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Na última semana, aproximada-
mente 300 mulheres participaram
da 6ª Semana do Câncer Ginecoló-
gico. As palestras aconteceram em
Jaboticabal e também nos distri-
tos.

O Secretário de Saúde, Dr. Car-
los Alberto Navarro, ressalta a boa
participação. “É fundamental que
as mulheres conheçam mais a res-
peito do câncer ginecológico, pois

Semana do Câncer Ginecológico: bom público
acompanha palestras

Encontros aconteceram nos CRAS, Câmara Municipal

e distritos de Córrego Rico e Lusitânia
quanto mais rápido a doença for
diagnosticada, maiores são as
chances de cura. A boa participa-
ção popular mostra que as mulhe-
res estão interessadas em conhe-
cer mais sobre o seu corpo e os
cuidados que devem ser adota-
dos”.

O Médico da Rede Pública e
Organizador da 6ª Semana do
Câncer Ginecológico, Dr. Edu Fe-

nerich, destaca a curiosidade das
participantes a respeito do tema.
“É importante ver as mulheres
participando com perguntas a
respeito do tema. A Semana do
Câncer Ginecológico serve jus-
tamente para esclarecer sobre a
doença e incentivar os exames
periódicos que são muito impor-
tantes para a detecção prematu-
ra da doença”.

Quem se locupleta com coisa alheia

não se enriquece

Mais vale uma palavra verdadeira,

que milhares de lorotas fantasiadas

Na rotina da vida devemos plantar

a coragem e o respeito para colher

a  felicidade

Os frequentadores do Clu-
be da Terceira Idade, partici-
param de uma programação
especial em comemoração ao
Dia do Idoso. O almoço festi-
vo aconteceu na última quin-
ta-feira (3).

Presente no evento, o Prefei-
to Raul Gírio, exaltou a alegria
dos presentes. “Além de come-
morar uma data tão importante,
o almoço serviu para rever gran-
des amigos que frequentam o
Clube da Terceira Idade. Apenas
posso agradecer o carinho e a
hospitalidade”.

A Primeira Dama, Cidinha Gi-
rio, ressalta a preocupação em
promover um dia especial aos
idosos. “O Clube da Terceira
Idade é um local abençoado
onde sempre somos muito bem

Com almoço festivo, Terceira Idade comemora Dia do Idoso
 Com muita música e alegria, idosos passaram um dia especial no Centro de Lazer Edson Martini

tratados. Esse almoço foi prepa-
rado com todo carinho. Nossos
idosos merecem esse momento
especial”.

O Presidente do Clube da Ter-

ceira Idade, Samuel Cunha, agra-
deceu a presença de todos. “A
festa foi muito bonita, todos se di-
vertiram muito. Só posso agrade-
cer a todos os presentes”.

Prefeito Raul Gírio participa do encontro, cumprimentando

 integrantes da Terceira Idade em cerimonial festivo

Um público numeroso prestigiou o evento regado a almoço, bebidas e muita diversão Mulheres conhecem mais sobre o corpo e os cuidados a serem adotados no dia a dia
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Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

José Fernando Stigliano

P/ Prof. João Pito

Como é bom ser criança. É tudo tão
perfeito e maravilhoso. É como um con-
to de fadas. Isso me faz lembrar tantas
coisas boas da minha infância, apesar
das grandes dificuldades que passamos
para chegamos até aqui, mas posso di-
zer que valeu a pena. Foi um tempo
muito precioso para mim e tenho mui-
tas recordações boas das brincadeiras
(Pular Corda, Esconde Esconde, Bom
Dia Senhorita, Balança Caixão etc),
principalmente quando era época de

O Senhor está nos dizendo para
não entregarmos nossa alma à triste-
za, às preocupações, ao ressentimen-
to e à mágoa. Você não pode chegar ao
rancor, pois faz mal a você e aos ou-
tros, ao seu casamento, à sua família,
aos seus negócios, à sua vida. Desta
forma, você vai gerir mal as coisas,
pois irá administrá-las pela emoção. E
tudo acaba saindo errado com uma
pessoa desequilibrada.

Quando as pessoas nos magoam, o
sentimento é de dor. Mas uma coisa é
sentir naquele momento, muito dife-
rente de ressentir. A própria palavra
diz: sentir agora e sentir depois, e isto
vai acabando com o coração e com fí-
sico, deixando-nos abatidos e tristes.

O remédio para o ressentimento é o perdão
E, facilmente, o ressentimento gera em
nós algo ainda pior, chamado rancor.

Não é verdade que estraga tudo? A
gente ama a pessoa, mas por causa do
ressentimento sofre e não quer mais
saber dela. E Deus está perguntado:
Prá que isto?

O grande remédio para combater o
ressentimento é o perdão. Você se per-
gunta: Como que eu posso perdoar
aquilo? Perdoar não quer dizer que você
aprove a atitude do outro ou que a
pessoa esteja certa. Na verdade, você
está dizendo que a pessoa está errada.
É como perdoar uma dívida, e talvez
esta pessoa deva muito a você. Mas
você pode perdoar porque é a pessoa
que está errada. Perdoar é uma graça
que Deus nos dá. E se a gente quer e
busca, Deus nos concede a graça. Mas
tudo começa conosco, e é preciso que-
rer.

Peça a Nossa Senhora que lhe es-
tenda a mão mesmo que seja preciso
puxar ou até mesmo arrastar você. Peça
para que ela cuide do seu coração, dos
ressentimentos, das mágoas, preocu-
pações, de toda tristeza. É difícil e
existem muitas resistências em per-
doar, afinal as coisas que aconteceram
foram muito dolorosas. Mas, Nossa
Senhora cuida com toda bondade, ca-
rinho e ternura do nosso coração. Ela
traz o óleo e o azeite do Espírito San-
to para massagear o nosso coração
endurecido. Diga que você quer per-
doar!

Seu irmão,

Na nossa trajetória terrena, o acú-
mulo de ocasiões que nos desagradam,
que nos fazem sofrer, que nos induzem

Como vimos no artigo anterior, até
por cemitérios andei, para poder ave-
riguar ou sentir melhor tudo aquilo que
foi pesquisado e escutado na confec-
ção, neste inédito livrinho de cento e
poucas páginas, porém o que vi nos
dois cemitérios, foi a paz, muita paz,
a solidão aonde os únicos sons que se
escutam são: o ciciar do vento e os
pios de algumas aves noturnas, e que
Deus tenha todos eles ao seu redor.

O mosquito transmissor desta fe-
bre ainda continua entre nós e cada
vez em maior quantidade. Só para ter-
mos uma idéia disso, só no ano de
2007, morreram no Brasil dessa doen-
ça, mais de trezentas pessoas, e conti-
nuou a matar, principalmente nos pa-
íses mais pobres e nos que dão pouco
valor à vida, onde, para os governan-
tes, o povo é mero número nas esta-
tísticas populacionais e útil na hora
de pagar impostos e votar.

CONCLUSÂO
“Todo o progresso humano e toda

história das ciências;
É a história da razão contra o sa-

grado”.
Roger Vailland – escritor francês

[1907-1965].
Como publicou a Folha de São Pau-

lo, em 2007, como lemos acima, pois
os hospedeiros existem em grande
quantidade por todo o País e é o ma-
caco o hospedeiro do tipo Febre Ama-
rela Silvestre; a Febre do Lenhador.

Em 2007, ocorreram mortes em
Brasília e em 2009 a sua presença tor-
nou-se assustadora no Estado de Goi-
ás, uma região progressista, cuja força
econômica os brasileiros conhecem,
esse medo da doença afastou alguns
que, para lá iam sempre, o caso que
mais assustou as populações locais foi
a morte  de um homem em Uruaçu
[GO], como publicou a Folha de São
Paulo.

Sempre que algo grave está para
acontecer e que já era previsível, logo

A FEBRE AMARELA EM JABOTICAL – FINAL

“Dai à criança o caminho que ela deve seguir, e,

crescendo, ela nunca retrocederá” Smilles

surgem os Arautos” do Estado,  sem-
pre de plantão a apregoar que tudo
está bem, que tudo é céu “de brigadei-
ro”, que não paira sobre o povo ne-
nhuma ameaça, a normalidade é total,
o resto são boatos de opositores alar-
mistas, e assim “continua tudo como
dantes no quartel de Abrantes”.

Senão vejamos: a confirmação do
que escrevi acima, a partir do segundo
semestre de 2007, sobre a febre ama-
rela: “O surto de Febre Amarela que
já matou treze pessoas desde o fim de
dezembro, é bastante sério, disse o re-
presentante da Organização Mundial
de Saúde [OMS], Fadela Chaib”.

O Ministério da Saúde [da doen-
ça!!!], tenta amenizar o assunto, ale-
gando que desde 1947 não havia sur-
gido nenhum caso de febre amarela
urbana no País [ora não há estrutura
nenhuma para provar isso], este tipo
de febre é passada entre os humanos,
mas o mosquito continua sendo o ve-
tor.

Quando a notícia foi confirmada no
mês de janeiro de 2008, já com vários
mortos, milhões de pessoas desespe-
radas se apinharam em busca de uma
vacina salvadora, nos postos de saúde
do País, principalmente nas áreas mais
afetadas, em outras regiões também
houve a procura de vacinas, o que fez
com que o Governo Federal mandasse
que a Fundação Oswaldo Cruz dupli-
casse a produção de vacinas, atingin-
do trinta milhões delas.

“Em Jaboticabal não houve ne-
nhum caso, mas a corrida aos CIAFS
foi grande e as vacinas não resistiram,
o que levou sabiamente eles a dar uma
preferência às pessoas que iriam via-
jar para as “zonas” de risco”, como
caminhoneiros, fazendeiros, viajantes,
pescadores etc.

