.”

Nas EMEB’s Coronel Vaz, Walter
Barione e Tereza Noronha de Carvalho
as crianças também estão envolvidas
com as atividades da Alimentação Sau-
dável e Horta Educativa. Já na EMEB
Paulo Freire, os alunos trabalham no
cultivo de alimentos. Agora, seguindo
os padrões de produção da Horta Edu-

cativa, fortalecendo as ações desenvol-
vidas na área de preservação ambiental
e saúde preventiva que envolvem toda
a comunidade escolar.

Conheça os principais objetivos
da Alimentação Saudável:

· Integrar, a educação alimentar,
aos diferentes conteúdos curriculares da
educação infantil;

· Incentivar a adoção de hábitos
alimentares saudáveis;

· Capacitar funcionários para
garantir uma alimentação escolar sau-
dável e adequada;

· Sensibilizar as famílias para
também melhorar os hábitos alimenta-
res em casa;

· Incentivar o aproveitamento
integral dos alimentos para a garantia
da alimentação adequada e também con-
tribuir na economia doméstica e na pre-
servação ambiental;

· Traçar o perfil nutricional dos
alunos para mensurar o impacto da ini-
ciativa na vida das crianças e conhecer
o percentual de fatores de risco para sua
saúde;

Estimular a prática de atividades fí-
sicas.

para os pacientes que tomam medica-
ção por via oral. Essas pessoas podem
fazer o teste em um prazo maior, dife-
rente nos casos mais complexos onde
as tiras são usadas várias vezes por dia.
Seguimos orientações de um médico es-
pecialista e isso garante que todos os
pacientes da rede sejam atendidos”, afir-
ma o Secretário de Saúde, Dr. Carlos
Alberto Navarro.

A distribuição das tiras de teste para
diabetes acontece na Unidade de Saúde
da Mulher onde fica localizado o Ambu-
latório de Diabetes.

Durante o mês de junho, a Prefeitu-
ra promoveu melhorias em duas áreas
verdes do município. Para garantir a
segurança dos pedestres e criar uma área
para caminhadas, a Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, construiu calçadas
em duas áreas localizadas no Parque dos
Laranjais e Nova Aparecida.

Nas próximas semanas, a nova pra-
ça do Parque dos Laranjais irá receber

Prefeitura promove melhorias em áreas verdes
Locais estão recebendo calçamento e iluminação

iluminação.
O Prefeito, Raul Gírio, lembra que

as melhorias atendem as necessida-
des dos moradores. “Estamos promo-
vendo melhorias nessas áreas para ga-
rantir o bem-estar de nossa popula-
ção. Vamos criar espaços que possam
ser usados para caminhadas e corri-
das em locais que não eram utiliza-
dos”.

A Escola de Arte “Professor Fran-
cisco Berlingieri Marino” informa que
estão abertos os pedidos para inscrições
dos cursos oferecidos. Os interessados
devem ir pessoalmente à secretaria da
escola para garantir uma das vagas aber-
tas.

O Diretor da Escola de Arte, Dé Ber-
chielli, informa que as inscrições vão
até 22 de julho. “De acordo com esse
levantamento vamos ter condições de
definir o número de vagas que serão
abertas de acordo com a nossa disponi-
bilidade. O cadastro deve ser feito pes-

Escola de Arte abre
período de inscrição

O cadastro é feito apenas na secretaria da Escola de Arte

soalmente. A escola funciona diariamen-
te entre 8h e 22h”.

Cursos oferecidos: A Escola de
Arte “Professor Francisco Berlingi-
eri Marino” oferece cursos de pia-
no, teclado, clarinete, violão, flau-
ta, guitarra, bateria, saxofone, con-
trabaixo, trompete, trombone, per-
cussão, cavaquinho, canto, dança de
salão, balé, desenho, desenho e ilus-
tração, desenho artístico, artesana-
to e teatro.

O telefone da Escola de Arte é 3202-
8561.

A Secretaria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente e o SAAEJ
(Serviço Autônomo e Água e Esgoto de
Jaboticabal) promoveram, no último dia
27, a I Conferência Municipal de Meio
Ambiente, sob o tema” Politica Nacio-
nal de Resíduos Sólidos”.

Além do prefeito Raul Girio, secre-
tários e vereadores municipais, estive-
ram presentes no evento o sargento da
Polícia Ambiental, Giovane Delalibera;
gerente da Cesteb, Amauri da Silva Mo-
reira; promotor Hamilton Lisi; presi-
dente do SAAEJ, José Augusto Fagun-
des Gouvêa; presidente da Emurja, Ru-
chele Coan; professores e alunos da

Conferência de Meio Ambiente
trata sobre resíduos sólidos

Novo encontro está previsto para o dia 19

Unesp e representantes da Coplana e da
Cooperativa de Reciclagem.

Na ocasião, o promotor Hamilton
Lisi e o diretor da empresa Reusa Con-
servação Ambiental, Paulo Henrique
Berlingeri, apresentaram o tema e abor-
daram temas como fiscalização e legis-
lação envolvendo resíduos sólidos.

Após o debate entre os presentes,
foi agendado um novo encontro para
apresentar as propostas referentes aos
4 eixos. São eles: Produção e Consumo
Sustentáveis; Redução dos Impactos
Ambientais; Geração de Renda, Traba-
lho e Emprego; e Educação Ambiental.
A reunião será dia 19 deste mês.
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Ato inaugural de sede revela prestígio da categoria comerciária
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