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Não valorizar verdadeiros amigos é
o mesmo que desfrutar de vendavais

Superar obstáculos, viver a vida e
projetar sonhos, nos traz felicidade

Quem é compreensivo segue as
trilhas da motivação

O prefeito Raul Girio, o Bispo
Diocesano Dom Antônio Fernan-
do Brochini e o padre Rodrigo
Biso se reuniram, na terça-feira (20),
com o Governador Geraldo Alck-
min, no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo. As autoridades
convidaram o governador para os
eventos em comemoração aos 186
anos de Jaboticabal (Festa de Qui-
tute) e 85 anos da Diocese do mu-
nicípio. Os eventos acontecem no
dia 16 de Julho, com a presença
do Núncio Apostólico do Brasil,
Dom Giovanni D’Aniello.

“Fomos recebidos em uma ce-
rimônia exclusiva, de mais de uma
hora. Alckmin tem um carinho enor-

Raul Girio, Dom Fernando e Pe Biso
se reúnem com governador Alckmin

Prefeito aproveitou para confirmar novos recursos
me por Jaboticabal e fará o possí-
vel para comemorar com a gente.
Também liberou recursos para
nossa cidade – são verbas impor-
tantes nas áreas da saúde, cultura
e infraestrutura”, comemorou o
prefeito.

São quase um milhão em inves-
timentos, sendo R$ 150 mil para
compra de equipamentos (saúde),
R$ 200 mil para construção de uma
quadra, R$ 150 mil para a banda
Gomes e Puccini, R$ 150 mil para
construção de uma pista de skate
e R$ 250 mil para recapeamento
asfáltico.

Cultura - O governador lem-
brou que, nos últimos meses,

vem trabalhando para fortalecer
a cultura no interior. “Estamos
ampliando o projeto Guri e apoi-
ando as bandas do interior. A
Gomes e Puccini é um marco, uma
banda centenária. Tenho certeza
R$ 150 mil ajudará muito”, infor-
ma Alckmin. “Será possível com-
prar novos instrumentos e parti-
turas, além de reformar a sede. O
objetivo de todos é não deixar a
banda encerrar as atividades.
Estamos muito contentes pelo
prestígio do Governador”, com-
pleta o secretário de Governo e
músico, José Paulo Lacativa, que
também esteve presente ao en-
contro.

Alunos das redes municipal, do
Núcleo de Apoio à Criança e Ado-
lescente (Naca) e escolas particu-
lares, participaram da passeata que
marcou as comemoração em torno
do Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes, co-
memorado em 18 de maio.

A passeata saiu do Ginásio
Municipal de Esportes. “18 de
maio é um dia que deve ser cele-
brado e a importância do combate
difundida entre todos. Apenas
com a colaboração de toda socie-
dade vamos erradicar esse tipo de
crime”, afirma o prefeito Raul Gi-
rio.

O assunto também foi levado
para sala de aula, onde alunos par-
ticiparam de atividades em torno
do tema. Uma equipe do CREAS
passou por duas escolas munici-
pais, e por meio de atividades lú-
dicas, tratou da Exploração Sexual
contra Crianças e Adolescentes.

Através da leitura da história
“O Segredo da Tartanina”, com
crianças do 1° ao 5ª ano das  Es-
colas Municipais Milton Matos e
Paulo Freire,  os alunos aprende-

Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes é
tema de campanha em Jaboticabal

Alunos participaram de passeata e assunto foi tratado em sala de aula

ram a identificar situações de abu-
so.

“É fundamental falar sobre o
problema com as crianças. Nossos
profissionais, utilizaram fantoches
e, com diálogos divertidos com os
alunos, foi possível aprender mais
sobre esse problema e a necessi-
dade de contar para um responsá-
vel caso algo aconteça”, afirma a
Secretária de Assistência Social,
Eliete Travaine Lopes.

A data - Nesse dia, em 1973, um
menina capixaba de Vitória (ES), na
época com oito anos, foi seques-

trada, drogada e brutalmente vio-
lentada. Os agressores nunca fo-
ram punidos. Após uma forte mo-
bilização, o movimento em defesa
dos direitos da criança e adoles-
cente foi reconhecido e, em 2000,
institui-se a Lei Federal nº 9970,
criando o Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e à Exploração Sexual
contra Criança e Adolescente.

Em Jaboticabal, as denúncias
podem ser feitas pelos telefones
3203-3388 (Conselho Tutelar), 190
(Polícia Militar) e 100 (disque de-
núncia nacional).