Pois bem, acabou e isto me deu
muito trabalho e dor de cabeça, mas
tem grande mérito a grande mestra Zina
Maria Assiratti Celestino, incentiva-
dora e participante deste trabalho.

Agradeço aos muitos que cumpri-
mentaram pelo trabalho, mas o mérito
é do Jornal A GAZETA por ter me
permitido publicar este LIVRO “cha-
to”, em suas democráticas páginas.

Gente, está anunciada para logo,
uma epidemia de Dengue, que é da
mesma família da febre amarela, e para
evitar isso, só a população pode, com
limpeza... limpeza e limpeza.

Prof. João Pito
“A preguiça caminha tão devagar,

que a pobreza não tem dificuldade em
a alcançar” Confúcio  -”Kung-Fu Tse”

Os tempos estão chegados. Tudo
caminha lentamente para  nascer entre
os povos, as lições do EVANGELHO e
dos ensinamentos pregados pelo CRIS-
TO JESUS, na sua caminhada pelo
PLANETA TERRA, onde  deixou gra-
vado as lições que DEUS deu à ELE, a
missão importante de evangelizar a to-
dos nós. É a eterna verdade a se deslum-
brar no UNIVERSO, para os que  de boa
vontade e livres de preconceitos, pos-
sam seguir os caminhos da  luz e da re-
denção espiritual. São os tempos que
marcam as transformações nos mundos

A LUZ DA BOA NOVA NOS ILUMINA
da evolução, se processando tudo que
está escrito nos livros das  leis de DEUS.
A ignorância se espalha, a falta de fé e a
crença em DEUS se processa muito, es-
cassa entre os nascidos na época onde o
reinado dominava os postulados, na fal-
ta de um poder espiritual, para trazer a
paz, a união e a fraternidade. JESUS nas-
ceu para salvar a humanidade, executar
e implantar em todos o amor e o per-
dão. É uma nova era que nascia num
mundo incrédulo das verdades eternas.
O homem tinha que se evangelizar. A fé
tinha que se individualizar, trazendo no-
vas conquistas e um mundo melhor. A
esperança era uma semente que tinha
que crescer e os frutos nascer para  for-
tificar os postulados das ideologias e leis
criadas pelo CRIADOR. A evolução ti-
nha que se realizar, a luz da BOA NOVA,
o amor de JESUS a todos filhos de DEUS.
Dando de graça o que recebia e implan-
tava entre todos, com muita humildade
na caridade, onde fora dela não há sal-
vação. O brilho do sol que nascia nas
manhãs, onde tudo foi se alterando com

os poderes do amor, nas noites, onde as
estrelas brilhando, iluminavam os escu-
ros mundos da ignorância e das trevas

O conhecimento adquirido abre os
caminhos para a EVOLUÇÃO. É  um
mundo novo dentro da renovação, que
se opera no decorrer dos tempos. Va-
mos de encontro com a BOA NOVA,
passando por tempos de evangeliza-
ção doutrinaria, vibrando amor, cari-
dade e perdão. As alterações são mui-
tas, os planos modificados, de acordo
com a evolução de cada um, dotados de
conhecimentos para uma prática no
relacionamento entre encarnados e de-
sencarnados. Somos caminheiros em
busca de realidades contidas nas pagi-
nas eternas  das leis de DEUS. Vivemos
cultivando a semente do amor na bele-
za imortal do espirito, que  sonha com
as purezas da esperança, na fé eterna,
consciente do mundo que cresce com a
luz, que vibra  energias positivas. A vida
eterna do espírito progride no cami-
nhar pelas sucessões de incorporações
materiais, para  conseguirmos uma

evolução progressiva e lenta, nos re-
cursos encontrados nas idas e vindas
pelos planos material e espiritual. A
esperança nasce para criarmos sonhos
que um dia se tornarão realidades, de-
pendendo do nosso esforço e vontade,
de criarmos um mundo de luz amor e
perdão. A felicidade é uma conquista
do espírito encarnado, que trabalha no
tempo, vivendo nos recursos vindos
da natureza, que nascem com o decor-
rer das encarnações. A REENCARNA-
ÇÃO É UMA REALIDADE. A VIDA
CONTINUA NO ALÉM TÚMULO.
Precisamos viver muito, para evoluir-
mos. A CRENÇA EM DEUS. A FÉ EM
ENCONTRARMOS A FELICIDADE.
A CERTEZA DE QUE  NÃO MORRE-
MOS, MAS SIM, VIVEMOS. ETER-
NAMENTE EM ESPIRITO. Somos
produtos de DEUS e irmãos de JESUS.
NINGUEM PODE VER O REINO DE
DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO.
Eu vos digo em verdade, que são che-
gados os tempos em que todas as coisas
devem ser restabelecidas em seu verda-
deiro sentido, para dissipar as trevas,
confundir os orgulhosos e glorificar os
justos. O ESPIRITO DE VERDADE,
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRI-
TISMO.

FELIZ DIAS DAS CRIANÇAS
festas, ganhávamos muitos presentes.
Os parentes vinham de longe nos visi-
tar, as famílias eram mais unidas, sem-
pre querendo o bem, uns dos outros, nin-
guém pensava só em si mesmo, mas sem-
pre sendo amigável e um ajudando o
outro nas suas necessidades cotidiana.
Naquela época, lembro-me muito bem,
quando os nossos vizinhos faziam pães,
biscoitos, doce de mamão ou de abóbo-
ra que era o mais comum, sempre leva-
vam um pouco para nós. Que festa!
Enfim, cada um tem a sua historia de
infância, algumas muito engraçadas, ou-
tros não, mas isso não quer dizer que
ninguém teve uma infância. Até o pró-
prio Jesus teve infância, não sabemos
muita coisa, a não ser após o Seu nasci-
mento, que o rei Herodes ficou com tan-
to ódio, que ordenou que matassem to-
dos os meninos de dois anos para baixo.
Porque Herodes ouviu dizer que o Rei de
Israel havia nascido. José e Maria fugi-
ram para o Egito, conforme o anjo do
Senhor lhe ordenara e só voltaram após
a morte do rei Herodes. A bíblia não fala
muita coisa da infância de Jesus, mas no
livro de Lucas 2.39 ao52, diz assim: E,
quando acabaram de cumprir tudo, se-
gundo a lei do Senhor, voltaram à Gali-

léia, para a sua cidade de Nazaré. E o
menino crescia e se fortalecia em Espí-
rito, cheio de sabedoria, e a Graça de
Deus estava sobre Ele. Ora, todos os
anos, iam seus pais a Jerusalém, à Festa
da Páscoa. Quando Jesus tinha doze anos
de idade, eles foram à Festa, conforme
o seu costume. Depois que a Festa aca-
bou, eles começaram a viagem de volta
para casa. Mas Jesus tinha ficado em
Jerusalém, e os seus pais não sabiam dis-
so. Eles pensavam que Jesus estivesse
no grupo de pessoas que vinham vol-
tando, por isso viajaram o dia todo.
Então, começaram a procurá-lo entre
os parentes e amigos. Como não o en-
contraram, voltaram a Jerusalém para
procurá-lo. Três dias depois, encontra-
ram o menino num dos pátios do Tem-
plo, sentado no meio dos mestres da
Lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a
eles. Todos os que o ouviam, estavam
muito admirados com a sua inteligência
e com as respostas que dava. Quando os
pais viram o menino, também ficaram
admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu
filho, por que foi que você fez isso co-
nosco? O seu pai e eu estávamos muito
aflitos procurando você. Jesus respon-
deu: Por que vocês estavam me procu-

rando? Não sabiam que Eu devia estar
na casa Do Meu Pai? Mas eles não en-
tenderam o que Ele disse. Então Jesus
voltou com os seus pais para Nazaré e
continuava a ser obediente a eles. E a
sua mãe guardava tudo isso no coração,
porque tanto ela, como José, sabiam do
propósito de Deus na vida Dele. Confor-
me crescia fisicamente, Jesus ia crescen-
do também em sabedoria, e tanto Deus
como as pessoas, gostavam cada vez mais
Dele. Jesus teve bons momentos na sua
infância, foi um menino obediente, res-
peitou seus pais em tudo, principalmen-
te O Pai Celestial. Sua mãe tinha muito
orgulho, só que ela sabia que Jesus era o
filho de Deus e o Salvador do mundo.
Quando ela viu Jesus sendo crucificado,
ela entendeu tudo, o porquê Ele ficou em
Jerusalém no templo. Filhos, sede obedi-
entes a vossos pais, no Senhor, porque
isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com pro-
messa, para que te vá bem, e vivas muito
tempo sobre a terra (Efésios 6.1-2). Que
todas as crianças do mundo sejam muito
abençoadas pelo nosso Deus, em nome
de Jesus. Esta é a minha oração. Ouça o
nosso programa A Verdade da Palavra,
diáriamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

REFLEXÃO - OPRESSÃO
ao desequilíbrio emocional, são de uma
intensidade acentuadas.

A conjuntura, na qual nos permiti-
mos estar contidos, que, segundo a Ci-
ência do Comportamento, acontece por
nossa escolha, e por nossa vontade, al-
gumas vezes, nos conduz à Dor, à An-
gústia.

As principais dificuldades  que en-
frentamos no nosso dia a dia, são as de
conseguirmos a auto aceitação, a auto
compreensão e a do outro. O que nos
provoca este procedimento são os pre-
conceitos que temos conosco mesmo, e
com os outros.

