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Além das diversas ações re-
alizadas desde o início do ano,
a Secretaria de Saúde de Ja-
boticabal já deu início à refor-
ma de todos CIAFs - Centro
Integrado de Atendimento à
Família. O investimento será de
R$ 1 milhão, fruto de uma par-
ceria entre a Prefeitura e o Mi-
nistério da Saúde.

O prefeito Raul Girio pede
paciência à população neste
período. “As reformas são
importantes por garantir
atendimento de qualidade
para toda a família, mas sa-
bemos que o período de

Prefeitura dá andamento a reforma de todos os CIAFs
Cidade passa a contar com todas unidades recuperadas

obras traz alguns transtor-
nos. Já entregamos o CIAF
II e III e estamos reforman-
do o I, IV, V, VI e o de Cór-
rego Rico. Muito em breve
poderemos entregar prédios
mais confortáveis e amplos”,
informa.

Para o secretário da pasta,
Dr Navarro, “a paciência, nes-
te momento, é muito importan-
te. Estamos trabalhando para
melhorar o acolhimento e a
humanização em todos os CI-
AFs da cidade, o que inclui a
reforma dos prédios. Temos
consciência do grande trans-

torno que traz para a comuni-
dade, mas contamos com a
compreensão de todos”.

Confira a relação de CI-
AFs que serão reformados:
CIAF “Luiz Alberto Bernal” |
R$ 145.024,64, CIAF
“Amadeu Lessi” | R$
219.388,06 (entregue),
CIAF “Antonio Ricardo Be-
natti” | R$ 140.079,89, CIAF
“Aurélio Niero” | R$
124.512,81, CIAF “Gino
Bassi” | R$ 124.512,81, ESF
Tereza Fernandes Barbosa |
R$ 121.035,57 e ESF Cór-
rego Rico | R$ 149.894,61

Cerca de 600 profissionais, in-
cluindo professores, educadores
e diretores de escolas, participa-
ram essa semana (23 a 25 de ju-
lho), do VIII Fórum de Educação,
promovido pela Prefeitura Mu-
nicipal, através da Secretaria de
Educação.

Na abertura do evento, o famo-
so escritor Dr. Augusto Cury pa-
lestrou sobre “A formação de pen-
sadores – a educação do século
XXI”. No mesmo dia, no período
da tarde, o Prof. Dr. Valdir Schalch
tratou sobre “Meio Ambiente e
Educação Ambiental: alternativas

VIII Fórum de Educação
capacita 600 profissionais

Augusto Cury foi um dos palestrantes da semana
tecnológicas para a sustentabili-
dade”.

O prefeito Raul Girio, que fez
questão de participar da abertura
do fórum, relembrou as conquis-
tas para o setor. “Em sete meses já
entregamos uma ampliação de cre-
che, iniciamos outras duas – no
Parque das Araras e Jardim Santo
Antônio, implantamos o EJA em
Córrego Rico, mais dois polos de
EMEC, entregamos apostilas e in-
crementamos o cardápio das cri-
anças com batata doce e, em bre-
ve, com leite tipo A.”

No dia seguinte, os participan-

tes ainda foram privilegiados com
as palestras “Relações dentro e
fora do ambiente escolar para uma
gestão de qualidade”, com a Prof.ª
Drª Heliana da Silva Palocci, e “O
aluno de inclusão no ensino regu-
lar”, com a  Prof. Dr. Leandro Ca-
bral. Durante o encerramento, os
profissionais foram capacitados
por oficinas do Sistema UNO.

De acordo com o secretário da
pasta, Cesar Esper, o objetivo do
Fórum é capacitar os profissionais
para que possam oferecer educa-
ção de qualidade aos alunos da
rede municipal.

A real personalidade do indivíduo

está contida nos procedimentos e

decisões

O homem de visão respeita seus

subordinados e não

corrompe a nação

Quem persegue, humilha e destrói,

levando vantagens, vive no

anonimato do ridículo
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P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ VIEIRA

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher

Pr. Anastácio Martins

Um dos hits da sabedoria convenci-
onal reza que o amor é o último estágio
da paixão, o viço afetivo depurado pelo
tempo, o fascínio testado e confirma-
do pela experiência. Algo como a pai-
xão envelhecida, no sentido de melho-
rada, nos barris da vida a dois. É como
se aquele foguete de alta energia cheio
de tesão e emoção à flor da pele, conse-

No dia 26 de Julho de 2010 de duas
fontes distintas, do Diário da Saúde e do
Site : http://www.agencia.fapesp.br/ma-
terial/12157/mais-atencao-a-vida.htm,
vieram à publico uma mesma notícia
acerca do SUICÍDIO, que chamou a

Na semana passada vimos que pode-
mos controlar nossas emoções. Agora
eu te pergunto: você está pronto para
domina-las? Se estiver pronto, creio que
poderei ajudá-lo a entender alguns dos
seus sentimentos, mas entendê-los não
é nem de longe tão importante quanto
controlá-los. Tome a decisão de não
deixar mais seus sentimentos controla-
rem você. Os princípios contidos aqui
concordam com a palavra de Deus e
colocarão você em uma posição de au-
toridade e não de escravo. Você pode
ter vitórias, em vez de ser uma vítima.
Você não precisa esperar para ver como

Celebre a carreira do ratinho na era
dos desenhos a cores, com 26 histori-
nhas lançadas entre 1935 e 1939. Uma
coleção a temporal dos primeiros pas-
sos de Mickey fora do mundo em preto
e branco. Essa coletânea  vai de 1925 a
2000, todos os filmes em uma única
película. Walt Disney inaugurou seu es-
túdio para sair da crise, com o filme
Mortimer, hoje Mickey Mouse.

“O único jeito de por as coisas em
prática é parar de falar e começar a fa-
zer”, diria Walt Elias Disney, talvez re-
sumindo um pouco de sua pessoal filo-
sofia construtora de uma enorme e bem

REFLEXÃO  —  UM DOLOROSO SILÊNCIO
atenção para o fato de que “se a cada
dia Cinco Baleias aparecessem mortas
nas Praias, certamente o fato merece-
ria as capas dos Jornais”.

No entanto, só no Brasil, de acordo
com o SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE MORTALIDADE, do Ministério da
Saúde, 9.090 pessoas chegaram ao SUI-
CÍDIO no Brasil em 2008, o que cor-
responde a 25 mortes diárias. Por que
esse doloroso silêncio ante Vidas que se
calam definitivamente quando poderi-
am ser salvas?

A citação do fato das baleias nasceu
de uma CAMPANHA DE PREVENÇÃO
DO SUICÍDIO AUSTRALIANA, que
buscou nas frases “SAVE THE MALES”
(Salve os Homens), em vez de “Save
the whales” (Salve as baleias), referin-
do-se aos cinco homens que, diariamen-
te, matam-se naquele País.

É evidente que a Campanha não vi-
sou ao extermínio das baleias. Elas são

dignas de desfrutar do que a Vida lhes
oferece da forma como são. A campa-
nha apenas quis sacudir os Indivíduos para
o triste episódio do SUICÍDIO de tantos
seres humanos que cada vez mais cresce
e se avoluma no Mundo. A falta de aten-
ção ao assunto, somada a Preconceitos e
a Ideias Errôneas, têm agravado a situa-
ção que já se apresenta como um PRO-
BLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, de acor-
do com Neury José Botega, Professor
titular do Departamento de Psicologia
Médica e Psiquiatria da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp).

“Atitudes simples como maior aten-
ção durante tratamentos hospitalares
podem salvar centenas de Vidas, segun-
do Botega. E os voluntarios do CVV
tem a experiência dessa afirmação,
quando percebem que a Compreensão,
a Empatia, a Aceitação dedicadas ao
Outro já são capazes de Despertar no
timbre da sua voz uma nova disposição

para enfrentar os problemas”.
“Os números são apenas a ponta do

Iceberg, pois, para cada SUICÍDIO, es-
tima-se que haja pelo menos 20 Tenta-
tivas. E, para cada caso de Tentativa
que atendemos no Hospital, outras cin-
co pessoas, na Comunidade, estão pla-
nejando e 17 estão Pensando seriamen-
te em pôr fim à Vida”, diz ainda Botega.

Em Campinas (SP) ao visitar 600
residências distribuídas em Camadas So-
ciais Diversas, o Grupo de Pesquisa de
Botega descobriu que o Problema é mais
Amplo do que se imaginava.

O ESTUDO LEVANTOU QUE
QUASE UM  QUINTO (120 PESSO-
AS), DAS PESSOAS VISITADAS, JÁ
PENSARAM SERIAMENTE EM SUI-
CÍDIO AO LONGO DA VIDA.

Reflexão sobre texto do voluntário
Hélio/CVV Ribeirão Preto-SP-

Boletim/CVV – José Fernando Stgli-
ano

MICKEY MOUSE
sucedida organização. Em 8 de feverei-
ro de 1926, o quarto filho da família
Disney inaugurava os Estúdios Walt
Disney, uma fabrica de fantasias em ace-
tato e película.