ENCONTRO - Padre Biso, Dom Antonio Fernando Brochini, Geraldo Alckmin, Raul Girio e José Paulo Lacativa.

No Palácio dos Bandeirantes, as autoridades jaboticabalenses foram recebidas em cerimônia exclusiva e aconteceu a liberação de recursos para diversas áreas importantes do municipio  de Jaboticabal

Orientação em torno do tema de vital importância aos alunos

Passeata marcou comemoracao

Há duas semanas, o Fundo
Social de Solidariedade deu iní-
cio à Campanha do Agasalho e
já comemora a chegada das pri-
meiras doações. No começo da
semana, a presidente Cidinha
Girio recebeu o presidente da
ACIAJA, Humberto Montans
Bellodi, que representando os
empresários da cidade, contri-
buiu doando 30 cobertores no-
vos.

“A doação da ACIAJA é mui-
to bem-vinda. Além de roupas e
agasalhos, cobertores, edre-
dons, mantas, roupas de cama
em geral, também são arrecada-
dos e vão ajudar muito as famí-
lias mais necessitadas” pontua
Cidinha.

De acordo com a presidente,
a triagem e separação das peças

Fundo Social recebe
doações da ACIAJA

Cidinha Girio muito otimista com a campanha do Agasalho para atender famílias necessitadas

já começou. “Em duas semanas
de campanha, diversos postos
de arrecadação já atingiram sua
lotação máxima e tiveram que
ser esvaziados”.

A campanha segue em mais

de 70 pontos de distribuição es-
palhados pela cidade (confira a
relação no site
www.fundosocialjaboticabal.com.br).
Mais informações pelo telefone
(16) 3202-8994.
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

Dez horas da noite. Meu Deus, a
hora não passava! A tensão tomava
conta de mim, o relógio nunca me pa-
receu tão lento!

Dez e meia. Lá fui eu para o CVV,
para o “corujão”, meu primeiro “coru-
jão”! (São Plantões feitos a partir das
22, ou 23 horas,, que vão até às 6 ou 7
horas da manhã ), podendo ter um Plan-
tonista a cada 4 horas, ou um só o tem-
po todo, depende da cidade e do Posto).

REFLEXÃO  -  NÃO  ESTAMOS  SÓS
As pernas pareciam não querer des-

cer a rampa da entrada do Pronto Socor-
ro, mas ao mesmo tempo queriam des-
cer correndo para diminuir o tempo. Por
que tanto medo? Já ouvira de tudo: “No
corujão aparecem os casos mais estra-
nhos... ; não é fácil aguentar o corujão...
é preciso muita estrutura...;  pior mesmo
é quando o plantonista é novato...”.

Mas lá estava eu! A plantonista das
19 horas acabara de sair. Eu e minha
colega de plantão tentávamos ameni-
zar a provável constatação de nossa
incapacidade, conversando sobre “trei-
namento de papéis” e assuntos atinen-
tes ao samaritanismo. Nosso primeiro
corujão; que medão!

O telefone tocou, o medo explodiu,
nos olhamos; não sabíamos se era mais
fácil permitir que a outra atendesse ou
se atenderíamos primeiro, para acabar
com o martírio.

Deus do céu! Era um telefonema mudo!
A hora foi passando; três horas da

manhã; seis telefonemas mudos, dois

trotes. Não pude evitar a sensação de
inutilidade. Nos questionávamos; afinal,
estávamos ajudando alguém? Estáva-
mos no lugar certo?

O telefone tocou; era a minha vez
de atender. Tomei um gole de café, sus-
pirei fundo, visualizei a fé, e atendi.

CVV. Boa Noite!
Conversamos durante uns vinte mi-

nutos. É, eu estava no lugar certo: “Es-
tava fazendo a segurança no seu posto
de trabalho, sentiu-se só, ouviu barulho,
ficou inquieto. Monotonia. Resolveu
telefonar. Problemas familiares, finan-
ceiro...” No final da conversa, mais cal-
mo, precisou desligar, declarando-se
muito agradecido.

Coloquei o fone no gancho, sorri para
minha colega, me senti leve, útil. Bem,
não era um caso “estranho”, ele não
queria se matar, mas... precisava con-
versar e encontrou alguém para isso!

A tensão desapareceu, a serenidade
invadiu nosso plantão; as ligações fo-
ram aparecendo; outros casos, outras

pessoas e outros problemas. Não senti-
mos mais medo, pois nosso plantão
havia sido iluminado pela humildade,
pelo amor e tudo transcorreu serena-
mente até às sete horas da manhã.