Na maioria dos casos, esta maneira
de nos comportarmos, exprimem a Edu-
cação que recebemos na primeira in-
fância, a nossa reação à orientação ob-

tida neste período de nossa Vida.
Por tudo isso, o desabafo nos faz

aliviar a aflição que estamos vivencian-
do, naquele instante único.

Termos um “ombro amigo”, al-
guém que realmente nos ouça, é de
vital importância  para a continuida-
de da nossa Caminhada de Vida. O tra-
balho do CVV está intimamente liga-
do ao Ouvir participativo, Ativo, sem
Diretividade; por meio de Voluntários
que estão em constante treinamento,
para melhorar o próprio comporta-
mento.

Para Ouvir a outra pessoa, o Volun-
tário necessita estar aberto ao Autoco-
nhecimento, ao Aprendizado do Novo,
a buscar a Humildade, mesmo tendo
consciência de que Somos Orgulhosos.

Quando precisamos desabafar, ne-
cessitamos de uma pessoa que esteja
totalmente disponível naquele momen-
to de extrema sensibilidade, desapega-
do de suas convicções, de suas verdades
cristalizadas

Um detalhe de grande Valor, no
Trabalho do CVV,  é o Sigilo.

À pessoa que procura o CVV não
lhe é exigido que ela se identifique. O
que ela falar no atendimento, fica no
Trabalho; jamais será revelado, é Si-
giloso.

O acolhimento feito pelos Vo-
luntários do CVV, é um ato de
Amor.

Aprendemos muito com as ex-
periências de Vida, transmitidas
pelas pessoas que nos procuram no
CVV.

P/ José Fernando Stigliano

A história de Glenn Miller, filme ga-
nhador de dois Oscar em 1954, com Ja-
mes Stewart e June Allison. Esta obra pri-
ma do cinema e da música conta a verda-
deira história do genial músico. Do sofri-
do início de sua carreira até o estrelato e
seguindo por suas performances durante a
Segunda Guerra Mundial, as deliciosas
músicas de Miller permeiam todas as ce-
nas do filme, tornando-o uma diversão
verdadeiramente imperdível. Interpreta-
do com brilhantismo por James Stewart,
o filme acompanha a carreira do músico e
sua linda história de amor com sua esposa
Hellen (June Allison).

Paris livre do domínio nazista me-
recia uma comemoração, pensou Alton
Glenn Miller. Ele resolveu, então, orga-
nizar um show especial de Natal para as
tropas que lá estavam. O já famoso
músico que marcou a era das big bands
era um militar de destaque durante a
Segunda Guerra Mundial e passava par-
te do tempo se apresentando a soldados
aliados para entretê-los entre os com-
bates. No dia 15 de dezembro de 1944,
o maestro e Major Miller partiu da In-
glaterra em um monomotor com desti-
no à capital da França e desapareceu no

MÚSICA E LÁGRIMAS
Canal da Mancha. Ele costumava viajar
antes dos demais integrantes de sua or-
questra, para fazer os preparativos.
Marcou essa viagem para o dia13 de
dezembro, mas o embarque não foi per-
mitido devido ao mau tempo sobre o
Canal da Mancha, que impedia a saída
de qualquer aeronave. Impaciente com
a situação, procurou ajuda com um ami-
go, o Coronel Baselle, que aceitou reali-
zar a travessia, mesmo sabendo das pés-
simas condições de vôo. Quando subi-
ram no avião, o coronel Baselle virou-
se para Glenn Miller e disse: “Major,
nós só temos um paraquedas!” , afir-
mou, na expectativa de que o homem
respondesse que providenciaria outro.
O que ele disse a Miller, entretanto,
pareceu premonitório: “E o que o se-
nhor espera? Viver para sempre? O
avião levantou vôo às 13hs15min. e
entrou na neblina rumo a Paris. Foi as-
sim que naquele dia 15 Glenn Miller, um
homem cheio de planos para uma turnê
de seis semanas pela Europa, desapare-
ceu sem deixar vestígios. Muitas hipó-
teses foram levantadas em relação ao
desaparecimento do avião. Até de que
Miller era um agente duplo e teria simu-
lado sua morte. Outra hipótese foi a
reportagem publicada pelo jornal The
New York Times dia 31 de dezembro de
1985, na qual se informava que o avião
que levava Glenn Miller para a França
foi bombardeado por uma esquadrilha
inglesa que regressava de um ataque so-
bre a Alemanha. O piloto da RAF
(ROYAL AIR FORCE) Vic Gregory jul-
gava-se o responsável  pela destruição
involuntária do Norseman D-643 (o
monomotor em que voavam  Miller e o
coronel Baselle). Os corpos nunca fo-

ram encontrados, suscitando grandes
dúvidas sobre o real desaparecimento
do músico popular norte americano.
Nascido em 1904, numa cidadezinha de
Lowa, nos Estados Unidos, Glenn Mil-
ler comprou seu primeiro trombone aos
12 anos em uma loja de penhores, na
qual o menino trabalhava como entre-
gador. Aos 13 anos, já tocava na banda
da escola e, dois anos mais tarde, men-
tia a idade se apresentando em grupos
profissionais que animavam bailes nas
cidades vizinhas. Começou a tomar au-
las de Teoria e harmonia com Joseph
Schillinger (um dos grandes músicos da
época) e, segundo Miller, o responsável
por tudo o que viria fazer mais tarde
como arranjador. O garoto aprendeu a
tarefa e passou por diversas orquestras,
aprendendo muito em cada uma delas.
Mais que trombonista, Miller foi um
excelente arranjador e era o que o dife-
renciava dos demais. Por isso foi consi-
derado um gênio das big bands, enquan-
to os outros músicos passavam essa ta-
refa a grandes arranjadores negros como
Fletcher Henderson e Sy Oliverde, que
tinham formação jazzistica. A partir de
1937, aos 33 anos e já extremamente
maduro musicalmente, Miller organizou
sua primeira orquestra, ele trabalhava
havia muito tempo para ser livre e criar
um conjunto em que pudesse por  em
prática suas ideias harmônicas. Sua ban-
da foi batizada de Miller Sound, que logo
se desfez, pois não conseguia atrair pú-
blico. Em julho de 1938, certo de que
finalmente descobrira sua verdadeira
marca sonora, Miller reorganizou a or-
questra e, a partir de 1939, a canção In
The Mood ficou popular. Sua banda era
formada por quatro saxofonista e um

pistom. Um dia, seu pistonista machu-
cou os lábios e não pode tocar. Miller
improvisou um clarinetista no lugar,
criando um som inconfundível. Consi-
derado um dos artistas mais bem pagos
dos Estados Unidos, ele chegou a fazer
inúmeros shows de graça, só para evitar
mais rendimentos e ter que pagar taxas
ainda superiores ao imposto de renda.
Em 1942, com 38 anos, resolveu se alis-
tar para combater na Segunda Guerra
Mundial. Recebeu da Força Aérea norte
americana o posto de capitão para que
pudesse continuar dirigindo sua banda.

Assim surgiu a AAFB (American Air
Force Band), a qual se juntaram 75 mú-
sicos, entre eles grandes instrumentis-
tas de Nova York. Com a AAFB, Miller
foi mandado para Europa e transfor-
mou algumas marchas militares em clás-
sicos da música popular como Saint
Louis Blues, Storm Weather e Bluesin
The Night. Após o término da guerra, a
esperança de encontrar algum vestígio
de Glenn Miller acabou. Em 1946, com
autorização da viúva, Helen Miller, a
orquestra foi reorganizada por Tex Be-
neke, um ótimo sax tenor. Beneke quis
manter, inicialmente, o estilo da músi-
ca de Miller, mas passado esse momen-
to, ele achou que era hora de inovar.
Não foi feliz e todos os componentes
da orquestra começaram a sair. Depois
de Beneke, vieram nomes como Ray
Anthony,  Jarry Gray e Jimmy Hender-
son, fiéis ao estilo de Miller. O som que
há 60 anos fazia o mundo dançar, apre-
sentou-se em São Paulo e Rio de Janei-
ro em 1979.

Foi como se Glen Miller não tivesse
embarcado naquele vôo.

Glenn Miller
Lider da big band morreu na traves-

sia do Canal da Mancha durante a Se-
gunda Guerra Mundial (1944).

A Secretaria de Assistência Social
informa que os beneficiários do Bolsa
Família devem participar da revisão
cadastral. O prazo termina em 13 de
dezembro e não será prorrogado.

As famílias devem procurar os
CRAS I e II para participar da Revi-
são Cadastral. “Todos os beneficiári-
os que estão com cadastro desatuali-
zado devem procurar os CRAS I e II e
participar do recadastramento. Quem

Secretaria de Assistência Social promove revisão cadastral do Bolsa Família
Quem perder o prazo pode ter o benefício suspenso

perder o prazo, corre o risco de ter o
benefício suspenso ou cancelado”, afir-
ma a Secretária de Assistência Social,
Eliete Travaine Lopes.

Segundo o site do Ministério do
Desenvolvimento Social, as famílias
da Revisão Cadastral de 2013 devem
apresentar a seguinte documentação
para realizar a atualização cadastral:

Para o Responsável Familiar - o
CPF ou Título de Eleitor, obrigatoria-
mente (exceto para famílias indígenas

e quilombolas, que podem apresentar
qualquer outro documento de identi-
ficação de validade nacional).