O estúdio produziria clássicos como
Branca de neve e os Sete Anões (1937),
Fantasia (1940), Bambi (1942), A Dama
e o Vagabundo (1955), e A Bela Ador-
mecida (1959), Todos realizados antes
da morte de Walt Disney. Os livros de
história estão repletos de inúmeros gran-
des sonhadores e pensadores criativos,
abençoados com a habilidade de trans-
formar essas ideias em realidade e é jus-
tamente aí que o mito Disney se dife-
rencia. Tudo começou com Mortimer,
o rato mais famoso do mundo. Em seu
primeiro filme, Steamboat Willie, Mor-
timer foi ovacionado como um revolu-
cionário item dentro da indústria cine-
matográfica da animação além de
virar símbolo do império erguido por
Disney. Mortimer nasceu do desejo de
Disney em superar outro personagem
concorrente: o Gato Felix.

Aos 27 anos, no início de 1928, ele
tentava transformar um antigo perso-

nagem, Oswald, o Coelho Sortudo, em
algo que prestasse.

Com seu pequeno estúdio no quin-
tal, quase afundando em dívidas, alterou
a forma de Oswald até que ele ficasse
parecido com Mortimer. O passo emer-
gencial foi trocar o nome do persona-
gem para outro mais simpático e agra-
dável  aos ouvidos: Mickey Mouse. De-
pois de Mickey viriam outros: Pato
Donald, Tio Patinhas, Pateta, o nosso
Zé Carioca (criado para  reforçar a po-
lítica da boa vizinhança com a América
Latina) e Pluto, entre vários. Décadas
depois, o ratinho seria apenas uma nas-
cente importante de um grande rio de
negócios que incluiria histórias em qua-
drinhos, longa metragens de animação,
programas de TV, milhares de dólares
em licenciamento de produtos e outro
fundamental sonho concretizado: gigan-
tescos parques temáticos. No começo
dos anos 50, depois do sucesso de seus
filmes e da consolidação do que mais
tarde se transformaria em um império,
a então Walt Disney Company inicia-
ria o projeto de  seu primeiro parque,
adequadamente chamado de Disneyland.

“Ele será baseado e dedicado aos ideais,
sonhos e duros fatos que construíram a
América, servindo de inspiração para o
resto do mundo”, afirmaria Disney, re-
forçando o nacionalismo calcado no
american way of life que sempre sus-
tentou. Walt Disney não chegaria a vis-
lumbrar seu ideal de centro comunitá-
rio, hoje mega do turismo mundial.
Morrendo em dezembro de 1966.

Entre criticas ao seu nacionalismo e
um estúdio que seria responsável por
outros clássicos filmes como  A Peque-
na Sereia (1990), A Bela e a Fera (1991),
e O Rei Leão (todos produzidos depois
de sua morte), Disney deixou a essência
de um sonho de garoto: uma galeria de
personagens atemporais, que povoari-
am o imaginário de várias gerações.

Datas, 8 de fevereiro de 1920 nasce
Lana Turner, a atriz, fez Assim Estava
Escrito e Imitação da Vida.

Fevereiro de 1915 dia 8 uma segun-
da feira, estreia O Nascimento de uma
Nação no auditório Clune em Los An-
geles, EUA. Seu diretor D.W. Criffith,
foi um dos grandes pioneiros da indus-
tria cinematográfica.

1909 nasce, Carmem Miranda, can-
tora e atriz, a Pequena Notável de Ho-
llywood.

CONTROLANDO SUAS EMOÇÕES  ( PARTE 2)
se sente todos os dias, antes de saber
como vai agir. Creio que esta mensa-
gem lhe ajudará a entender melhor a si
mesmo e também o equipará para to-
mar decisões que liberem o melhor de
Deus para a sua vida. (Escolho fazer o
que é certo, independentemente de
como me sinto). Sem ajuda de Deus,
temos dificuldade em fazer as coisas com
moderação. Costumamos comer demais,
gastar dinheiro demais, nos divertir de-
mais e falar demais. Somos exagerados
nos nossos atos, porque nos comporta-
mos emocionalmente. Sentimos von-
tade de fazer alguma coisa e a fazemos,
sem pensar no resultado. Depois que está
feito e não pode ser desfeito, lamenta-
mos tê-lo feito. Entretanto, não temos
de viver lamentando. Deus nos dá o Seu
Espírito, para nos capacitar a fazer es-
colhas certas e sábias. Ele nos impulsio-
nar, guia e dirige, mas ainda temos de
dar o voto de decisão. Se você tem vo-
tado da maneira errada, tudo que preci-
sa é mudar o seu voto. Para formar no-
vos hábitos, precisa tomar a decisão de
não fazer o que tem vontade, a não ser
que esteja de acordo com a vontade de
Deus. “Você terá de dizer “Não” a si
mesmo com frequência, e isso é”  Mor-
rer para si mesmo”. Lembre-se de que
as escolhas sábias podem não ter nada a
ver com os sentimentos, talvez não sin-
ta vontade de fazer o que é certo, mas

pode ter o sentimento errado e ainda
assim fazer o que é certo. As emoções
podem nos levar a querer fazer o que é
certo e o que é errado ao mesmo tem-
po. Nem sempre é fácil escolher o cer-
to, mas é mais fácil do que escolher a
coisa errada e passar pela tristeza que
sentimos depois. Posso sentir vontade
de fazer cara feia e sentir pena de mim
o dia inteiro se as coisas não correrem
do  jeito que quero, mas por intermédio
de Cristo, posso escolher ter uma atitu-
de positiva e confiar em Deus, para me
dar o que Ele quiser que eu tenha naque-
le momento. Ás vezes nos sentimos
emotivos porque alguma coisa nos an-
gustiou no dia anterior e não resolve-
mos o assunto. Muitas vezes somos cul-
pados porque engolimos coisas em vez
de tratarmos delas. Se você é uma pes-
soa que evita o confronto, pode ter a
alma cheia de problemas não resolvi-
dos, que precisa ser encerrados antes que
desfrute da sua saúde emocional. Apren-
da a falar usando palavras agradáveis,
sem ofender quem quer que seja. Em
Mateus 18.15 Jesus disse: Se uma pes-
soa lhe ofender ou fizer alguma coisa
que você não goste, procura o tal e diga
o quanto você esta aborrecido, e se re-
almente esta pessoa queria dizer aquilo,
antes de você jogá-la. Você vai desco-
brir que tudo não passou de um mau en-
tendido. Confie em Deus, para Ele não

deixar a sua ira falar em seu lugar. Tudo
pode se resolvido se você deixar Deus
agir. Eu já passei situações em que tive
que confiar em Deus, mesmo estando
certo. Quando eu tentava resolver do
meu jeito, era só confusão, mágoas e
ressentimentos, porque eu deixava os
meus sentimentos e as minhas emo-
ções falar mais alto. Hoje eu sei que
podemos controlá-las com a ajuda de
Deus. Pense antes de falar e faça sem-
pre a pergunta para si mesmo “Eu gos-
taria que alguém falasse comigo desta
maneira”. Tenho certeza que você di-
ria “Não”. Viva uma vida feliz, inde-
pendente de qualquer coisa, sempre es-
perando o melhor das pessoas, porque
todos tem defeito e ninguém é igual.
Mas todos somos filhos de Deus e Ele
nos ama do jeito que somos. Quando
tiver oportunidade, faça o bem, mas
não esperando nada em troca (Gálatas
6.10). E faça sem olhar a quem. Peça
para o Senhor lhe ajudar a fazer a coisa
certa. Ele está esperando que você ve-
nha convidá-lo. Davi vivia pedindo a
ajuda de Deus, porque ele não conse-
guia resolver nada sozinho (Leia O Sal-
mos 51. 1 ao 19). Estarei orando por
você para que o Senhor possa lhe aju-
dar a tomar as decisões certas na vida.
Pr. Anastácio Martins. Ouça o nosso
programa (Verdade da Palavra). Diári-
amente Na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
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Que o amor emerge da paixão, todos sabem!

guisse escapar da autodestruição pelo fim
do combustível da ilusão e da idealiza-
ção e alcançasse uma órbita confortá-
vel, na qual alguns conseguem viver para
sempre, felizes ou resignados, entre pe-
quenas ou grandes oscilações.

Que a paixão conduz ao amor todo
mundo sabe, mais poucos pensam que o
caminho inverso também seja possível.
Sim, estou dizendo que a paixão tam-
bém pode emergir do amor. Às vezes
ela brota da covivencia, que em lugar de
diluir o sentimento o fortalece, aumen-
tando a “liga” entre os parceiros. Não
se trata de atração física, simplesmen-
te, do desejo no sentido estritamente
sexual, mas da paixão pelo caráter, da
admiração pelos dotes sublimados liga-
dos à realização e criação, à devoção
parental e familiar, às atitudes diante da
vida: intelectuais, éticas ou políticas. A
paixão que emerge do amor retorna tam-
bém com frequência às raízes, ao nú-
cleo que no passado foi o motivo do
recíproco fascínio original.