Sabem, de repente, percebo que às
vezes nos afastamos da Fé e da Auto
Confiança, tornando os momentos mais
belos em tédio e depressão. Por que?
Não há nada mais bonito do que estar à
disposição para alguém que precisa de
nós, coisa rara nos dias de hoje.

Pensei ter entrado naquele corujão
sozinha, despreparada e incapaz; mas
não estava, não!

Nós não estávamos sós! Não existe
o atendimento inútil!

De repente, não importa o tipo de
telefonema, se é um trote ou mudo, se é
estranho ou não. Seja qual for, uma cer-
teza eles terão, uma resposta eles terão:

SEJA QUAL FOR A HORA , O MO-
MENTO QUE  FOR, NÃO ESTARÃO
SÓS!  NÓS ESTAMOS COM ELES;
DEUS ESTÁ CONOSCO!”

(Livro- CVV – Nos Caminhos da
Amizade).

É a volta do espírito ao corpo. Re-
encarnamos, vamos continuar a viver,
estamos no PLANETA TERRA. Todos
os acontecimentos da vida estão liga-
dos na ação do espírito sobre a matéria.
A matéria se transforma e o espírito
evolui, crescendo na inteligência, ad-
quirindo experiências, mais conheci-
mentos e maior capacidade de raciocí-
nio. A lei da evolução não falha. O pro-
cessamento das encarnações sofrem al-
terações gradativas no tempo marcado,
nas vidas sucessivas. A falta de conheci-
mentos impõe certas exigências natu-
rais, que envolve o mundo das verdades
eternas e gradativas, dos deveres cria-
dos, para vencermos a ignorância, as
trevas, o mundo inferior e negativo.

TEMOS QUE ACREDITAR NA
REENCARNAÇÃO

Voltamos  muitas vezes. Precisamos
evoluir, crescermos espiritualmente,
entendermos muitas verdades que são
ainda desconhecidas para uns e conhe-
cidas por outros, na luta pela sobrevi-
vência e na continuidade da vida eterna

A REENCARNAÇÃO EXISTE. É UMA REALIDADE

do espírito. Somos eternos filhos de
DEUS. A ignorância é a chaga da huma-
nidade. Lentamente caminhamos pelas
encarnações, com múltiplas oportuni-
dades, vividas dentro dos direitos e de-
veres, a serem cumpridos dentro das di-
retrizes estipuladas e planificadas. Tudo
pode mudar, temos que alcançar em cada
encarnação, pontos positivos e um grau
maior dentro do nível de sabedoria es-
piritual, na compreensão dos fundamen-
tos religiosos, sociais e científicos. A
vontade de aprendermos e vencer a ig-
norância é muito importante, precisa-
mos renunciar a muitas atividades e pas-
sarmos a agir de forma diferente, no rela-
cionamento com nossos semelhantes,
principalmente com a família. VENCER
É PODER. AMAR É UMA CONQUIS-
TA DO ESPÍRITO ENCARNADO. A
HUMILDADE NOS AJUDA A VENCER,
ELIMINANDO O EGOÍSMO. SABER
RENUNCIAR, É FRUTO DA VONTA-
DE E DA DECISÃO FIRME, DE CARÁ-
TER E PODER. PODEMOS SONHAR
COM OS OLHOS DO CORAÇÃO, VI-
VERMOS COM  OS PENSAMENTOS
LIGADOS EM PRECES E AGRADE-
CENDO A DEUS PELA VIDA.

O QUE É UMA OPORTUNIDADE
DE SERMOS FELIZES.

DEUS É PODER JUSTO E SOBE-
RANO. NOS CRIOU, NOS DANDO
UMA VIDA DE ESPÍRITO ETERNO.

O TEMPO MARCA  AS LEM-
BRANÇAS E SAUDADES QUE FI-
CAM GRAVADAS NO LIVRO DA
ETERNIDADE. O ESPIRITO, quando
encarna, isola-se do passado, esquecen-
do as suas encarnações anteriores, mas
o passado está vivo, trazendo recorda-
ções boas ou más. TUDO NASCE,
COMO SEMENTES VIVAS.

Deus confiou a você, homem, a sal-
vação da sua esposa; você é marido dela
para levá-la para o céu, por isso, você
precisa mudar de vida. Se você é bom e
sua esposa é ranzinza, alcoólatra, vicia-
da no jogo e tantas outras coisas, se ela
é desmiolada por influência das nove-
las, amigas, faculdade, e você vê que ela
está se perdendo, aguenta firme, meu

Deus confiou sua família a você
filho! Reze porque – pelo "fermento"
que você leva ao seu casamento – você
irá levá-la para o céu.