Para as demais pessoas da famí-
lia - pelo menos um dos seguintes do-
cumentos: Certidão de Nascimento;
Certidão de Casamento; Certidão Ad-
ministrativa de Nascimento do Indí-
gena (RANI); Cadastro de Pessoa Fí-
sica (CPF); Registro Geral de Identi-
ficação (RG) – Carteira de Identidade;
Carteira de Trabalho e Previdência

Social; Título de Eleitor.
Outros documentos importan-

tes - É importante que o Responsá-
vel familiar seja orientado a levar ou-
tros documentos cuja apresentação
não é obrigatória, mas que qualificam
a coleta das informações, como: com-
provante de residência; conta de ener-
gia elétrica; comprovante de matrícu-
la das crianças e adolescentes na es-
cola; carteira de trabalho e Previdên-
cia Social.



PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)

Após a desastrosa tem-

pestade de comida no pri-

meiro filme, Flint (Bill Ha-

der) e seus amigos são obri-

gados a deixar a cidade de

Boca Grande. Sem saída,

ele aceita o convite de seu

ídolo, Chester V (Will For-

te), e junta-se à The Live

Corp Company, que reúne

os melhores inventores do

mundo.

Gênero: Animação

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2

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

Em cartaz
AS BEM ARMADAS ***
Com um arrecadação de pouco

mais de $150 milhões de doláres, ‘’As
Bem Armadas’’ se tornou a comédia
de maior sucesso nos Estados Unidos
em 2013. Exagero ou não, a verdade
é que, a parceria entre as atrizes San-
dra Bullock e Mellisa McCarthy tem
lá seus momentos bacanas. No filme,
Bullock vive Sarah Ashburn, uma agen-
te do FBI certinha, enquanto McCar-
thy é Shannon Mullins, detetive da
polícia, desleixada, grosseira e com
uma lixeira no lugar da boca. Nutrin-
do uma antipatia entre seus colegas
de FBI, justamente pelo seu jeito pre-
potente e sem papas na língua, Ash-
burn é recrutada para trabalhar ao lado
de Mullins, tendo como objetivo cap-
turar um perigoso traficante de dro-
gas. E é isso, a trama em nenhum
momento tenta se levar a sério, ser-
vindo apenas como pretexto para as
duas atrizes mostrarem seus dotes cô-
micos. E não é que a coisa funciona.
Com o famoso clichê, ‘’dupla que se
odeia no começo para depois se alia-
rem para resolver um problema no
final’’, funciona bem e algumas cenas
realmente são engraçadas, ao passo
que as duas horas de duração acabam
por se tornar longas demais, o que
atrapalha um pouco o resultado final.
Em uma determinada cena, Bullock e
McCarthy se encontram em um bar
bebendo todas e aprontando confu-
sões, que deverão fazer o espectador
cair na gargalhada. Os diálogos tam-

bém são bons. Escrito pela jovem
Katie Dippold (que já tem encomen-
dada a continuação anunciada do fil-
me), o roteiro é rápido e dinâmico. E
é mais do que prazeiroso poder ver o
ator Tom Wilson (o Biff Tannen da
trilogia ‘’De Volta Para O Futuro’’,
da qual eu sou fã de carteirinha), em
forma e trabalhando. Aqui ele inter-
preta o chefe da personagem de Mc-
Carthy, que sofre com as maluquices
de sua comandada. E no final, embora
com alguns tropeços, temos um saldo
positivo, o que, nos tempos atuais,
em Hollywood, é mais do que satisfa-
tório.

Lançamentos
GRAVIDADE
ROTA DE FUGA
É O FIM ...

A Prefeitura entregou, na sexta-fei-
ra (11), às 10h30, a reforma do Ciaf de
Córrego Rico. A unidade básica de saúde
recebeu várias benfeitorias como a tro-
ca da porta central, troca de reboco,
novo piso, adequação da rede elétrica e

Prefeitura entrega reforma do Ciaf de Córrego Rico
Seguindo projeto de reforma dos Ciaf’s de Jaboticabal,  unidade de Córrego Rico foi totalmente reformada

pintura total.
O Prefeito Raul Gírio, lembra que

todas as unidades dos Ciafs serão re-
formadas.  “Estamos com várias
obras em nossas unidades básicas de
saúde. Vamos garantir toda comodi-

dade e conforto para os usuários. Já
entregamos os Ciaf ’s II e III e em
breve outras reformas serão concluí-
das”.

O Secretário de Saúde, Carlos Alber-
to Navarro, acredita que a reforma deu

uma nova cara ao Ciaf de Córrego Rico.
“A equipe responsável pela obra se aten-
tou a todos os detalhes para garantir
uma reforma de qualidade à unidade. Es-
tamos entregando esse presente para
Córrego Rico”.

Jaboticabal sediou o curso de Ges-
tão do Sistema Único de Saúde, entre
o final de setembro e início de outu-
bro. Aproximadamente 40 represen-
tantes das secretarias de saúde de nove
cidades da região participaram do en-

Municípios participam de encontro da DRS em Jaboticabal
Curso de Gestão do SUS aconteceu no Câmpus da Unesp

contro.
Representantes da DRS trata-

ram de temas relacionados à regu-
lação, planejamento e financiamen-
to. “São temas importantes para a
rotina das secretarias de saúde. De

maneira dinâmica, a DRS orientou
os participantes, inclusive sobre a
utilização de recursos disponibili-
zadas por ela e também pelo Mi-
nistério da Saúde”, afirma o Secre-
tário de Saúde, Carlos Alberto Na-

varro.
Participaram do encontro, repre-

sentantes das cidades de Jaboticabal,
Sertãozinho, Barrinha, Monte Alto,
Guariba, Pitangueiras, Pradópolis,
Pontal e Dumont.

A Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Saúde, convidou para pa-
lestra sobre violência doméstica, que
foi realizada na sexta-feira (11), às
13h30, no Paço Municipal. O objeti-
vo é divulgar e esclarecer sobre os tra-
balhos de orientação à mulher vitimi-

Saúde realiza palestra sobre violência doméstica
zada.

“A palestra foi aberta ao público.
E, desde já, todos que foram  convida-
dos, compareceram  e compreenderam
melhor, como funcionam as orienta-
ções jurídicas dadas às mulheres que
sofrem violência doméstica”, concluiu

o secretário de Saúde, Carlos Alberto
Navarro.

O serviço: Na Unidade de Aten-
dimento à Mulher há uma sala espe-
cífica para a mulher vitimizada. To-
das as segundas-feiras, das 8h às
12h, um advogado as orienta sobre

os procedimentos necessários nes-
ses casos. Nos demais dias, uma fun-
cionária fica responsável pelo agen-
damento e por informações prelimi-
nares.

Para mais informações o telefone
de contato é (16) 3209-2313.

O Presidente da  INPAMACG,
Carlos Ferreira, em visita à cidade
no final do mês de setembro, se
reuniu com o Prefeito Raul Girio,
acompanhado do Presidente da
Câmara Municipal Wilsinho Locu-
tor, Ednei Valêncio e Marcelo De-
mani Peres, para tratarem de as-
suntos referente  à parceria e apoio
da prefeitura, junto ao Abrigo São
Lázaro, na vacinação e castração
dos animais de rua. O prefeito Raul
se colocou à disposição dentro do
possível  e permitido por lei. O Pre-
sidente da Câmara e vereador Wil-
sinho Locutor demonstrou preo-
cupação com o abandono e dei-
xou em aberto seu apoio incondi-
cional em prol aos animais. Apro-
veitando sua comitiva, Carlos
Ferreira se reuniu com os empre-
sários e funcionários da UCB –
(Usinas Chímicas Brasileira),
onde gentilmente apresentaram
a empresa. Ficou impressionado
e satisfeito com o desempenho
da produção de medicamentos e
vacinas para salvar e proteger os
animais e ainda apoio ao projeto
do Abrigo São Lázaro, coordena-
do pelo fundador e Presidente
Ednei Valêncio.Na oportunidade,
o Presidente do Abrigo São Láza-
ro, Ednei Valêncio, se reuniu com
o Presidente da INPAMACG - Car-
los Ferreira e fecharam definitiva-
mente os trabalhos conjunto na
cidade e região, no comando de
vacinação e castração, onde Ed-
nei ficou responsável  no agenda-
mento e distribuição de serviço e
autorização para clínicas creden-
ciadas junto ao Instituto INPA-
MACG. Ednei diz que “é um so-
nho realizado, já que o projeto pi-
loto começou aqui na cidade e
abrangerá 20 cidades da região”,
concluiu. O Presidente do INPA-
MACG - Carlos Ferreira (Carlão),
agradeceu a recepção na Prefeitu-
ra, Legislativo e a Empresa UCB.

INPAMACG - (INSTITUTO DE PROTEÇÃO ANIMAL E MEIO AMBIENTE
CÃES E GATOS ) EM   VISITA OFICIAL EM  JABOTICABAL

Tornado com motorzão 2006/2006, R$ 6.500,00

Documento 2013 ok. Pronta prá trilha

Com motorzão, escapamento Dore com curva de inox,

trava nos dois pneus, protetor de quadro, pedaleira lar-

ga, filtro twin air, amortecedor trazeiro race tech, guia

de corrente, kit suspensão dianteira com emul + molas

reforçada + regulador de pré carga, protetor de mão,

banco anti derrapante, guidão fat bar oxxy e todas as

peças para andar na rua.

VENDO TORNADO DOCUMENTADA
PREPARADA PARA TRILHA

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 12 DE OUTUBRO DE 2.013



RUA SÃO JOÃO Nº 268

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

RIR COM WALDIR

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados.
Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

Informe Publicitário
PROJETO “LER É SABER”

Solicita a todas as famílias, escolas, comércio, industrias etc,
que ao desfazer de suas revistas e livros usados, não os descartem
ao reciclado ou ao lixo, encaminhem ao Terminal Rodoviário, entre-
gando aos funcionários, ou ligar 16-3209-1219,  16-99755-5403 -
falar com José Carlos Fernandes – (Turbina).