No casal bem-sucedido, o foguete da
paixão vai para o espaço, mas parte de
seu combustível permanece preservado
e a qualquer momento pode dar novo
impulso à vida conjunta. Afinal, a pai-
xão, segundo revelam as pesquisas aca-
dêmicas, dura pouco mais de um ano,
período em que libera nos corpos afeta-
dos por ela uma substância, a neurotro-
fina —  responsável por sensações agra-
dáveis. Quando essa vertigem passa,
muitos se desanimam. Não se confor-
mam em não desfrutar mais aquele en-
tusiasmo inicial. O casamento então,
sucumbe à intolerância de um, ou de
ambos a uma vida sem variedade e emo-
ções picantes.

Aqui entre nós, às vezes as relações
se tornam mesmo insatisfatórias, e aí
pode ser a hora de terminar. Falo daque-
les casais que não conseguem confirmar
suas possibilidades e vêem o amor se ex-
traviar sem poder reagir. Mas isso é dife-
rente do vício da paixão, aquela sensa-
ção de que a vida está sempre atrasada

em relação aos sonhos e ambições amo-
rosas. É como se a vida tivesse uma dívi-
da de amor com essas pessoas, que ainda
não foi saldada. Elas não entendem que a
falta e a insatisfação são itens constitu-
cionais do ser humano, que para ser feliz
é necessário primeiro fazer um luto por
essa perda da ilusão. Ou, como diria o
texto bíblico (o admirável Eclesiastes):
“O coração dos sábios está na casa do
luto, mas o dos insensatos na casa da
alegria. Melhor ouvir a repreensão do
sábio do que a canção do insensato”.

Que tal ouvir os dois, Salomão? Ain-
da com a simultaneidade dos sentimen-
tos, inclusive a tolerar na relação afeti-
va os de amor e ódio juntos. É verdade
que às vezes surgem pessoas que pare-
cem poder nos livrar dessa ambivalên-
cia e se encaixar direitinho como per-
sonagem de nossas ilusões. Porém, pas-
sada essa alucinação, há quem queira
procurar outra, e outra, e outra.  Aí vale
pensar se essas novas paixões indicam
o fim de um amor, a procura de algo
melhor, ou não passam de um correr
ambicioso e interminável em direção a
algo que nunca será real. Ame, apaixo-
ne-se e Ame e apaixone-se e seja  feliz
com o coração!!!

P/ Maria Cappatto

Muita gente pensa que os apóstolos
eram todos velhinhos. Pedro e André,
certamente, estavam na “flor da ida-
de”. João, o discípulo amado, era bem
jovem quando foi chamado. Não resta
dúvida: os jovens eram atraídos por Je-
sus, e eles O seguiam com ardor e cora-
gem. Eles sentiam que Jesus respondia
plenamente aos anseios de seus cora-
ções. Por isso, aceitaram viver a vida
nova que Ele propunha.

Na Jornada Mundial da Juventude de
2000, nós assistimos uma cena linda:
um jovem conseguiu atravessar todas as
barreiras, subiu aquela alta escada como

Jovens, evangelizadores de uma nova geração
um flecha e atingiu o topo onde estava
o Beato João Paulo II. Depois, ficamos
sabendo que aquele jovem era de uma
comunidade da Argentina e o que ele
disse foi: “Santo Padre, nós jovens do
mundo inteiro o seguimos porque sabe-
mos que o senhor segue Jesus”.

Ouvir o Papa era ouvir Jesus. É por
isso que eles o seguiam de coração aber-
to e entusiasmado. O que o Beato João
Paulo II experimentou, também acon-
teceu com o Papa Emérito Bento XVI,
na JMJ realizada em 2005, na Alema-
nha. Bento XVI foi um Papa sábio, que
recebeu a graça do Alto para governar a
Igreja nesse tempo. Quando, após um
longo discernimento, ele afirmou que
iria deixar o pontificado, nós nos sur-
preendemos, mas vimos que era essa a
vontade de Deus.

Estamos às vésperas da JMJ e a vin-
da do Papa Francisco ao Brasil será de
grande valia para os jovens brasileiros e
para os que vierem de tantas partes do
mundo. A simplicidade e o entusiasmo
do Papa certamente haverá de encan-
tar os milhões de jovens e impulsioná-
los a serem os grandes protagonistas da
Nova Evangelização. São os jovens que
evangelizam os jovens. O Papa Fran-
cisco surpreende o mundo a todo mo-
mento. Nessa sua visita ele nos surpre-
ende muito. Esperemo-lo com a nossa
oração e grande expectativa. Prepare-
mo-nos para as surpresas de Deus!

Seu irmão,

Todos nós possuímos mediunidade.
Ela se manifesta em nós de muitas ma-
neiras e de acordo com nosso grau de
evolução. Nós somos médiuns, instru-
mentos que se servem de intermediári-
os de um plano para outro, material e
espiritual. Muitos são os tipos de me-
diunidade que se desenvolvem em mui-
tas encarnações nas vidas sucessivas. O
intercâmbio entre os dois planos mate-
rial e espiritual traz  entendimentos, li-
ções, mensagens e uma ligação para
nascer um aprendizado repleto de valo-
rização e contribuição para nascer a
EVOLUÇÃO. São manifestações de es-
píritos que nos trazem ensinamentos
para contribuírem no nosso patrimô-
nio espiritual

A VIDA ETERNA DO ESPIRITO.
A MEDIUNIDADE está sendo um

motivo de estudo e de  pesquisas entre
os historiadores, filósofos e estudiosos.
A eternidade nos leva a caminhos que
nos trás a felicidade.

NA VIDA TUDO PASSA.
O  tempo nasce com a semente do

nascimento, cresce com a esperança de
vencermos as trevas, no surgir das luzes
do amor e do perdão. Tudo vem com a
vitória, que sonhamos com  a força de
vontade na frente, vencendo todos os
problemas e dificuldades que aparecem
no decorrer das vidas sucessivas, onde

DOIS MUNDOS SE LIGAM PELA MEDIUNIDADE
caminhamos entre dois mundos, pelas
forças da mediunidade, onde os médiuns
exercem funções importantes, porque
fora da caridade não há salvação. MÉ-
DIUNS E MEDIUNIDADE, ligados
pelo trabalho, na caminhada pelas en-
carnações, em busca de EVOLUÇÃO,
dentro de um aprimoramento espiritual
e material. Na vida caminhamos para
as realidades que exigem transformações,
dentro da reforma íntima, de cada um.
Aceitação da verdade é a meta que nos
cabe alcançar, exigindo de nós planifi-
cações e planos, para  encontrarmos os
textos certos, exatos, na fé raciocina-
da, na credibilidade da existência de
DEUS e de JESUS. A COMUNICAÇÃO
dos espíritos do plano espiritual para o
material, tem contribuído muito, para
trazerem entendimento, raciocínio ló-
gico e racional, para desvendar os mis-
térios que vem vindo através dos tem-
pos, mas que sofreram transformações
e mudanças, no modo de pensar, julgar
e realizar.

Precisamos acreditar na reencarna-
ção que é a volta do espírito ao corpo,
para uma nova vida, encarnados num
plano terreno de provas e expiações,
que é a TERRA, para novas experiênci-
as, estágios e preparações, para supor-
tarmos as provas e expiações dadas a
cada um, de acordo com seus débitos
criados em vidas anteriores, num passa-
do que se vai longe, através dos tempos
idos da eternidade.

Somos eternos em espírito e busca-
mos  através  do trabalho vivermos den-
tro da família, realizando nossos com-
promissos assumidos e determinados,
para que a união seja uma realidade.        O
AMOR É LUZ QUE ILUMINA OS
CAMINHOS QUE PERCORREMOS,
PARA ALCANÇARMOS A FONTE DA
SABEDORIA.

A FELICIDADE NÓS CONSEGUI-
MOS COM A HONESTIDADE, HU-
MILDADE, MUITA FÉ E CRERMOS
EM DEUS.

Após a inauguração de uma
unidade especializada, a Prefei-
tura disponibilizou diversos ser-
viços voltados para a saúde da
mulher. Agora, já está em fun-
cionamento o Serviço de Aten-
dimento a Mulher Vitimizada.

Um advogado orienta mu-
lheres e crianças vítimas de vi-
olência doméstica. O atendi-
mento acontece todas as se-
gundas-feiras, entre 8h e 12h.
Nos outros dias, uma funcioná-
ria fica responsável pelo agen-
damento e por informações

Jaboticabal lança Serviço de Atendimento a Mulher Vitimizada
Atendimentos acontecem na Unidade de Saúde da Mulher

preliminares.
O Prefeito, Raul Girio, afir-

ma que esse é apenas um dos
serviços disponibilizados na Uni-
dade de Saúde da Mulher. “Ja-
boticabal conta com um espaço
especialmente voltado ao bem
estar das mulheres, onde vários
exames são realizados, com um
tratamento diferenciado. O Ser-
viço de Atendimento a mulher
vitimizada vem ao encontro com
a necessidade de acolher e in-
formar as vítimas de violência
doméstica sobre seus direitos”.
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Djalma Santos morre aos 84 anos
Visto por muitos como o maior la-

teral direito de todos os tempos, o ex-
jogador Djalma Santos faleceu na ter-
ça-feira, 23 de julho, aos 84 anos. O
bicampeão com a Seleção Brasileira nas
Copas do Mundo de 1958 e 1962, não
resistiu às complicações de uma infec-
ção respiratória aguda - ele estava in-
ternado desde 1º de julho no Hospital
Hélio Angotti, em Uberaba (MG).