Mulher, você precisa rezar pelo seu
marido, mas não pode ficar "jogando
na cara" dele tudo o que ele fez de erra-
do, porque ele vai continuar ainda mais
fechado. Eu sei que é muito duro, mas
Jesus diz que devemos amar nossos ini-
migos, então, ame seu marido a ponto
de levá-lo para céu. Você recebeu do
Senhor o encargo de levar esse homem
para o céu enquanto for viva e ele tam-
bém tem esse mesmo encargo em rela-
ção a você, mulher. É uma responsabili-
dade que Deus deu a vocês desde que se
tornaram uma só carne.

E você, filho, mesmo que você te-
nha mágoa de seu pai, revolta com sua
mãe por coisas acontecidas, Deus con-
fiou a salvação dos seus pais a você. Se
for preciso de um "guindaste" para res-
gatar seus pais, ponha os joelhos no
chão e traga-os de volta para Deus.
Deixe-se transformar para você ser, na
sua casa, "fermento". Deus lhe deu a
responsabilidade de arrastar seus pais
para a salvação. Assuma essa responsa-
bilidade!

Seu irmão,

Pode ter a certeza, que hoje chegou
a sua vez. Agora, dê o seu grito de vitó-
ria: “Glória Deus!!! Você não precisa
mais ficar esperando algo acontecer,
hoje é o seu grande dia, de receber todas
as benções do Senhor, na sua vida. Bas-
ta somente obedecer todos os manda-
mentos que o Senhor teu Deus te orde-
nar hoje. Não se desvie, nem para a
direita, nem para a esquerda. Permane-
ça no caminho que o Senhor está lhe
mostrando. Deixe o Senhor te guiar e te
ensinar todas as coisas boas, que Ele já
preparou para você, viver uma vida fe-

CHEGOU A SUA VEZ?
liz aqui na terra. Muitos não têm des-
frutado dessas bênçãos, porque não es-
tão obedecendo à voz do Senhor Deus.
Só vivem reclamando e murmurando,
sem saber que o Senhor já fez tudo, para
nós abençoar. Quando os filhos de Isra-
el eram ainda escravos no Egito, pare-
cia que tudo estava perdido para eles,
porque eles não sabiam o que fazer para
ser livres daquela escravidão. Mas quan-
do eles começaram a clamar e a suplicar
a ajuda do Senhor Deus. Deus ouviu o
seu gemido e lembrou-se. Deus da alian-
ça com Abraão, com Isaque e com Jacó;
e atentou Deus para os filhos de Israel e
conheceu-os. Então o Senhor Deus le-
vantou um libertador chamado Moisés.
Moisés havia matado um egípcio, por-
que ele estava maltratando um dos seus
irmãos, ou seja, Moisés queria fazer jus-
tiça com as suas próprias mãos. Quando
descobriram que ele matou um egípcio e
enterrou na areia, Moisés ficou com
muito medo e fugiu para o deserto, lon-
ge da presença do Faraó. Lá no deserto,
Senhor Deus apareceu para Moisés no
meio de uma sarça ardente, ele ficou
assustado, porque a sarça pegava fogo e
não queimava. Então Moisés foi ver de
perto. Quando Ele se aproximou, o Se-
nhor falou para ele: Tire o sapatos de
teus pés, porque o lugar em que está
pisando é Terra Santa, ele obedeceu.

Disse mais o Senhor a Moisés: Eu sou o
Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque e o Deus de Jacó e tenho
visto atentamente a aflição do meu
povo, que está no Egito e tenho ouvido
o seu clamor. E quero que você desça lá
para livrá-los das mãos dos seus opres-
sores. Moisés temeu muito, mas o Se-
nhor lhe garantiu toda a segurança e
proteção. Ele desceu e falou com o Fa-
raó, que o Senhor pediu para ele libertar
o seu povo, mas o Faraó não quis obe-
decer. Então o Senhor enviou as dez
pragas sobre o Egito. Faraó ficou com
tanto medo, que deixou o povo ir. Quan-
do o povo já estava no deserto, em fren-
te ao Mar vermelho, eles olharam para
trás e viram que Faraó e seu exército,
estavam vindo, eles ficaram com muito
medo e começaram a dizer: E agora
Moisés, o que vamos fazer? É o nosso
fim? E todos começaram a reclamar e
murmurar. Moisés começou a orar ao
Senhor e o Senhor lhe disse: Moisés,
porque clamas a Mim? Diga para filhos
de Israel que marchem. E tu levantas a
tua vara, e estende a tua mão sobre o
Mar, e as águas se dividirão, e os israeli-
tas poderão passar em terra seca, pelo
meio do Mar. E assim aconteceu, mas
os exércitos de Faraó não conseguiram
passar. Do outro lado, os israelitas fes-
tejaram e deram muitos louvores a Deus,