Fisioterapeuta Domiciliar
Marielle H. Rosa - CREFITO 49060-LTF

Ortopedia, Geriatria, Pós-operatório e Pilates Solo.

Contato: 16-91553859
e-mail: ma.rielle@ig.com.br

Concessionária contrata:
- VENDEDOR(a) DE SEGUROS: Com experiência

em VENDAS e atendimento ao público.
Salário Compatível + Comissões, Convênio Médi-

co, Odontológico, Farmácia, Vale Refeição, Seguro de
Vida, e Vale transporte.
Enviar CV, no e-mail: rhcontrata.selecao@gmail.com

Venda de Casa no Jardim Barcelona
Área total: 360m2, área construída 134m2
2 Quartos, 1 Suite com closet, 1 Banheiro social, Sala de TV e Sala de Jantar

conjugada, Cozinha, Dispensa, Lavanderia e Garagem para 2 carros coberta.
Detalhes: Porcelanato na casa toda, laminado de madeira nos quartos, por-

tão eletrônico, portão social, cerca elétrica, telha de cimento, forros em cedrilo
e grafiato na casa toda e muros.

Adicionais: móveis planejados na cozinha, banheiros, dispensa e closet.
Casa com 9 meses de uso.

contato: 16-997094236.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das
atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 100 (cem) pessoas que
receberão a medalha comemorativa do Centenário do Colégio Santo
André, no ano de 2014, em data a ser definida. A referida comissão
ficará assim composta:

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich - Vereador
Maria Carlota Niero Rocha – Vereadora
Marilena Cristófaro Campos – Diretora do Colégio Santo An-

dré
Eidenir Brendolan – Diretor Administrativo do Colégio Santo

André
Carolina Márcia Villela Bolsonaro – Diretora do Lar Santo

André

Jaboticabal, 30 de setembro de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

A vida pode ser comparada à con-
quista de uma montanha.

Como a vida, ela possui altos e bai-
xos.

Todo alpinista sabe que deve ter
equipamento apropriado.

Quanto mais alta a montanha, mai-
ores os cuidados e mais detalhados os
preparativos.

No momento da escalada, o início
parece ser fácil.

Chegando a uma primeira etapa,
necessitamos de toda a força para pros-
seguir.

O importante é perseguir o ideal:
chegar ao topo.

À medida que subimos, o panora-
ma que se descortina é maravilhoso.

As paisagens se desdobram à vis-
ta, mostrando-nos o verde intenso das
árvores, as rochas pontiagudas desa-
fiando o céu.

Lá embaixo, as casas dos homens
tão pequenas...

É dali, do alto, que percebemos que
os nossos problemas, aqueles que já
foram superados são do tamanho da-
quelas casinhas.

Pode acontecer que um pequeno
descuido nos faça perder o equilíbrio
e rolamos montanha abaixo.

Batemos com violência em algum
arbusto e podemos ficar presos na frin-
cha de uma pedra.

P/ Maria Cappatto

A montanha da vida!!!
É aí que precisamos de um amigo

para nos auxiliar.
Amigo é quem te dá um pedacinho

do chão, quando é de terra firme que
você precisa, ou um pedacinho do céu,
se é o sonho que te faz falta. É aquele
que entende seu desejo de voar, de
sumir devagar, a angústia pela com-
preensão dos acontecimentos, a sede
pelo “por vir”. É lua nova, é a estrela
mais brilhante, é luz que se renova a
cada instante, com múltiplas e ines-
peradas cores que cabem todas na sua
íris. Amigo é aquele que te diz “eu te
amo” sem qualquer medo de ser inter-
pretado Mal: amigo é quem te ama “e
ponto”. É verdade e razão, sonho e
sentimento. Amigo é prá sempre, mes-
mo que o sempre não exista.

O amigo vem e nos cura os feri-
mentos.

Estende-nos as mãos, puxa-nos e
nos auxilia a recomeçar a escalada.

Os pés e as mãos vão se firmando,
a corda nos prende ao amigo que nos
puxa para a subida.

Na longa jornada, os espaços aci-
ma vão sendo conquistados dia a dia.

Por vezes, o ar parece tão rarefeito
que sentimos dificuldade para respi-
rar.

O que nos salva é o equipamento
certo para este momento.

Se escorregamos numa ladeira de
incertezas, podemos usar as nossas
habilidades para parar e voltar de novo.

Para a escalada da montanha da
vida, é preciso aprender a subir e des-
cer, cair e levantar, mas voltar sempre
com a mesma coragem.

Não desistir nunca de uma nova
felicidade, uma nova caminhada, uma
nova paisagem, até chegar ao topo da
montanha...aí quando você atingir o
topo da montanha, olhará para  baixo
e  sentirá  que conseguiu  chegar  um
pouquinho mais perto de Deus... Vi-
tória!!!  Boa  sorte  meus  amigos, na
sua  escalada  pela  sua  montanha  e
Sucesso  sempre, eu desejo a  você!

Maria Cappatto - Presidente do
Lar Acolhedor São Vicente de Paulo.

EDITAL Nº 04/13
A Doutora Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, Delegada de Polícia

Titular da Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc, FAZ SABER, a todos os que o
presente EDITAL virem que, no dia dezoito (18) de dezembro(12) do ano de
dois mil e treze (2.013), a partir das 14:00 horas, será procedida pela Doutora
Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira, Meritíssima Juíza Correge-
dora desta Comarca, CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA REFEREN-
TE AO CORRENTE EXERCÍCIO, na Delegacia de Polícia de Defesa da
Mulher de Jaboticabal, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 518, Centro. FAZ
SABER, outrossim que, nessa oportunidade, a Autoridade Corregedora faculta-
rá ao público em geral a apresentação de queixas, reclamações sobre abusos,
falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos à correição.
Para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Autoridade lavrar o
presente EDITAL, que será afixado no local de costume, publicado e divulgado
pela imprensa local. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Jaboti-
cabal, 01 de outubro de 2.013. ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA
NOGUEIRA - Delegada de Polícia

POSTO CALIFÓRNIA DE JABOTICABAL LTDA. Torna pu-
blico que requereu da CETESB a Licença de Operação para CO-
MÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES à
Avenida Marechal Deodoro n° 979, Sorocabano, Jaboticabal/SP.

C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E AO
ALCOÓLATRA - CASA DIA JABOTICABAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

A CADA – Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra – Casa Dia de
Jaboticabal, com sede nesta cidade, sito à Rodovia Jaboticabal/Monte Alto,
Km 01, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu
Presidente Edson Bombig Furini, CONVOCA através do presente edital, todos
os Diretores da Cada, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada em
sua sede, às 17:30 horas, do dia 19 de novembro de 2013, sendo a primeira
convocação com a presença da maioria dos Diretores e em segunda convoca-
ção, com qualquer número, meia hora depois.

Jaboticabal, 09 de outubro de 2013.
Edson Bombig Furini

Presidente

Era uma vez, um boi mexicano
que era apaixonado por uma vaca que
morava do outro lado da cerca. Cer-
to dia, cansado de esperar pelo amor
da vaca, o boi pulou a cerca e resol-
veu se apresentar. - Oi vaquinha lin-
da, como é o seu nome? Então a vaca
mimosamente respondeu: - Meu

nome é Florisbela, mas pode me
chamar só de bela pois as flores
estão no chão do campo. E o seu
nome, como é? Então o boi triste-
mente respondeu: - Meu nome é
Sacobelo, mas pode me chamar só
de Belo pois meu saco ficou lá na
cerca...

................................................................................
A loira entra na farmácia segu-

rando um bebê e pergunta ao balco-
nista se pode usar a balança de bebê.
- Lamento, minha senhora, nossa
balança que pesa bebês está no con-
serto. Mas podemos calcular o peso
do bebê se pesarmos a mamãe e o
bebê juntos na balança de adulto.
Em seguida, pesamos a mãe sozi-
nha e subtraímos o segundo valor
do primeiro! - Ah, isso não vai dar
certo... diz a loura. - Por que não? -
Porque eu não sou a mãe, sou a tia!

...............................................................................
Por que a água foi presa? Por-

que ela matou a sede.

Roberto Balbino

O “calor” da rotina pode nos fazer
assumir a função de verdadeiros bom-
beiros dentro de nossas empresas ao
invés de realizarmos o trabalho para o
qual realmente fomos contratados: ge-
renciar.

A falta de tempo para repensar nos-
sas ações é uma das fontes que nos
traz a desorganização e uma forma re-
ativa de trabalhar. Em outras palavras:
apenas reagimos e aguardamos as opor-
tunidades de resolver problemas e im-
previstos.

 Como começar a mudar isso?
 1 – Analise como seu tempo é

gasto atualmente. Sem saber como
gasta, fica difícil saber como eco-
nomizar;

2 – Separe uma parte do seu tem-
po para PLANEJAR. Isso lhe ajudará
a ORGANIZAR suas ações durante
o dia, semana, mês, ano e VIDA;

Você é gerente ou “bombeiro”?
3 – Considere a possibilidade de

desenvolver constantemente sua equi-
pe. Sem isso, dificilmente poderá de-
legar e, ao assumir a função de seus
funcionários, certamente você desper-
diçará o tempo em que poderia pensar
em novos projetos para sua empresa
e para sua família (Um dos motivos
que você tem para trabalhar é a quali-
dade de vida de sua família, certo?
Lembre-se de que você faz parte dela
e que precisa de tempo para acompa-
nhar o desenvolvimento dos filhos,
conquistas do cônjuge, etc…)

4 – Pare de procrastinar. Deixar
para depois o que pode fazer hoje é
dar chance ao acúmulo de tarefas. Ali-
ás, já parou para pensar na diferença
de ESTRESSE e CANSAÇO? Quan-
do você realiza um trabalho você cer-
tamente se cansa. Ao “saborear” a an-
siedade ou o incômodo que as tarefas
que terá que realizar no futuro, você
tem a oportunidade de se estressar.
Resolva logo suas pendências e elimi-
ne de sua mente toda e qualquer ativi-
dade que lhe desgasta. Assim sobrará
tempo para colocar em prática a CRI-
ATIVIDADE!;

5 – Escreva. Planejamento sem re-
gistro não existe. Se você é uma da-
quelas pessoas que juram que tem
“tudo planejado na cabeça”, provavel-
mente desconhece o que é e como ela-
borar um planejamento. Use uma sim-
ples folha ou mesmo o Excel, mas
REGISTRE! (O que fazer, por que,
como, quando, quem, quanto custará,
qual o retorno, onde será realizada cada
ação).