Djalma Santos conquistou dois tor-
neios Rio-São Paulo na Portuguesa, mas
brilhou mesmo foi na ‘Academia’, como
era conhecido o time do Palmeiras dos
anos 60. Lá, ele conquistou duas Taças
Brasil, um Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, um Rio São Paulo e três Campe-
onatos Paulistas. Após deixar o Palmei-
ras, em 1968, ainda defendeu o Atléti-
co-PR, onde ganhou seu último título,
o Campeonato Paranaense de 1970.

Com tudo isso, tantas glórias, Djal-
ma era um sujeito dos mais simples e
tranquilos; dos que falavam com mais
naturalidade sobre ser campeão do mun-
do ou entrar para a história do esporte.
Foi assim numa longa entrevista com o
FIFA, em 2010. "Minha vida eu sempre
levei normal. Sempre respeitei o adver-
sário, respeitei o povo que vai assistir.
Graças a Deus joguei a vida toda e nunca
fui expulso de campo. Por quê? Porque
havia respeito. Jogava com lealdade",
contou ele naquela ocasião, ao comen-
tar sobre como seguiu sendo a mesmís-
sima pessoa após se sagrar campeão do
mundo e ser eleito melhor lateral da
Copa em 58.

"Logicamente, algumas portas se
abriram, não digo que não. Hoje eu faço
minhas coisas por causa daquela época
do Brasil, campeão do mundo. Até hoje
há um respeito. Então eu só posso agra-
decer ao futebol".

Ídolo de duas colônias
Djalma Santos teve um início frus-

trante como futebolista profissional ao
atuar como volante, mas sua carreira
sofreu uma reviravolta positiva quando
ele foi deslocado para a lateral direita e
passou mais de uma década na Portu-
guesa. "Durante 11 anos joguei na Por-
tuguesa e não fui campeão paulista. Sem-
pre torço para a Portuguesinha um dia
chegar lá. Ela merece", disse, assim que
deixou os gramados.

Já conhecido internacionalmente,
Djalma Santos trocou a colônia lusita-
na pela italiana. Em 1959, foi negocia-
do com o Palmeiras e passou a fazer
parte de um dos melhores elencos do
seu tempo. Conquistou três títulos pau-
listas em uma década em que o mono-

pólio santista, comandado por Pelé e
companhia, parecia insuperável.

Djalma Santos vestiu sua terceira
camisa somente em 1969, ao transfe-
rir-se para o Atlético-PR. Em Curitiba,
já não precisava mais provar do que era
capaz. Mesmo assim, contribuiu com a
conquista do Campeonato Estadual de
1970. Na ocasião, o Furacão estava há
13 anos sem erguer nenhum troféu. A
despedida de Djalma Santos do Futebol
ocorreu já no ano seguinte de seu últi-
mo título, ainda com a camisa do Atlé-
tico-PR.

Seleção Brasileira
Djalma Santos iniciou a sua trajetó-

ria na Seleção quando os torcedores ain-
da tentavam esquecer a derrota para o
Uruguai na Copa do Mundo de 1950, no
Maracanã. O lateral direito estreou em
um empate sem gols com o Peru, em 10
de abril de 1952. A primeira vitória foi
uma goleada por 5 a 0 sobre o Panamá.

Djalma Santos foi titular nas três
partidas da seleção na Copa da Suíça,
em 1954. Na partida das quartas de fi-
nal, contra a sensação Hungria, marcou
um gol de pênalti, mas não impediu a
derrota por 4 a 2 e a consequente elimi-
nação. Na Copa do Mundo de 1958, o
craque assistiu às cinco primeiras parti-
das do banco de reservas. Somente na
grande final, contra a anfitriã Suécia,
Djalma Santos substituiu o são-paulino

De Sordi, que estava contundido, e fi-
cou marcado com uma grande apresen-
tação. "Foi o maior momento da mi-
nha carreira aquela vitória sobre a Sué-
cia: na casa do adversário e com a pre-
sença do Rei na arquibancada", discur-
sou o então jogador.

Djalma Santos ainda seria titular em
mais dois Mundiais. Na campanha do
bicampeonato da Seleção, em 1962, no
Chile, e na Copa do Mundo de 1966,
quando os brasileiros foram eliminados
por Portugal, time liderado pelo ata-
cante Eusébio.

Além do destaque dentro dos grama-
dos, o lateral direito ainda quebrou um
importante recorde pela Seleção. Djal-
ma Santos foi o primeiro atleta a supe-
rar a marca dos 100 jogos com a camisa
canarinho. Em seu currículo, constam
110 partidas, quatro Copas do Mundo
(dois títulos) e três gols com a camisa
verde-amarela.

O adeus de Djalma Santos da Sele-
ção Brasileira ocorreu em 9 de junho
de 1968, com vitória por 2 a 0 sobre
o Uruguai, no Pacaembu. Cinco anos
antes, a FIFA organizou um amistoso
para comemorar o centenário do fu-
tebol e da Liga Inglesa e escalou o
lateral direito como único brasileiro
na equipe do resto do mundo que per-
deu por 2 a 1 para a Inglaterra, em
Wembley.

Palmeiras, década de 60 Em pé: Djalma Santos,Valdir de Moraes,Minuca,Djalma Dias, Zequinha e
Ferrari. Agachados: Gallardo, Ademar, Serville, Ademir da Guia e Rinaldo.

Clube Atlético Paranaense 1968, na Vila Capanema, com vitória de 3x2 contra o Santos. Em pé:
Djalma Santos (39 anos), Bellini, Charrão, Célio, Nair e Nilo. Agachados: Gildo, Zé Roberto, Madurei-
ra, Paulista e Nilson Borges. Aqui, Djalma Santos disputou em 1969 o seu primeiro campeonato para-
naense. E foi a única vez em que jogou ao lado de Bellini num clube. Antes, tinham jogado juntos as
Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1966. No Atlético, foram vice-campeões. E, ao final do ano,  Hideral-
do Luís Bellini, grande capitão da Copa de 1958, o brasileiro que levantou pela primeira vez uma Copa
do Mundo, despediu-se do futebol, encerrando a carreira no Furacão.

Corinthians, Campeão Paulista em 1979, ao lado de Mauro, Luís Claúdio, Amaral, Caçapava, Ro-
meu, Piter, Biro-Biro, Palhinha, Sócrates e Wladimir.

São Paulo, em 1971 - Em pé: Gilberto Sorriso, Sergio Valentim,  Dias  e Nelsinho Baptista. Agacha-
dos: Terto, Zé Carlos, Toninho Guerreiro, Pedro Rocha e Serginho Chulapa.

ATLÉTICO MINEIRO - campeão brasileiro 1971 - Em pé, a partir da esquerda: Renato, Humberto
Monteiro, Grapete, Vanderlei Paiva, Vantuir e Oldair; agachados: Ronaldo, Humberto Ramos, Dario,
Beto e Romeu.

12/12 Atlético/MG 2 x 1 São Paulo   1°   - Atlético/MG (Campeão)
15/12 São Paulo 4 x 1 Botafogo/RJ   2°   - São Paulo (Vice campeão)
19/12 Botafogo/RJ 0 x 1 Atlético/MG   3°   - Botafogo/RJ

Artilheiros do campeonato: Dario (Atl-MG) 15 gols; Mirandinha (Corinthians) 11 gols; e
Rivelino (Corinthians) e Toninho (São Paulo) 10 gols.

TOMAZINHO PRODUÇÕES: 3203-2810



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

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 THEATRO MUNI-
CIPAL, às 21:00 horas.

Procura-se
Uma vaga de quarto para alugar. Pode ser casa ou apartamento.

Tenho referência e trabalho fixo.

Pedro - Fone: 9600-5244

DECLARAÇÃO
Carlos Rodrigo Bomfim Freitas, abaixo assinado, represen-

tante legal e empresário da empresa Carlos Rodrigo Bomfim Frei-
tas – ME, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal/SP., na Rodo-
via José Pizarro s/nº, Km 01, Bairro Rural, inscrito no CNPJ sob nº
16.758.610/0001-99 e Inscrição Municipal nº 118707, comunica
o extravio de todas as vias da Nota Fiscal de Prestação de Servi-
ços série A Nº 462.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Carlos Rodrigo Bomfim Freitas

VENDE-SE
Um Terreno no bairro Monterrey I, 360m² 12x30.