porque chegou a vez deles. Hoje é a nossa
vez. Não devemos aceitar a derrota em
nenhuma areia da nossa vida, porque o
Senhor já preparou todas as bênçãos para
nós, devemos tomar posse de cada uma
delas, que é nossa por direito e não fi-
carmos sentados chorando ou se lamen-
tando. Quando eles estavam diante do
Mar, pensavam que fosse o fim, porque
não estavam confiando no Senhor to-
talmente. Então o Senhor disse para eles:
Vão em frente e não parem. Seja qual
for a luta que você esteja enfrentando,
Deus está dizendo para você, siga em
frente e não páre, porque hoje chegou a
sua vez de desfrutar de todas as coisas
boas que Ele fez e vai continuar fazen-
do para você. Seja muito feliz e tenha
muito sucesso, no seu casamento, na
sua família, na sua vida financeira, sen-
timental e etc. Porque todas as bênçãos
virão sobre ti e te alcançarão. Quando
você ouvir a voz do Senhor teu Deus.
(Deuteronômio 28.1-2). Que Deus te
abençoe e te guarde em todos os seus
caminhos. Aleluia! Chegou a sua vez.
Sei que hoje é o seu dia e Deus está aqui,
para te dar a vitória! Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6hrs30mim

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook

  catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Os apaixonados por cinema terão
uma programação imperdível na próxi-
ma segunda-feira (26). A exposição “A
memória do Cinema em Jaboticabal”
conta com fotografias do acervo do
Museu Histórico e do livro do Prof. Luiz
Carlos Peres Cascaldi. A abertura encer-

Jaboticabal terá exposição
sobre cinema no dia 26

ra a programação da 12ª Semana de
Museus, das 19h às 21h, no Museu His-
tórico.

Esta é mais uma ação da Prefeitura
Municipal, através do Departamento de
Cultura, em parceria com o Instituto
Brasileiro de Museus – IBRAM; em co-
memoração ao Dia Internacional de
Museus (18 de maio).

Os jaboticabalenses acompanham,
durante toda essa semana, vários
eventos culturais. As atividades in-
cluem exposição, palestras e visitas
ao Museu Histórico “Aloísio de Al-
meida”.

A EMURJA (Empresa Municipal de
Urbanização de Jaboticabal), realiza,
entre 9 e 18 de junho, a campanha de
renegociação de dívidas dos mutuários
do Jardim Petrassi, de Córrego Rico.

Os interessados em negociar os seus
débitos devem procurar o escritório da
EMURJA, na Rua Mimi Alemagna, 37,

Jardim Petrassi: EMURJA
negocia débitos

Interessados devem procurar escritório da
autarquia em horário comercial

Centro. “É importante que os mutuári-
os aproveitem a oportunidade e evitem
cobranças judiciais futuras. A EMURJA
está à disposição para eventuais dúvi-
das”, afirma a Presidente da EMURJA,
Ruchele Coan.

Para mais informações, o telefone
da autarquia é (16) 3202-9993.

No último dia 21 de maio, no au-
ditório da Etec, aconteceu o encon-
tro com o Grupo de Recursos Hu-
manos de Bebedouro. Após a aber-
tura feita pela diretora da Etec profa.
Andrea Besssa, o prof. Rodrigo
Campos, responsável pelas relações
institucionais da escola, fez uma
apresentação aos convidados, mos-
trando o perfil dos profissionais for-
mados nos cursos técnicos, as for-
mas às quais a escola pode auxiliar
as empresas no processo de con-
tratação de estagiário, menor apren-
diz ou funcionário, apresentou tam-
bém algumas formas de parceiras de
cooperação técnico-educacional
que podem ser firmadas com as em-
presas, por meio de cursos básicos
de qualificação, treinamentos, dis-
ponibilização de infraestrutura físi-
ca, visitas técnicas etc. Em seguida,
o Prof. Matheus Dominguez Fernan-
des, proferiu uma palestra com o tema
“Recursos humanos e urgências
atuais”, demonstrando algumas ten-
dências contemporâneas em gestão
empresarial.