Chegando até aqui, leia a dica 4!
Sucesso e paz para você, sua famí-

lia e equipe.

CLÁUDIA REGINA DEDIANO D‘ ANTONIO, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 52001238 , válida até
30/08/2016, para SERVIÇO DE JATEAMENTO à RUA PEDRO MES-
QUITA CAMBUY,  200, DISTRITO INDUSTRIAL ALFREDO MA-
RIM BERTONI, PITANGUEIRAS/SP.

A EMURJA (Empresa Municipal
de Urbanização de Jaboticabal), alerta
aos mutuários do Parque 1° de Maio
para a necessidade de atualizarem seus
cadastros junto à empresa. Os pro-
prietários de residência no local de-
vem procurar a empresa de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30
às 17h.

“Dessa forma o munícipe pode fi-
car a par de sua dívida com a EMUR-

Moradores do Parque 1° de Maio devem
atualizar cadastro na EMURJA

JA e renegociá-la. Nosso maior desejo
é ajudar a esse mutuário a ficar em dia
com a municipalidade e evitar a perda
de sua casa”, esclarece a presidente da
EMURJA, Ruchele Coan.

É necessário apresentar os seguin-
tes documentos:

· RG
· CPF
· Comprovantes de Pagamento
· Contrato da casa
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Este garoto se chama Pedro Thi-

ago, mas na capoeira foi batizado

como (Verga). O talento é cordão

azul e tem 1.85 de pura jinga, ca-

risma e determinação. Durante a

semana, ele dedica 4 horas para

praticar esta arte, que está em sua

vida há 8 anos. O resultado de tan-

to esforço é uma bagagem cheia de

conquistas, porque, além de mui-

tas medalhas, o rapaz, que há tem-

pos atrás tinha um temperamento

um tanto forte e rebelde, descobriu

na capoeira uma fórmula bem me-

lhor para viver (respeito, equilíbrio,

controle e limites), estão incluídos

na receita. Thiago é do signo sagi-

tário e é sempre destaque em todos

campeonatos que participa, ga-

nhando suas medalhas de ouro.

Além da capoeira, ele faz natação e

pretende cursar Educação Física.

Atualmente Thiago tem 20 anos, faz

parte do Grupo Alma Guerreira e

já se prepara para mais um evento

que acontecerá nos dias 15, 16 e 17

de novembro. Com certeza virão

muitas outras medalhas por aí. Al-

guém tem dúvida? Nós não!  Su-

cesso Thiago.

Ao Som do Berimbau

Gabriel Salandini Moiteiro completará mais um aniversário no

próximo dia 14 de outubro, ao lado dos pais José Luiz e Adriana,

que o felicitam. Parabéns!

Que o brilho deste dia 12 de outubro seja regado a cumprimentos e felici-

tações, pelas virtudes de se comemorar mais uma data natalícia, cheio de

sorrisos, simpatia e amizades. Que a felicidade do dia de hoje preencha todos

os demais dias de sua vida com harmonia, paz e serenidade. Parabéns Anto-

nio Henrique Alves, encarregado e responsável pela portaria social e ascen-

sorista do elevador do Prédio dos Padres.

Que festa! Os irmãos Lorena Vieira Silva e Leonardo Hen-

rique Vieira Silva fazem aniversário no mesmo mês de outu-

bro. Lorena dia 14 e Leonardo dia 17. Filhos do Drº Cleber e

Profª Valdirene. Os pimpolhos comemorarão ao lado dos fa-

miliares e amiguinhos. Parabéns, duplinha do barulho!

Marilaine

B o n a f i n

completará

idade nova

no próximo

dia 14 de ou-

tubro, ao

lado dos fa-

miliares e

amigos. Pa-

rabéns e

muitas feli-

cidades!

No próximo dia 17 de outubro, Maria Aparecida Vertuam Vieira, a

simpática esposa do nosso colaborador colunista Roberto Silva Viei-

ra, completará mais um NIVER, onde os filhos Mário Leandro, Ro-

sana e Cláudia, os netos Manuela e Augusto, e a nora Vanda, estão no

aguardo, cheios de carinhos, para a grande comemoração. Que nesta

data, sua luz brilhe muito mais, pois é merecedora de tudo de bom.

Felicidades!

18/10 é um dia
muito especial para
Priscila Zanini A.
Paulino. Completará
mais um aniversário.
Receberá os cari-
nhos dos avós coru-
jas Cláudio e Rezo-
lina, dos pais Paulo
e Claúdia e dos que-
ridos irmãos Thaíz,
Beatris e Felipe.
Que esta data seja
comemorada por
muitos e muitos
anos. Felicidades!

Dia 18 de outu-

bro é dia de fes-

ta. A empresária

Adriana Simurro

completará idade

nova, ao lado dos

filhos Lucas e Li-

diane. Os pais

Helder e Vilma

desejam muitas

felicidades. Para-

béns!

Um Funcioná-

rio Público efici-

ente, competente

e muito respeita-

do na escola “Co-

ronel Vaz”, com-

pletará idade

nova no próximo

dia 18 de outubro.

Santista roxo,

sempre de bem

com a vida, Arme-

lindo Fernandes

receberá os para-

béns dos amigos e

familiares. Feli-

cidades e muitos

anos de vida!

Letícia Sartore Bueno, linda jovem, estará completando no dia

15 de outubro, mais um ano de vida. Filha de Eduardo e Patrícia, é

irmã de Duda. A família preparou muitas delícias para a comemora-

ção. Felicidades!

Maria Clara P. Soares completará mais um aninho de vida no

próximo dia 14 de setembro, ao lado dos pais Antonio/Carmem, e

amiguinhos da Casa das Crianças. Felicidades!

Entre o dono
do bar e o bêba-
do, quem é o
mais mentiroso?Por: Noel

MENSAGEIRO DA PAZ

Homenageia a Padroeira do Brasil, Nossa Senho-

ra Aparecida, neste dia 12 de outubro.
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Obras de Machado de Assis, Luiz Vaz
de Camões, Victor Hugo e Euclídes da
Cunha ganharam um tempero a mais
para estimular a leitura. Por meio de
figuras coloridas divididas em quadros, a
história de clássicos da literatura é con-
tada de maneira mais lúdica e divertida.
A gibiteca possui 30 exemplares, dispo-
níveis a alunos e comunidade. É possí-
vel emprestar o gibi ou ler no local.

Uma das frequentadoras, Kathleen
do Nascimento, afirma que os livros em
quadrinhos podem ajudar nos estudos.
“Achei a coleção muito interessante,
pois é uma forma fácil de aprendermos
um pouco de algumas literaturas que são
muito importantes para a nossa forma-
ção”, explica. Os gibis são uma maneira
diferente de contar histórias e transmi-
tir informações, e o que chama a aten-
ção, principalmente de crianças e ado-
lescentes, são as imagens que comple-
mentam a história a ser contada.

A biblioteca da unidade possui 1.800
títulos disponíveis no acervo e os novos
gibis, além de literatura, trazem assuntos
sobre cultura mundial e entretenimento.
Entre as obras mais inusitadas, encon-
tra-se a biografia de Michael Jackson e
Sigmund Freud, além de contos das Mil e
Uma Noites e do Conde Drácula. “É a
divertilândia da leitura, e o mais interes-
sante é que conseguem atingir todos os
públicos. Os livros despertam a imagina-
ção e os quadrinhos, a diversão”, afirma
Elber Corrêa, coordenador da biblioteca

Obras literárias viram histórias em quadrinhos
Gibiteca Senac Jaboticabal possui acervo de 30 livros

em quadrinhos com adaptações literárias

do Senac Jaboticabal.
O gibi permite ao leitor criar víncu-

los com as palavras, ajuda a perder o
medo de ler e ainda pode ampliar o co-
nhecimento, como comenta a estudan-
te de auxiliar de faturamento Estefany
Camila Bomfim dos Santos. “A gibiteca
é uma grande ação para a comunidade,
pois possibilita às pessoas de qualquer
faixa etária ter acesso a grandes obras
literárias, além de ter em seu acervo
livros diversificados atendendo aos mais
variados gostos.”

A biblioteca da unidade aceita doa-
ções. “A intenção é aumentar o acer-
vo”, ressalta Corrêa. Para emprestar um
livro, é necessário fazer um cadastro,
levando comprovante de endereço e
documentos pessoais (RG e CPF). Para
alunos é necessário apresentar a cartei-
rinha. Mais informações podem ser ob-
tidas pelo telefone (16) 3209-2800 ou
site www.sp.senac.br/jaboticabal.