Valor R$ 75.000,00
Telefone: (16) 9205-7744 – (16) 9111-4863 com Daiane/ Gil.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
PROBION IND. MED. VETERINÁRIOS LTDA., CNPJ Nº

57.818.718/0001-07 e Inscrição Estadual Nº 391.024.666.110, esta-
belecida na Rua Floriano Peixoto Nº 259 – Jaboticabal-SP, COMU-
NICA que foram  extraviados os seus Livros Diários: 11 do ano
2006, 12 do ano 2007, 13 do ano 2008, 14 do ano 2009, 15 do ano
2010, 16 do ano 2011 e 17 do ano 2012.

VENDE-SE OU TROCA-SE
1 Celular da LG – G290 com três chips bluetuthm, seis

meses de garantia, 3 meses de uso, por uma TV.
Falar com André Barone (16) 9261-9875/ (16)

3202-7927 Valor R$ 200,00.

Ser espírita é ser cristão
É saber estender a mão

Sem esperar nenhum tostão

É vivenciar a fé sincera
Sem jamais agir como uma fera

Diante de uma prova depois de muita
trova

Não é ter uma religião
Mas sim agir como verdadeiro irmão

Mesmo sem consultar a razão

Encarar tudo com responsabilidade
Agir sempre com humildade

Como recomenda a verdadeira
fraternidade

Ser espírita é antes de tudo
Superar a si mesmo

Vencer nossas próprias imperfeições
E exemplificar ao mundo

Nosso sentimento profundo
De amor eterno e incondicional

Ser espírita é entender a reencarnação
Como obra da Justiça Divina

Como caminho natural para a
perfeição

Não é só comunicar-se com Espíritos
Porque todos podem fazê-lo mesmo

sem saber
Mas sim ter méritos para comunicar-

se
Com os bons Espíritos para ter boas

intuições
E com nossas atitudes ter as melhores

resoluções
Dando nosso exemplo

Com as melhores decisões.

Ser Espírita não é só conhecer seus
livros

E sim transformar suas lições em
alimento Permanente de nossas

próprias transformações
Pois sem exemplificar

É o mesmo que falar sem praticar

Ser espírita não é esconder-se na
religião

Isolando-se dos desafios do mundo
Para não enfrentar as provações

Sem alterar-se por um segundo
E provar que é um verdadeiro cristão

O verdadeiro espírita o é em casa
No trabalho, na rua ou no trânsito
Na fila, ao telefone ou na estrada

Ao falar com uma criança ou com o
idoso

Sozinho ou no meio do povo
Nos momentos de alegria ou da dor

Diante da saúde ou da doença
Fala sempre com o mesmo amor

Ser espírita não tem privilégios
perante Deus

Porque sabemos que Ele trata todos
iguais

Não é querer ser melhor que nosso
irmão

Nem mostrar-se que se é bom
Porque bom só Ele o nosso Criador o

é

Embora ainda não sejamos perfeitos
Podemos nos esforçar para caminhar

E provar para nós mesmos que
queremos melhorar

Sem pretensão de apagar
A luz que vemos brilhar em nossos

irmãos

Ser espírita não é ser curador
Mas contribuir para que cada um

Aprenda trabalhar a sua própria cura
Não é tornar o doente um dependente
Dos supostos poderes que não temos

E sim ensiná-los a confiar nos poderes
de Deus

E nos seus próprios poderes
Que Ele depositou em cada um de nós
Para sermos instrumentos do nosso

destino

Ser espírita não é jubilar-se em receber
É sim confortar-se em dar

Alegrar-se em servir mais do que ser
servido

Em não julgar para não ser julgado
Pedir perdão antes de querer ser

perdoado
É amar para que possamos ser amados

Não é esperar que Deus venha até
onde estamos

E sim nos empenhar para poder
chegar diante Dele

Elevando-nos moralmente
Em esforço contínuo para melhorar-

mos sempre
Vencendo nossas imperfeições  sem

reclamações
Para receber as bênçãos do Criador

Com toda nossa gratidão.

Estas são algumas das características
do Espírita Cristão de acordo com o
Evangelho Segundo O Espiritismo de

Allan Kardec.

Texto de Laudemar de Amorim.

POETIZANDO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO (01)

LEI Nº 4426, DE 17 de junho de 2013

Dispõe sobre a colocação e disponibilização de bebedouros de
água potável em todos os shows e eventos realizados no município
de Jaboticabal

Autor: Jan Nicolau Baaklini

Wilson Aparecido dos Santos, Presidente da Câmara Municipal
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, faz saber que, o Prefeito Municipal sancionou tacitamente, e
ele, nos termos do § 1º e § 8º do artigo 57 da Lei Orgânica do
Município de Jaboticabal, c.c. o artigo 211, inciso II do Regimento
Interno, promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica estipulado que os organizadores de shows e even-
tos realizados no município de Jaboticabal, deverão colocar e dis-
ponibilizar bebedouros de água potável ao público frequentador
dos mesmos, incluindo os bebedouros de água mais baixos para
atender as crianças e cadeirantes.

§ 1º - Os bebedouros de água potável de que trata o “caput”
acima deverão ser colocados e disponibilizados em lugares de fácil
acesso.

§ 2º - Deverá ser realizada pelos organizadores dos shows e
eventos, a manutenção e inspeção periódica nos bebedouros de
água, para conservação e higienização dos mesmos, antes e após a
realização de cada show e evento.

I – No que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º, a inspeção e
lavagem dos reservatórios deverá ser realizada a cada seis meses,
para manter a qualidade da água potável.

Art. 2º - Esta lei entrar em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 17 de junho de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrada e publicada no Departamento Técnico Legislativo,
aos 17 de junho de 2013.

Denise Cardoso
Diretora do Departamento Técnico Legislativo

(Processo nº 78/2013)
(Projeto de Lei nº 74/2013)

P/ Prof. João Pito
Nós vimos no número anterior,

como foi iniciado o combate à febre
amarela em Jaboticabal. Edwin Klebs,
médico e cientista americano da cidade
de Chicago, comunicou às sociedades
médicas, que descobriu o serum para cu-
rar a febre amarela e o Dr. Sanarelli,
bacteriologista italiano a que nos refe-
rimos “vem a este Estado a convite de

vários médicos, continuar os seus estu-

dos sobre a febre amarela”, foi tam-
bém falado que os serviços científicos
do Dr. Sanarelli seriam fartamente re-
munerados e ficou muito evidente, de
acordo com a imprensa local e as infor-
mações orais recolhidas, que a figura do
Dr. Sanarelli atraiu o interesse da popu-
lação.

O bacteriologista citado veio de
Montevidéu [UR.] e teria chegado a São
Carlos do Pinhal a fim de fazer experi-
ências com o seu “serum”. Em abril de
1898, após estudos sobre a febre ama-

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL –Continua...

“Não estrague o seu dia: a irritação não solucionará problema algum”

rela no Uruguai e Brasil, o Dr. Sanarelli
seguiu para a Europa a bordo do Paque-
te [navio] “Portugal”. Vale a pena afir-
mar que todo e qualquer empenho cien-
tifico em relação à epidemia que surgis-
se na região, era tida como uma “tábua
de salvação”, para as aflições e para o
medo da morte que assolava as popula-
ções interioranas.

Assim, em “Sessão Livre”, o Debate
publicou uma carta vinda de São Carlos
do Pinhal, onde o professor normalista
Annibal Francisco Caldas anuncia  a cura
obtida em três casos de  febre amarela
em sua família, com o uso das pílulas
sudoríferas do Dr. Luiz Carlos, nesta
mesma “sessão livre” a Farmácia Chi-
quinho, sita à Avenida da Estação n°-
15, anuncia que dispões de grande sorti-
mento das pílulas e demais preparados
farmacêuticos de Luiz Carlos, já desde o
seu primeiro numero, o Debate tem
impresso o anúncio comercial da “Cli-

nica Hydroterápica” localizada na Rua
do Comércio [hoje Juca Quito], que cura
todas as moléstias incuráveis, inclusive
a morféia, a tísica, o cancro e as parali-
sias; a febre amarela cura em trinta mi-
nutos???

A Clinica Hydroterápica não ficava
só nas promessas, chega a ser publicada
uma declaração do cidadão Lucas do
Prado, sobre a cura da febre amarela
nesta mesma Clinica.

Segundo Almeida... Com muita in-
tensidade, a epidemia foi ceifando vidas
e mais vidas e os Cemitérios viram-se
lotadas pelas sepulturas, o do Santíssi-
mo Sacramento localizado na Rua do
Sacramento [atual área da Faculdade
“São Luís” o abarrotamento desse “Cam-
po Santo” levou a discussões sobre a
localização dessas áreas em lugares al-
tos, poderia contaminar os mananciais
da água, da qual se servia a população  e
isto fez com que fosse construído um
cemitério novo bastante, retirado da ci-
dade e que não receberia corpos de víti-
mas da febre amarela.