O evento objeto do projeto do as-
sistente técnico administrativo da
Etec, Prof. Rodrigo Campos, como
parte integrante do Plano Plurianual
de Gestão 2014 da escola, cujo objeti-
vo é a ampliação do relacionamento
com as empresas, favorecendo a am-
pliação das oportunidades ofere-
cidas aos alunos, sejam através do
programa jovem aprendiz paulista,
estágio ou emprego, contou com a
participação de empresários e respon-
sáveis por departamentos de RHs de
20 empresas de Bebedouro e região.

Além do evento realizado em
Bebedouro, os professores Fag-
ner Lazzarotto, coordenador de
projetos de Jaboticabal e Rodrigo
Campos, assistente técnico admi-
nistrativo, participaram da reunião
do Grupo de RHs na cidade de Ja-
boticabal, no dia 16 de abril. Na
oportunidade, foi feita a apresen-
tação da Extensão da Etec em Ja-
boticabal, cursos oferecidos e as
formas às quais a extensão da es-
cola na cidade, pode auxiliar as
empresas no processo de contra-
tação de estagiário, menor apren-
diz ou funcionário. Agradecimen-
tos a Flávia Adriana Cardona Cas-
tro (Tebe), Renata Dellalibera - Jo-
viliano (UNIFAFIBE), coordenado-
ras do GRHB e ao Sr. José Roberto
Fossalussa (Transmob) que pos-
sibilitaram o encontro nas depen-
dências da Etec.

ETEC PROMOVE ENCONTRO COM GRUPO
DE RHS DE BEBEDOURO E JABOTICABAL
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A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi
a 13ª Copa do Mundo disputada, e con-
tou com a participação de 24 países di-
vididos em seis grupos de quatro. De
cada grupo os 2 primeiros colocados se
classificavam diretamente para as Oi-
tavas de Final. Para completar as 16
seleções classificadas, os 4 terceiros
colocados de melhor campanha con-
quistavam a vaga por índice técnico.
No total 113 países participaram das

Copa do Mundo FIFA de 1986
eliminatórias.

A Copa de 1986 seria disputada na
Colômbia. Porém, os graves proble-
mas econômicos deste país impediram
os colombianos de serem os anfitri-
ões do torneio. A FIFA ofereceu a Copa
para o Brasil[1], os Estados Unidos e
o Canadá em 1982, mas os governos
destes três países recusaram. Então a
Copa foi aceita pelo México, que foi
escolhido em 1983 para sediar o mun-

dial mais uma vez. Nem mesmo os
terremotos um ano antes do mundial
colocaram em risco a realização da
copa.

Foi a Copa onde Diego Armando
Maradona tornou-se destacante. "El pibe
de oro" jogou muito, deu assistências
decisivas, fez gols antológicos e foi pro-
tagonista em jogos históricos, lideran-
do a Argentina para seu bicampeonato
mundial.

ARGENTINA, Campeã do Mundo em 1986 - Time base: Pumpido; Olarticoechea, Brown, Ruggeri,
Cuciuffo e Giusti; Héctor Enrique, Sérgio Batista e Burruchaga; Maradona e Valdano. Técnico: Carlos
Bilardo.

Seleção da Alemanha Ocidental - VICE-CAMPEÃ: Schumacher, Briegel, Brehme, Förster, Herget ,
Eder, Littbarski, Matthäus, Völler , Magath, Rummenigge, Stein, Allgöwer, Berthold, Augenthaler,
Thon, Jakobs, Rahn, Allofs , Hoeneß, Rolff , Immel. Treinador: Beckenbauer

A Copa do Mundo de 1982, realiza-
da na Espanha, teve pela primeira vez a
participação de 24 seleções. A forma de
disputa foi única na história das Copas
do Mundo com um triangular, após a
primeira fase, do qual saíam os semi-
finalistas. Grandes craques disputaram a
Copa de Mundo de 1982, como Zico,
Maratona, Platini, Rummenigge, Boni-
ek, entre outros.

As seleções favoritas: a brasileira,
que liderada pelo grande Zico, a Alema-
nha de Rummenigge e Argentina de Ma-

A Copa do Mundo de 1982 na Espanha
radona, porém o título acabou ficando
com a Itália.