Serviço
Biblioteca
Horário de funcionamento: de se-

gunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas; e
aos sábados, das 8 às 14 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: http://www.sp.senac.br/re-
dessociais

Vale lembrar que o benefício é válido apenas para dívidas até 31 de dezembro de
2012 e o valor mínimo de cada parcela é de R$ 250,00. Os munícipes que optarem
pelo parcelamento devem comparecer ao Sistema Prático - localizado na Espla-
nada do Lago n° 160 - até dia 31 de outubro de 2013 para aderir ao programa.

REFIS: Prefeitura dá desconto ou
parcela dívidas de contribuintes

Através do programa é possível quitar

impostos com até 100% de anistia

A Prefeitura de Jaboticabal oferece
aos contribuintes, em débito com a ad-
ministração municipal, uma oportuni-
dade para renegociar suas dívidas. Atra-
vés do REFIS 2013 - Programa de Re-
cuperação Fiscal – é possível pagar os
impostos à vista, com até 100% de des-
conto sob juros e multas, ou ainda em
parcelas.

Até dia 31 de outubro, os contribu-
intes obtém desconto máximo. Caso
o munícipe opte pelo pagamento à

vista até dia 29 de novembro, o des-
conto será de 95%. Para pagamento
integral até dia 27 de dezembro, a anis-
tia é de 90%.

“O REFIS é uma ótima oportunida-
de para aquele munícipe que não pode
pagar seus impostos em dia, quitá-los de
forma fácil e ainda com descontos”,
declara o prefeito Raul Girio.

O munícipe também pode optar pelo
parcelamento da dívida. Veja como fica
o benefício:

N° de parcelas Total de desconto sob juros e multas
em até 6 parcelas 95%
em até 12 parcelas 90%
em até 24 parcelas 80%
em até 36 parcelas 70%
em até 48 parcelas 60%
acima de 48 parcelas 50%

Willian César Rodrigues da Silveira,
conheceu de perto a realidade das ruas.
Durante anos não aceitou tratamento e
sua vida foi perambular pelas ruas de
Jaboticabal, pedindo esmolas, consu-
mindo álcool e drogas pesadas.

Willian era um dos moradores da
ponte da Avenida Carlos Berchieri.
“Minha vida era pedir dinheiro para
comprar drogas. Nos momentos mais
difíceis, cheguei a tomar Etanol. Por
muitos anos não quis ajuda e tive a cer-
teza que minha vida não tinha mais jei-
to”.

O Prefeito Raul Girio, acompanha
de perto as ações promovidas no muni-
cípio. “O trato com os moradores de
rua sempre foi uma preocupação pesso-
al. Temos que respeitar o direito de ir e
vir, mas também não podemos virar as
costas para esse grave problema social.
Por isso, assim que assumi a Prefeitura,
defini como prioridade a implantação
de um projeto que possa garantir digni-
dade a essas pessoas”.

A história de Willian começou a
mudar a partir do momento que ele acei-
tou a ajuda do Serviço de Abordagem
Social promovido pela Prefeitura. Mo-
radores de Ruas tem o apoio necessário
para recomeçar a sua vida, promoven-
do a integração social e com a família.

“O caso do Willian foi muito espe-
cial para todos da Secretaria de Assis-
tência Social. Podemos acompanhar de
perto todas as fases de seu renascimen-
to. Ele passou por uma clínica de recu-
peração, e aos poucos está reconstruin-
do a sua vida ao lado de seus familiares”,
afirma a Secretária de Assistência Soci-
al, Eliete Travaine Lopes.

Diante dos problemas encontrados,
a Prefeitura organizou uma equipe es-
pecializa nesse tipo de atendimento.
Utilizando uma Kombi, esses profissio-
nais passam pelos locais onde os mora-
dores de ruas costumam ficar e ofere-
cem diversos tipos de auxílio.

Serviço de Abordagem Social colhe primeiros frutos
Programa realizado pela Prefeitura oferece auxílio aos moradores de rua de Jaboticabal

“As equipes trabalham para garantir
o bem estar dos moradores de rua. Por
meio do Projeto Migrante, oferecemos
transporte gratuito para cidades da re-
gião. Além disso, as nossas assistentes
sociais tentam convencer essas pessoas
a participarem dos programas desenvol-
vidos pela Prefeitura e por entidades
parceiras”, ressalta Eliete.

Atualmente a Prefeitura oferece um
serviço de atendimento aos usuários de
álcool e drogas. Qualquer unidade básica
de saúde está apta para encaminhar o
usuário para o Centro de Infectologia,
onde o caso será avaliado.

“A Secretaria de Saúde oferece acom-
panhamento aos usuários de álcool e
drogas. Uma psicóloga acompanha de

perto, e nos casos necessários, é enca-
minhado para os leitos sociais disponi-
bilizados pela Prefeitura no Hospital São
Marcos. Também é oferecido acompa-
nhamento às famílias por meio de reu-
niões semanais que acontecem no Paço
Municipal”, declara Eliete.

Além de todas as ações promovidas,
a Prefeitura de Jaboticabal, através da
Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, alugou uma nova sede para a Casa
Transitória. O novo prédio conta com
amplos quartos, que oferecem mais con-
forto às 20 pessoas atendidas. A sede,
localizada à Rua Juca Quito, 79 – Cen-
tro, abriu 10 novas vagas.

A casa atenderá até 30 pessoas, em
um amplo prédio de sete quartos, cozi-

nha e área administrativa. A permanên-
cia é de três dias, mas alguns moradores
permanecem no local por mais tempo.

Inaugurada no início da década de 90
e mantida pelo projeto Migrante – uma
parceria do governo estadual e Prefei-
tura – a Casa conta com cozinheira,
auxiliar administrativa, assistente soci-
al, motorista e profissionais da limpe-
za. Cada morador recebe produtos de
higiene individualizado e são convida-
dos a colaborar com a manutenção do
prédio.

Para ser acolhido é imprescindível
que a pessoa aceite deixar as ruas e res-
peite as regras básicas de convivência –
entre elas o abandono do uso de armas
brancas, álcool e drogas.

Estão abertas as inscrições para o
vestibular da FATEC. Os interessados
devem acessar o site –
www.vestibularfatec.com.br – para re-
alizar a inscrição e imprimir o boleto de
pagamento até às 15h de 7 de novem-
bro.

O Prefeito Raul Girio, lembra que
o curso é gratuito. “É uma grande opor-
tunidade para os interessados cursa-
rem uma faculdade de qualidade, além
de ser um curso voltado para nossa
região. As inscrições estão abertas e

Inscrições para vestibular da FATEC vão até 7 de novembro
Prova acontece em 8 de dezembro. Inscrições devem ser feitas no site – www.vestibularfatec.com.br – até às 15h de 7 de novembro

espero que os estudantes aproveitem
essa oportunidade”.

A prova acontece em 8 de dezem-
bro. “Todas as informações a respeito
do vestibular estão no site da prova.
Será cobrado uma taxa de R$ 70 que
deve ser paga nas agências bancárias.
O site também disponibiliza os cur-
sos oferecidos e modelos de provas
antigas aos vestibulandos”, afirma a
Coordenadora do Vestibular e Direto-
ra Acadêmica, Simone Roberta Scato-
llim”.

FATEC Jaboticabal – Em Jaboti-
cabal, a FATEC oferece o curso de Tec-
nologia em Biocombustíveis. São ofe-
recidas 80 vagas, divididas entre o pe-
ríodo vespertino e o noturmo.

Segundo o site da FATEC de Jabo-
ticabal, o Tecnólogo em Biocombustí-
veis atua na cadeia de produção, co-
mercialização e uso de biocombustí-
veis sólidos, líquidos e gasosos, pla-
nejando, dirigindo, monitorando, ge-
renciando e controlando matérias pri-
mas, produtos, coprodutos, proces-

sos e fatores de produção utilizados
nessa cadeia produtiva.

Dentre os biocombustíveis estu-
dados se encontra o álcool com to-
dos os coprodutos e resíduos gera-
dos, o biodiesel, o biogás etc. O alu-
no ingressante deve ter aptidão pe-
las áreas de química, biologia e
meio-ambiente, criatividade e von-
tade de enfrentar desafios, além de
se manter atualizado quanto às
transformações da sociedade e do
mundo globalizado.

A Cia. Truks traz para Jaboticabal
o espetáculo teatral A Bruxinha, que
será apresentado no dia 19 de outu-
bro, às 16 horas, no Cine Teatro Mu-
nicipal, à Av. Marechal Deodoro, 349,
Centro. A peça traz para os palcos a
consagrada personagem de mais de trin-
ta anos de aparições nos livros e qua-
drinhos da autora Eva Furnari.

O espetáculo é o próprio show da
Bruxinha, que se diverte inventando
mágicas e conhecendo novos amigos,
como um engraçado leão, um dragão e
um secreto admirador, Gregório. O
show é interrompido pela chegada de
um monstro muito desajeitado, que
deseja “testar” a varinha de condão da
Bruxinha. A partir daí, uma ágil suces-
são de imagens narra o duelo do mons-
tro com a Bruxinha e seus amigos.

O evento faz parte do Mosaico Te-
atral, programa do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Cooperativismo
no Estado de São Paulo (Sescoop/SP)
realizado em parceria com as coope-
rativas Unimed, Uniodonto, Coplana
e Sicoob Coopecredi, com apoio da
Ocesp, Prefeitura de Jaboticabal, Di-
retoria de Cultura e Associação Cora
Coralina.

O ingresso pode ser trocado ante-

Cooperativismo traz para Jaboticabal o espetáculo teatral A Bruxinha
A apresentação será realizada pelo Sescoop/SP em parceria com as cooperativas Unimed, Uniodonto, Coplana e Sicoob Coopecredi

cipadamente por 1 litro de leite de lon-
ga vida. As doações serão encaminha-
das ao Fundo de Solidariedade de Ja-
boticabal.