Este novo Cemitério é o atual Mu-
nicipal de Jaboticabal, outro que foi cons-
truído para sepultar os febrentos locali-
zou-se na Estrada do Bom Jesus de Monte
Alto, atual São Bom Jesus”. Para lá fo-
ram levados muitos restos mortais exu-
mados do  Sacramento, diante da segre-
gação feita aos febrentos diante do ter-
ror do contágio após a morte dos mes-
mos, passaram a ser sepultados em ou-
tros cemitérios como: “Bom Jesus do

Lazzareto” entre 1896 e 1897 localiza-

do nos altos do Bairro do Barreiro”.

Este lugar foi construído numa área
desapropriada pelo prefeito da época à
família Marques e mais tarde aquelas ter-
ras ao redor passaram para a família
Borsari. Hoje essa região é urbanizada,
circundada pelos bairros; Solar Corin-

thiano, SANBRA, Vale do Sol, Parque
dos Abacateiros, Cohab IV, Vila Indus-
trial e Boa Vista, é um lugar de respeito
e sentimento e até medo. Hoje, muitos
transformaram o lugar numa área mila-
greira, onde dizem acontecer coisas ex-
tra-sensoriais que só paranormais e pa-
rapsicólogos poderão explicar? Alguns
da região dizem que durante a noite
acontecem coisas naquela região, como
aquele estória que à noite uma noiva de
vestido branco sai do tumulo e vai visi-
tar o do noivo, que também foi ali se-
pultado. Também aparecem zigue-za-
gues de raios e outros mistérios mais e
isto levou à fundação Meirelles “caça
fantasmas visitar a região com o fito de
levantar os mistérios”. Na época, uma
década atrás mais ou menos, a EPTV
veio filmar a região, assim como as Ca-
tacumbas e trouxe consigo o sacerdote
e um parapsicólogo, além de me convi-
dar por causa do material que tenho e da
condição de historiador. Após tudo, tem-
pos mais tarde enviaram-me o DVD da
entrevista que possuo até hoje.

Prof. João Pito
“Em momento algum o indivíduo

do bem tem o direito de  interferir em

favor de quem não cumpre os ditames

da lei nem da cidadania, afronta as

leis com o apoio de alguns do poder

que as elaborou, isso afronta a digni-

dade e o senso de honestidade”. JPito

A Secretaria de Saúde, através do
Departamento de Controle de Vetores
e Zoonoses, informa que a Campanha
de Vacinação contra Raiva Animal, que
seria realizada nos dias 10 e 17 de agos-
to, foi prorrogada para 28 de setembro.

A ação acontecerá juntamente com
as atividades da Semana Contra Raiva
(25 a 28 de setembro) promovida pelo
Departamento de Medicina Veterinária
Preventiva e Reprodução Animal da
Unesp, com apoio da Prefeitura.

Em Jaboticabal, mais de 90 profissi-
onais estarão envolvidos na imunização
de aproximadamente 18.500 animais.

De acordo com a coordenadora do
departamento, Maria Angelica Dias,
haverá diversos pontos de vacinação em
toda cidade. “Vamos facilitar o acesso
para que a meta seja cumprida. É im-
portante que todos os animais sejam

Vacinação contra raiva animal é prorrogada
Ação vai integrar Semana Contra Raiva promovida pela Unesp

vacinados para que a doença continue
controlada em Jaboticabal.”

Confira os pontos de vacinação:
Jardim Guanabara, CIAF II , Escola Prof.
Antônio José Pedroso, Escola Afonso
Tódaro, Escola Paulo Freire , CIAF III,
CIAF Centro, CIAF I, Praça do Jd. Re-
sidencial, Praça da Igreja Matriz, CIAF
VI, Escola Prof. Carlos Nobre Rosa,
CIAF IV, Casa do Trabalhador Rural,
Praça do Cruzeiro (Nova Jaboticabal),
Escola Senhora Aparecida, CIAF V, Pra-
ça do Jabuca (Nova Aparecida) e Praça
da Ponte Seca

Área Rural – A vacinação dos ani-
mais da zona rural também será em nova
data, a partir da segunda quinzena de
agosto. Para mais informações, o tele-
fone de contato do Departamento de
Controle de Vetores e Zoonoses é 3202-
8320.

Uma parceria entre Prefeitura e o
Consórcio Intermunicipal Culturando,
garantiu que três entidades de Jaboti-
cabal fossem beneficiadas pela implan-
tação de Pontos de Cultura. Com re-
cursos do Ministério da Cultura, cada
entidade beneficiada recebe R$ 60 mil
anuais, durante três anos, para desen-

Jaboticabal é beneficiado com projeto de Pontos de Cultura
Três entidades do município irão receber recursos para desenvolver projetos culturais

volver suas atividades.
Além das três beneficiadas (AA-

PROCON, UNENLAR E AMOR
SOLIDÁRIO), uma quarta entidade
está entre os suplentes.

O Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa Filho, ressalta a importância
da parceria. “Projetos como os Pon-

tos de Cultura levam oportunidades
para diferentes pontos da cidade, tra-
balhando em parceria com entidades
que conhecem a realidade e sabem a
melhor maneira de executar esse tipo
de projeto”.

O Ponto de Cultura é ação prioritá-
ria do programa Cultura Viva, do Mi-

nistério da Cultura, que visa fomentar
ações culturais já existentes e desen-
volvidas por ONGs, para que tenham
suporte financeiro e de intercâmbio com
os outros Pontos de Cultura do Brasil,
integrando mais gente, fomentando em-
prego e renda e mantendo as matrizes
culturais existentes nos municípios.

GRÃO MIX TORREFAÇÃO LTDA - ME torna público que re-
cebeu da CETESB a Licença de Operação N° 52001178 , válida até
27/05/2016, para TORREFAÇÃO DE AMENDOIM à AV MAJOR
HILARIO TAVARES PINHEIRO, 3273, JD PEDROSO, JABOTICA-
BAL.

CÂMARA MUNICIPAL
DE JABOTICABAL
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ISOMIX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME., torna público
que requereu na CETESB de forma concomitante a licença Prévia e
a Licença de Instalação Ampliação para “Artefatos de caça e pesca,
Fabricação de”, à Rua Fortunato Frascá, 851, Jd. das Rosas, em
Jaboticabal/SP. 27/07/2013

A empresa ELAINE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO-ME.,
estabelecida em Jaboticabal/SP., à Rua Madre Lucia Maria, 870,
Sorocabano, CEP- 14870-460, CNPJ-06.132.322/0001-70 e IE-
391.110.190.110-ME, DECLARA que encontra-se extraviado os ta-
lonários Modelo 1 de nº 001 a 350.

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

RIR COM WALDIR

Por que as loiras quando via-

jam de avião não se sentam perto da
janela?

Para não desmanchar o pentea-
do.

....................................................
O bêbado: Seu guarda, pode me

dizer aonde é o outro lado da rua?
É daquele lado. Ué, eu estava lá e
me disseram que era aqui.

..................................................................
O seu nome?
Jo-jo-ão dda Si-silva Sa-santos.
Você é gago?
Não, gago era meu pai, e imbe-

cil o escrivão que me registrou com
esse nome!

Parabéns e muitas felicidades à querida Jair
Orlando, que aniversaria no dia 28 de julho. Mui-
tas  felicidades!

Roberto da Silva Vieira, nosso amigo e colunista do jornal A
GAZETA, completará  idade nova  no dia  30 de julho. Vieira, como
é conhecido, um adorador e entendedor de filmes, escreve com per-
feição e riqueza de detalhes seus artigos, nos informando tudo. Que
esta data seja de muita saúde, paz e felicidades. Parabéns!

Parabéns ao jovenzinho Augusto Cesar Mafra, São Paulino
invicto, que completará mais um aninho de vida no próximo
dia 2 de agosto. Os pais César/Tânia e o vovô Antônio Mafra,
estão no preparo da grande festança. Felicidades!

Aniversaria no dia 02 agosto,  Helder Francisco Simurro, proprie-
tário da Auto Escola “São Luiz”, que festejará  junto dos amigos e
familiares. O aniversariante é casado com  Wilma Dias, a quem esten-
demos as nossas felicitações. Desejamos  muitas felicidades e que esta
alegria se repita por muitos e muitos anos. Parabéns!

Empresária, mãe, esposa e brilhante profissional,
completará idade nova no dia 01 de agosto. Para-
béns Mônica Morgatto.

Anna Clara Boarini, seu aniversário é no dia 28 de julho. Vamos
comemorar com muito amor e carinho esta data tão especial. Anna
Clara, és o maior tesouro que temos na vida. Sua chegada nos fez ver
que nunca mais ficaremos sozinhos, pois sua presença deixou nossos
dias mais confiantes e alegres.

A mamãe Débora e o Papai Murilo, te homenageiam com muitos
abraços, beijos e carinhos mil... juntamente com os avós, tios e ami-
guinhos. Parabéns!