Seleções participantes, 24: Alemanha
Ocidental, Argélia, Áustria, Argentina, Bél-
gica, Brasil, Camarões, Chile, El Salva-
dor, Escócia, Espanha, França, Hondu-
ras, Hungria, Inglaterra, Irlanda do Nor-
te, Itália, Iugoslávia, Kuwait, Nova Ze-
lândia, Peru, Polônia, Tchecoslováquia
e União Soviética

Seleções estreantes: 5 (21%) - Argé-
lia, Camarões, Honduras, Kuwait e Nova
Zelândia

A Itália chegou desacreditada na
Copa do Mundo de 1982 e fez uma pri-
meira fase medíocre com três empates:
0x0 com a Polônia, 1x1 com Peru e
1x1 com Camarões. Parecia que a Itália
não seria párea para os argentinos e bra-
sileiros na fase seguinte. Entretanto, o
que se viu foi uma transformação total
com vitórias de 2x1 sobre a Argentina e
3x2 sobre o Brasil. A Itália, comandada
pelo iluminado artilheiro Paolo Rossi,
venceu a Polônia na semi-final por 2x0
e a Alemanha na final por 3x1.

A Seleção Italiana na vitoriosa Copa do Mundo de 1982. Em pé, da esquerda para a direita, estão
Zoff, Antognoni, Scirea, Graziani, Collovati e Gentile; agachados, Rossi, Conti, Cabrini, Oriali e Tarde-
lli. Na final, Bergomi foi utilizado no lugar do lesionado Antognoni. Altobelli, autor do terceiro gol na
decisão, entrou no decorrer dela, substituindo Graziani.

Seleção Alemã-Ocidental – Copa do Mundo de 1982 (2º lugar): Schumacher , Briegel, Breitner, K.
Förster, B. Förster, Dremmler, Littbarski, Fischer ,  Hrubesch, Müller, Rummenigge, Hannes, Reinders,
Magath, Stielike, Allofs, Engels, Matthäus, Hieronymus, Kaltz, Franke, Immel e Treinador: Derwall.

A Copa do Mundo FIFA de 1978
foi a 11ª Copa do Mundo disputada, e
contou com a participação de 16 paí-
ses. 7 países participaram das elimi-
natórias. O campeonato ocorreu na
Argentina.

Foi uma copa cercada de polêmi-
cas. Muito se deveu ao clima político
vivido na Argentina. O país vivia uma
brutal ditadura imposta pelos milita-
res, que viram na organização do tor-
neio a oportunidade ideal para popula-
rizar o regime e promover a distração
nacional dos problemas políticos e eco-
nômicos. Uma autêntica política de
"pão e circo".

A organização da Copa 78 também
apresentou muitas falhas. Os estádios
ficaram, em alguns lugares, prontos na
última hora, e por isso os gramados re-
cém plantados se soltavam sob os pés
dos jogadores. Enquanto a Argentina se-
diou quase todos os seus jogos em Bue-
nos Aires, os principais rivais faziam
um "tour" pelo país, se desgastando com
longas viagens.

No grupo de Brasil e Argentina, o
maior escândalo da história das Copas.
O Brasil, modificado com as entradas

Seleção Argentina – Copa do Mundo de 1978 (1º Título): Alonso, Ardiles, Baley, Bertoni, Fillol,
Gallego, L. Galván, R. Galván, Houseman, Kempes, Killer, Larrosa, La Volpe, Luque, Olguín, Ortiz,
Oviedo, Pagnanini, Passarella, Tarantini, Valencia, Villa e Treinador: Menotti.

Seleção Neerlandesa – Copa do Mundo de 1978 (2º lugar): Schrijvers, Poortvliet, Schoenaker, Van
Kraay, Krol, Jansen, Wildschut, Jongbloed, Haan, R. van de Kerkhof , W. van de Kerkhof , Rensenbrink,
Neeskens, Boskamp, Hovenkamp, Rep , Rijsbergen, Nanninga, Doesburg, Suurbier, Lubse, Brandts  e
Treinador: Happel