Postos de troca
Coplana: Avenida Carlos Berchi-

eri, 2525
Sicoob Coopecredi: Praça Ho-

mem de Mello, 155 - Centro
Uniodonto: Praça Dr. Joaquim

Baptista, 34 - Centro
Unimed: Rua Santo André, 250

A Secretaria de Assistência Social
trabalha para ir além da prestação de
serviços à comunidade. Um novo pro-
jeto pretende levar cultura aos adoles-
centes atendidos pelas medidas soci-
oeducativas do CREAS (Centro de
Referência Especializada em Assistên-
cia Social). A ideia surgiu após uma

CREAS e USP se unem para levar música a jovens
Prefeitura pretende firmar convênio com universidade

visita de assistentes sociais à Facul-
dade de Música da USP, em Ribeirão
Preto, no final de setembro.

De acordo com a diretora de Prote-
ção Especial, Vânia Aparecida Forma-
gieri Fernandes, a princípio, a Prefei-
tura consegui uma apresentação espe-
cial para novembro. “No próximo

mês, professores e alunos de Música
da USP farão uma apresentação ex-
clusiva para nossos jovens. Queremos
oferecer um dia diferente para eles,
repleto de música e cultura.”

“A Secretaria está trabalhando
para expandir a ação. A ideia é fir-
mar um convênio com a universida-

de e oferecer atividades culturais com
mais frequência aos adolescentes
atendidos pelo CREAS, CRAS ou
outros equipamentos sociais”, expli-
ca a secretária da pasta, Eliete Tra-
vaine.

A data da apresentação deve ser
confirmada em breve

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés Secretaria de Assistência Social,
assinou, no final de setembro, um ter-
mo de adesão de cofinanciamento que
vai garantir recursos federais e esta-
duais para manutenção da Casa Ester,
um modelo de Residência Inclusiva
desenvolvido pela APAE.

Além de apoio da Prefeitura, Casa Ester
receberá recursos federais e estaduais
No total, Residência Inclusiva contará com cerca de R$ 23 mil para manutenção de suas atividades

Com a assinatura do termo, a Casa
Ester passa a receber R$ 10 mil do
Governo Federal, R$ 5 mil do Gover-
no Estadual e R$ 8 mil da Prefeitura.
“Desde o ano passado, quando foi
inaugurada, até o último mês, a admi-
nistração municipal era a única finan-
ciadora do serviço de alta complexida-

de da Residência Inclusiva”, explica a
secretária da pasta, Eliete Travaini.

Ainda de acordo com a secretá-
ria, Eliete Travaini, “o envio de re-
cursos dos governos é fundamental
para manutenção dos serviços e cui-
dados com as mulheres ali acolhi-
das.”

Casa Ester: A Residência Inclu-
siva acolhe mulheres com deficiên-
cia intelectual, acima de 18 anos,
que não possuam mais vínculos fa-
miliares, seja por violência intrafa-
miliar ou abandono. As moradoras
recebem apoio de uma equipe espe-
cializada.
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No último dia 05, sábado, foi
realizado na cidade de Jaboticabal
(ginásio Alberto Bottino), a 6ª eta-
pa do Festival Regional para alu-
nos iniciantes (escolinhas dos 07
aos 14 anos), na modalidade de
basquetebol  mascul ino e
feminino.O evento foi realizado
pela Associação Regional de Bas-

A  MODALIDADE  DE  BASQUETEBOL  DA  F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL
PARTICIPA  DA  6ª  ETAPA DO  FESTIVAL  REGIONAL, ORGANIZADO  PELA

ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE/RIBEIRÃO PRETO

Dia 05/10/2013, na cidade de Ri-
beirão Preto, ocorreu o 9º Torneio
Regional de Natação de Ribeirão
Preto, que foi realizado no clube
da Recreativa e teve início às 08:00
h. Torneio realizado pela Federa-
ção Aquática Paulista, e Jabotica-
bal participou com sua equipe de
Natação/COC/Cardiofísico/FAE,
com 36 atletas e obteve bom re-
sultado com o Prof.  Fábio Travai-
ni.

Participaram 31 equipes com
total de 450 atletas

Fomos representados  por
29 nadadores que conquista-
ram 35 medalhas, sendo 10 de
ouro,15 de prata e 10 de bron-
ze.

Os  des taques  foram Ga-
briela Cuzzi,  Ana Luiza Ca-
mi lo t t i ,  Mar ia  F i fe r,  Vin í -
cius Oliveira e Adriele Cris-
t ina .

FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA

No dia 06/10/2013, na
cidade de Ribeirão Preto,
ocorreu mais uma etapa do
Campeonato Regional de
Futebol, Copa Paulista de
Futebol, campeonato orga-
nizado pela Liga Regional
de Futebol. Jaboticabal
participou com sua equipe
de Futebol de Campo da
FAE na Categoria Sub 13
Masculino.

Prof . Responsável Car-
los Alberto Rossetto.

10:00h Categoria Sub
13 Masculino

Olé Brasil  01 x 02 FAE/
Jaboticabal.

No último sábado, dia 05/10/
2013, na cidade de  Bebedouro, ocor-
reu mais uma etapa da II Copa Regi-
onal de Futsal. Copa essa realizada
pela Liga Regional de Futsal de Be-
bedouro. A Rodada foi realizada  no
Ginásio  Municipal de Bebedouro
(Ginásio da FECIBE), com início às
08:00h. Jaboticabal participou com
suas equipes de futsal da FAE nas

Copa Paulista de Futebol
No último sábado e domingo,

dia 05 e 06/10/2013 na cidade de
Ilha Solteira, ocorreu o Festival
Regional de Bocha de Ilha Soltei-
ra. Festival  organizado pelo de-
partamento de Esporte de Ilha Sol-
teira. Jaboticabal participou do

No domingo, dia 06/10/2013,
na cidade de Monte Azul Paulis-
ta, ocorreu mais uma etapa do
Campeonato Regional de Volei-
bol Aper Max Sport. Campeona-
to organizado pela Liga Regio-
nal de Voleibol. Jaboticabal par-
ticipou com suas equipes de vo-
leibol da FAE nas Categorias Fe-
minino Livre, Sub 14 Feminino,

Copa Regional de Voleibol
Aper Max Sport 2013

Masculino Livre e Sub 16 Femi-
nino.

Prof. Responsável Carlos Augus-
to de Freitas.

 FAE/Jaboticabal  00 x 02 Viradouro
13:45h Categoria Feminino Livre
14:30h Categoria Feminino sub 14
FAE/Jaboticabal 01x 02 Guaíra
15:15h Categoria Masculino Livre.
FAE/Jaboticabal 00 x 02 Severínia

FESTIVAL REGIONAL DE
BOCHA DE ILHA SOLTEIRA

festival com a equipe de Bocha da
FAE com 08 integrantes e bteve
ótimo resultado.

Participando  do Festival Regi-
onal de Bocha de Ilha Solteira, não
se classificou para as finais no do-
mingo.

II Copa Regional de Futsal
Categorias e obteve bons resultados
com a participação do Prof. Emanuel
da Silva Jr (Poto).

11:00H Categoria Sub 11 Mas-
culino

Bebedouro 00 x 08 FAE/Jaboticabal
11:45h Categoria sub 15 Mas-

culino
FAE/Jaboticabal 03 x 01 Bebedou-

ro.

quete/Ribeirão Preto e contou com
o apoio da Prefeitura Municipal de
Jaboticabal, da F.A.E.-Fundação de
Amparo ao Esporte  e o D.E.L.-
Departamento de Esporte e Lazer
do município.

O objetivo destes festivais a ní-
vel regional é poder oferecer opor-
tunidades às cidades que realizam

o trabalho de base/iniciação, na mo-
dalidade de basquetebol, colocar em
prática e demonstrar a capacidade
técnica de seus alunos e alunas, além
de contribuir para a educação, dis-
ciplina, integração e motivação de
todas as crianças que fazem parte
do projeto. Jaboticabal hoje conta
com 06 Núcleos de iniciação em

basquetebol, em Escolas Munici-
pais no Ginásio de Esportes. Este
projeto foi idealizado pelo Coor-
denador da modalidade e diretor de
esportes do D.E.L./João Pifer,que
também é técnico das equipes de
competição  sub-14, sub-16 e adul-
to feminino, sub-16, sub-21 e adul-
to masculino. Todo trabalho de ini-

ciação é realizado por três profis-
sionais de Educação Fisíca. Profes-
soras e atletas da equipe adulto fe-
minino: Nayhara Servidone, Luci-
mara Silva e Fernanda Tonini. O 6º
Festival realizado em Jaboticabal
contou com a participação das ci-
dades de Taquaritinga, Jaboticabal,
Casa Branca e Ribeirão Preto, atin-

gindo o total de 150 crianças. Tam-
bém contou com a forte presença e
torcida dos pais dos alunos parti-
cipantes.

A F.A.E./COC/CARDIOFISI-
CO/JABOTICABAL,foi represen-
tada nas seguintes categorias: sub-
12 e sub-14 masculino e sub-13 fe-
minino.
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Mais de 150 pes-

soas participaram,

na última quinta-

feira (10/10), da co-

UCB promove festa do Dia das Crianças para mais de 150 convidados
memoração do Dia

das Crianças, pro-

movida pela UCB

Saúde Animal.

Tanto os pequenos

como os adultos se

encantaram com

um show de ilusio-

nismo apresentado

durante a festa,

que aconteceu no

Salão Bug Mania,

em Jaboticabal.

Além do mágico,

três assistentes,

cenários, algodão

doce, brinquedos e

outras surpresas

entreteram os con-

vidados.
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