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

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

EM TRANSE  ****
Depois de ganhar o Oscar de Me-

lhor Direção, por seu trabalho em
Quem Quer ser Um Milionário?, o
diretor Dany Boyle resolveu, além de
dirigir, roteirizar seu novo projeto, o
suspense “Em Transe”. Na linha
‘’nada é o que parece ser’’, o filme
tem início com  Simon (James McA-
voy, o professor Xavier de ‘’X Men -
Primeira Classe”), narrando como se
deve reagir a um roubo de uma obra
de arte. Na verdade, tudo é uma farsa,
já que, ele próprio, faz parte de uma
quadrilha especializada nesse tipo de
crime. Pelo menos é o que parece, já
que, sem muita explicação, o próprio
Simon golpeia a cabeça de seu com-
parsa Franck (Vincent Cassel de ‘’Cis-
ne Negro’’), que, recuperado, também
aplica um golpe no ‘amigo’.  Essa
pancada faz com que Simon perca a
memória, mas não antes de esconder
a obra. Os primeiros vinte minutos
apresentam esse cenário com um rit-
mo bastante frenético e ótima trilha
sonora. Pressionado pelo resto da
gangue, Simon não vê saída, a não ser
seguir a sugestão deles de procurar uma
hipnotizadora chamada Elizabeth
(Rosário Dawson de ‘’Incontrolá-
vel”), para ajudá-lo a lembrar onde
ele escondeu a relíquia. A partir daí,
nada é o que parece ser (não lembro
se já havia mencionado esse detalhe),
traições e reviravoltas acontecem a
todo momento e nada é o que... bom,

acho que o pessoal já entendeu. O
enrendo é fascinante e nos leva a uma
viagem que, em momentos, lembra a
trama do filmaço de Christopher No-
lan, ‘’A Origem”. É verdade que algu-
mas pontas ficam soltas, mas a enge-
nhosidade do roteiro e o seu clímax
inacreditável, nos leva a pouco mais
de uma hora e meia de entretenimen-
to inteligente, que pode dar um nó na
cabeça do mais distráido, mas que,
com certeza, será prazeroso e genuí-
no.

Lançamentos
WOLVERINE - IMORTAL
AMOR PLENO
SEGREDOS DA PAIXÃO

Giovana Tonelli
Ela é mais uma beleza do

nosso interior paulista e esta
semana seu nome é o nosso des-
taque. A magérrima acabou de
chegar no mundo da moda. A
New Face, com apenas 14
anos, tem uma grande beleza
que se espalha em 1.73 de altu-
ra, causando bons comentári-
os nos corredores do mundo

fashion. A bela já começou sua
carreira desfilando para a
marca Três Marias e estam-
pando páginas de uma revis-
ta.

Ela é mais uma aposta
R.Office Models, agência com
muitos nomes brilhando inter-
nacionalmente.

Vamos ficar de olho nela!

Gerry Lane (Brad
Pitt), representante
da ONU, atravessa o
mundo em uma cor-
rida contra o tempo
para deter uma pan-
demia que está der-
rotando exércitos e
governos e ameaçan-
do dizimar a própria
humanidade.

GUERRA MUNDIAL Z

Parabéns ao Eduardo Giampietro que completará mais um ano
de vida no dia 28 de julho. Parabéns  e Felicidades.
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O Departamento de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP – 38ª Ciretran de Jaboticabal-SP, pessoa jurídica de direito
público, com sede à AVENIDA CARLOS BERCHIERI, S/N-Jaboticabal-SP, com fundamento na Lei Federal no 6.575/78 e na
portaria 938/06-DETRAN-SP, que dispõe sobre o depósito e a venda de veículos apreendidos pelas autoridades de trânsito, torna
público que realizará licitação, na modalidade leilão, recebendo o número de série 001/2012, para a venda de veículos auto-
motores de diversos tipos, apreendidos na cidade de Jaboticabal-SP, não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na
forma da legislação pertinente, nos termos a seguir:

1. O leilão será realizado no dia 03/08/2012, a partir das 10h00, na  RODOVIA CARLOS TONANI, SP 333, KM 118+700
MTS (PATIO DO AUTO SOCORO CASALETTI)

2 - VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS: conforme publicados no edital anterior

3. DAS CONDICOES DOS VEICULOS PARA CIRCULACAO:Os débitos totais serão pagos pela Comissao de leilao e o
veiculo somente será liberado do pátio após a transferência efetuada em nome do arrematante.

               Os arrematantes seráo responsável pelo pagamento da taxa de transferência, laudos e placas se
               houver necessidade, a documentação para transferência junto ao DETRAN será entregue ao
               arrematante em ate 45 dias após a realização do leilão.

4 -  DAS CONDIÇÕES DAS SUCATAS:
4.1.Os veículos serão leiloados na condição de SUCATA, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente

proibida a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas
peças e partes metálicas.

4.2.Os motores sem identificação da sua numeração não poderão ser comercializados, destinando-se exclusivamente para
desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.

4.3.O adquirente é responsável pela utilização e destino final das sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou
destinação das sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas neste edital.

4.4.O estado e as condições em que as sucatas serão vendidas se pressupõem conhecidos e aceitos pelos licitantes na data da
realização do leilão, não sendo aceitas reclamações posteriores.

5 - DO LOCAL DE DEPÓSITO E EXAME DOS VEÍCULOS:
5.1.Os veículos poderão ser examinados no local onde se encontram depositados nos dias 02/08 e 03/08 das 9:00 hs as 16:00

hs.
5.2.É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedados o seu manuseio, experimentação, retirada de

peças, etc.
6 - DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1.Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente identificadas.
6.2.Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido, que será o lance inicial, considerando-se vencedor o

licitante que houver oferecido o maior valor pelo lote, o qual será acrescido de 5% (cinco por cento), que representam a comissão
do Leiloeiro Oficial. Não são validos os lances feitos antes da abertura do pregão, ou após o encerramento do leilão.

6.3.Os pagamentos serão à vista, no ato da arrematação, e são irretratáveis (não haverá a devolução dos valores pagos em razão
de desistência da compra, descumprimento do Edital ou outros), sob pena de multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do
valor do lote, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

6.4.O pagamento somente será considerado efetivado, se realizado por cheque ou outro documento bancário, quando o
montante estiver efetivamente disponível em conta bancária.

7 - DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:
7.1.Os veículos leiloados começarão a ser liberados a partir da entrega pelo Leiloeiro Oficial da Nota de Venda. A primeira via

da Nota de Venda será entregue ao arrematante na retirada do veículo e após a efetivação do pagamento.
7.2.Após o prazo for fixado pelo Leiloeiro na abertura do pregão para entrega das Notas e guias à Comissão de Leilão, o

arrematante deverá entrar em contato com o pátio de depósito da sucata para saber em que data deverá retirá-la.
7.3.É assegurado ao arrematante o prazo de até 10 (dez) dias úteis para retirada do lote, contados da entrega das Notas à

Comissão de Leilão, após o que será cobrada taxa de estada para o lote não retirado neste prazo, incluído o primeiro dia útil de
atraso e até a data em que foi efetivamente retirado.

7.4.Ao arrematante competem todas as despesas e serviços com carregamento, transporte e retirada da sucata, inclusive os
danos daí resultantes.

7.5.Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de peças e componentes, estado de conservação ou outros,
deverá ser feita por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde estiver depositado. Não serão aceitas reclamações feitas após
a retirada do lote.

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1.As sucatas serão entregues aos arrematantes livres de quaisquer débitos e multas porventura existentes até a data da

arrematação.
8.2. A Comissão de Leilão, se reserva o direito de transferir o local do mesmo para outro local, para maior comodidade dos

participantes e facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar ou alterar, no todo ou em parte, os lotes que compõe o presente
Edital.

8.3.Informações complementares serão prestadas, das 09h00 as 17h00, pelos responsáveis dos pátios onde se encontram
depositados os Lotes, pela Comissão de Leilão (Fone: (16)3202-4038) ou pelo Leiloeiro (Fone: 19-3523-6393)

      Jaboticabal , 15 de Julho de 2013.

       Edirlei Fernandes – Leiloeiro Oficial – Jucesp 718

Edital de Leilão Público para Venda de Veículos Apreendidos

M-PABI
O empresário, cabeleireiro, can-

tor e inventor Sandro Artoni, pen-
sando nos problemas de trânsito,
cada vez mais constantes os con-
gestionamentos, poluição e a falta
de vagas, desenvolveu o menor
veículo de transporte individual do
planeta.

M-PABI,  permitirá mais vagas
no estacionamento, já que, para
ocupar a vaga de 1 carro, são neces-
sárias 12 M- PABIS.

Economia – para um trajeto de
40 km gasta apenas R$ 0,50.

Praticidade – carrega em toma-
da comum.

Funcional -  dobrável, cabe no
porta malas, no quarto,  no escritó-
rio, não precisa de vagas, pode an-
dar em ambientes interno também.

Segurança – possui estrutura la-
teral, diferente de veículos com duas
rodas que as pernas ficam expos-
tas.

Diferenciais -  pode ser usado
por deficientes, idosos.

Aplicações -  para Polícia em
rondas, para o correio, bombeiro
etc.

Compra/Manutenção – terá bai-
xo custo para ambos, tecnologia
100% Nacional (brasileira).

Ecológica – não faz barulho, não
solta fumaça.

Sandro Artoni está à procura de
um investidor, um parceiro que quei-
ra ser sócio desse projeto pioneiro,
que ajudará milhares de pessoas, in-
clusive  ajudará o planeta. Sandro
tem outros projetos, para criar con-
dições de vida sustentável para
nosso povo, nossa natureza, nossa
coexistência.

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

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

Faça o pedido e em três dias você alcançará a graça. Mande publicar no 3º dia
e veja o que acontecerá no 4º dia. (Eliana Ap. N. Pedrine)

TOTAL MED DO BRASIL EIRELI - EPP, torna público que
recebeu  da CETESB a Renovação da Licença de Operação Sim-
plificada Nº 52000058, válida até 04/07/2016   para a atividade
aparelhos e instrumentos para usos médico-hospitalares, odon-
tológicos – Indústria e Comércio de, localizada à Travessa Silvio
Moretti Nº 71- Bairro Aparecida, município de Jaboticabal - SP.

Henfel - Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  reque-
reu da CETESB a Renovação da Licença Operação, para fundi-
ção de metais não ferrosos na Avenida Major Hilário Tavares
Pinheiro, Nº 3447, Parque Industrial Carlos Tonanni – Jaboticabal
- SP.

Henfel - Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  re-
quereu da CETESB a Licença Prévia  para fundição de metais
não ferrosos na Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, Nº 3447, Par-
que Industrial Carlos Tonanni – Jaboticabal - SP.
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RUA SÃO JOÃO Nº 268

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

FAE divulga últimos resultados dos Jogos Regionais de Araraquara

A natação dos 57ª Jogos Regionais
aconteceu nos dias 22, 23 e 24 de julho,
em Araraquara na piscina do SESI.

 Jaboticabal esteve representada pe-
los seguintes nadadores da Equipe COC/
CARDIOFISICO: ADRIELE CRISTI-
NA, ANA LUIZA CAMILOTTI, BAR-
BARA BUZZO, CAROLINE PIMEN-
TEL, GABRIELLI ORIKASSA, GIOR-
GIA DA COSTA, LAURA AKIE COR-
REA, RAFAELA CRISTINA, TATHI-
ANE MARQUES, BRYAN BORGES,
CAIO SILVA, EULAIR DEBERALDI-
NI, FELIPE SERRA, FILIPI PIRUCA,
GUILHERME COSTA, JOÃO BOLO-
NHEZI, JOÃO VITOR MARQUES,
LUAN SANTANA E VINÍCIUS OLI-
VEIRA.

  Jaboticabal conquistou 35 meda-
lhas, sendo 10 de ouro, 11 de prata e
14 de bronze, tornando-se campeã na
categoria feminino e vice-campeã
masculino. É importante destacar que
todos os atlétas são de Jaboticabal,
formados na ACADEMIA CARDIO-
FÍSICO, através da Metodologia Gus-
tavo Borges e têm a idade entre 12 a
17 anos.

Diferente de outras cidades que con-
tratam atletas, como por exemplo Ta-
quaritinga, que contratou equipe de San-
tos, Patrocinio PTA e Franca que con-

EQUIPE COC/CARDIOFÍSICO TRAZ 35 MEDALHAS SÓ COM ATLETAS DE JABOTICABAL

RELATÓRIO JOGOS REGIONAIS
2013 – ARARAQUARA – 2013

Modalidade: Basquete Masculino.
Prof. Responsável: João Henrique
Pifer. Resultado: Jaboticabal 64 x 39
Cravinhos. A equipe de Jaboticabal fi-
cou com a 3ª colocação.

Modalidade: Futsal Feminino.
Prof. Responsável: Diogo. Resulta-
do: Jaboticabal 06 x 03 Gavião Peixo-
to.

Modalidade: Futsal Masculino.
Prof. Responsável: Poto. Resulta-
do: Jaboticabal 03 x 00 Motuca

Modalidade: Malha. Prof. Res-
ponsável: Vanderlei. Resultado: Ja-
boticabal 112 x 52 Guaíra.

Modalidade: Tênis Masculino.
Prof. Responsável: André Piza. Re-
sultado: Jaboticabal 02 x 01 Motuca.
A equipe de Jaboticabal ficou com a 3ª
colocação.

Modalidade: Tênis Feminino
Prof. Responsável: André Piza. Re-
sultado: Jaboticabal 02 x 02 Brodowski.

Modalidade: Bocha. Resultado:
Jaboticabal 02 x 00 Olímpia. Jabotica-
bal vai disputar a final contra Araraqua-
ra no dia 25/07.

Modalidade: Voleibol Masculino.
Prof. Responsável: Carlos Augusto de
Freitas. Resultado: Jaboticabal 02 x
00 Guatapará.

Modalidade: Ciclismo - MTB.
Prof. Responsável: Rafael Camacho.
Resultados: Jaboticabal – 5º Lugar
Geral.

Modalidade: Natação Feminino.
Prof. Responsável: Fábio Travaini.

tratou equipe MG. E mesmo assim, Ja-
boticabal com atletas da própria cidade,

venceu.
Nos ultimos 5 anos, a equipe de Ja-

boticabal COC/CARDIOFÍSICO foi
campeã por 4 vezes.

Resultados: 200 metros nado livre
– Giorgia da Costa – 3º lugar; Caroline
Pimentel – 4º Lugar, 50 metros cos-
ta; Rafaela Cristina – 5º lugar; Barbara
Bonfa Buzo – 6º lugar, 200 metros
nado peito – Adrielle Maria – 2º lu-
gar, Ana Luiza Camilote – 1º lugar, 100
metros nado costa – Rafaela Cristi-
na – 3º Lugar, Barbara Bonfa Buzo – 5º
lugar, 100 metros Borboleta – Laura
Akie Correia – 1º lugar, Gabriely Ori-
kassa – 3º Lugar, 400 metros nado
livre – Thatiane Marques – 1º lugar,
Caroline Pimentel – 3º Lugar, 200
metros medley – Laura Akie Correa

– 1º lugar, Gabrielle Orikassa – 2º lu-
gar, 4x100 metros nado livre – Ja-
boticabal 1º Lugar no geral, 4x100
medley – Jaboticabal – 1º lugar no
geral. A equipe feminina de natação foi
campeã na classificação geral com 254
pontos.

Modalidade: Natação Masculino.
Prof. Responsável: Fábio Travaini.
Resultados: 200 metros nado livre
– Felipe Piruca – 5º lugar, Guilherme
Costa – 7º Lugar, 50 metros costa –
Felipe Serra – 3º lugar, Eulair Deberal-
dini – 4º lugar, 100 metros nado cos-
ta - Eulair Deberaldini – 3º lugar, Bryan

Borges – 4º Lugar, 100 metros Bor-
boleta – Caio Silva – 4º lugar, Guilher-
me Costa – 5º Lugar, 200 metros nado
peito – Luan Santana – 4º lugar, Viní-
cius Oliveira – 5º Lugar, 400 metros
nado livre – Vinícius Oliveira – 4º lu-
gar, João Bolonhose  – 6º lugar, 200
metros medley – Caio Silva – 3º lu-
gar, João Vitor Marques – 5º lugar,
4x100 metros nado livre – Jabotica-
bal 2º lugar no geral, 4x100 medley –
Jaboticabal 2º lugar no geral. A equipe
masculina de natação foi vice campeã
na classificação geral com 184 pon-
tos.
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Senac Jaboticabal oferta curso
livre na área de enfermagem

O Senac Jaboticabal disponibi-
liza vagas para o curso Eletrocar-

diograma – boas práticas nas re-

alizações dos procedimentos, di-
recionado para profissionais e es-
tudantes de Enfermagem (auxilia-
res, técnicos e enfermeiros). A ca-
pacitação permite ao aluno reali-
zar o exame de ECG, que analisa o
ritmo cardíaco, além de estimular a
reflexão por meio de exercícios prá-
ticos que simulem a realidade.

“Com as constantes evoluções
no setor tecnológico, é essencial
que os profissionais e estudantes
da área da saúde se mantenham
atualizados sobre as práticas e
novas tecnologias necessárias
para o exercício da enfermagem”,
comenta Leandro D´Arco, geren-
te da unidade. Durante o curso ofe-
recido pelo Senac, o aluno terá es-
trutura do laboratório de enferma-
gem com toda a aparelhagem ne-
cessária para o desenvolvimento

O título Eletrocardiograma – boas práticas nas realizações dos procedi-
mentos está com as inscrições abertas; aulas iniciam em agosto

das operações com o eletrocardi-
ógrafo, de última geração, adqui-
rindo assim noções para a preci-
são nos resultados.

Para se inscrever é necessário
ter 18 anos. Mais informações no
site www.sp.senac.br/jaboticabal
ou na unidade pelo telefone (16)
3209-2800.

Serviço
Eletrocardiograma – boas

práticas nas realizações dos pro-
cedimentos

Data: de 3 de agosto a 14 de
setembro de 2013

Horário: aos sábados, das 9 às
13 horas

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº

831 – Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

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

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