Copa do Mundo FIFA de 1978
de Rodrigues Neto, Jorge Mendonça e
Roberto Dinamite nos lugares de Edi-
nho, Zico e Reinaldo, se recuperou da
apatia da 1ª fase e venceu o Peru por 3
a 0. A Argentina passou pela Polônia
por 2 a 0. Em Rosário, argentinos e
brasileiros duelaram numa verdadeira
batalha, mas o jogo ficou no 0 a 0. Foi
jogo nervoso, pois Coutinho escalou o
jogador Chicão (falecido em 2008) para
intimidar os argentinos com um jogo
duro e de marcação. Mas este empate
seria fatal para o Brasil. Na última ro-
dada, a equipe venceu tranquilamente a
Polônia por 3 a 1. Com este resultado,
restava à Argentina vencer o Peru por
4 gols de diferença. Uma vantagem con-
siderável, pois desde que César Luis
Menotti se tornara técnico da seleção,
os alvi-celestes jamais tinham vencido
um jogo por mais de 3 gols. O Peru,
literalmente, abriu mão do direito de
jogar, e levou suspeitíssimos 6 a 0. Uma
curiosidade: o goleiro peruano, Ramón
Quiroga, era argentino de nascimento,
e falhou em vários gols. Outra, o horá-
rio do jogo foi modificado para antes
do jogo da Argentina, dando à equipe
albi-celeste a vantagem de saber por qual

resultado jogar.
Ao Brasil, restou vencer a Itália na

decisão de 3º lugar com um golaço de
Nelinho, onde a bola fez uma curva
improvável e surpreendeu o experiente
goleiro Dino Zoff. O outro gol foi mar-
cado por Dirceu, o grande destaque ver-
de-amarelo no torneio.

Na grande final, num Estádio Mo-
numental de Nuñez lotado, os donos da
casa queriam a revanche de 1974 e o
título em 78. A Argentina pressiona e
Mario Kempes abre o placar. Os holan-
deses empatam com um belo gol de ca-
beça de Dirk Nanninga. Aos 45 do se-
gundo tempo, um susto para os argenti-
nos: Rensenbrink acerta a trave de Fi-
llol, para alívio geral nas arquibancadas.
Na prorrogação, a Argentina atropela
os Laranjas com dois gols - Kempes, de
novo, e Bertoni, vingando a derrota de
4 x 0 sofrida na Copa de 74. Para en-
cerrar o controvertido certame, o em-
blemático Coutinho, treinador da sele-
ção brasileira, soltou mais um de seus
malabarismos linguísticos: "Nós somos
os campeões morais desta Copa!". To-
davia, o título real ficou mesmo com a
Argentina.



Pb. Alessandro Rômbola
        Presidente da Associação

Semeando Vida
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PROMOÇÃO: R$ 16,00 INTEIRA E  R$ 8,00 MEIA

P/ Maria Cappatto

A EXTENSÃO DO EGOÍSMO - REFLEXÃO

É uma natural extensão do egoís-
mo nosso de cada dia a apropriação
indevida dos recursos públicos para
transformá-los em privados. Por
isso, não é surpreendente que os
humanos que se locupletam com re-
cursos públicos não sintam Remor-
so, eles e elas seguem a linha normal
de atuação, então convencidos de
fazer o que deve ser feito. Enquanto
isso, gerações inteiras são condena-
das à miséria intelectual e física por-
que esses recursos não foram inves-
tidos de acordo com seu destino ori-
ginal. O convencimento de normali-
dade não salvará nem hoje nem nun-
ca esses humanos Corruptos de Pa-
garem por seus Erros. A ignorância
da LEI não é argumento que salve
ninguém. O problema não é esse, não
devemos nos preocupar com a Pu-
nição dos Culpados, mas com a Pro-

longação Desnecessária  da Miséria...
Por que nos surpreenderíamos com
o esforço intelectual e ideológico
que nossa humanidade moderna faz
para desvalorizar qualquer vestígio
de realidade subjetiva? A SUBJETI-
VIDADE é a imagem perfeita, po-
rém Invisível da realidade, aquela
que a aparência aceitável Mascara.
Melhor desvalorizá-la mesmo, pois
de outra forma as Mansões e os Ia-
tes adquiridos com recursos públi-
cos mostrariam sustentados por
Ossos, Carne, Sangue e Mucosas dos
desprotegidos que morreram em hos-
pitais Sujos e Mal conservados e dos
caríssimos aparelhos de Som de onde
surgiriam os Gritos de desespero das
Famílias afogadas em Dívidas inca-
pazes de adquirir o Mínimo para o
seu sustento. Não! Melhor desvalo-
rizar a subjetividade!

A  PROMULGAÇÃO DA HO-
NESTIDADE

Tratar com desleixo as coisas
públicas, o bem comum é assumir
um pouco da responsabilidade so-
bre a miséria. Quanto maior será
essa responsabilidade se o deslei-
xo se transformar em corrupção
ativa ou passiva! Cada centavo ori-
ginalmente destinado à Saúde, Edu-
cação e Melhoria das condições do
povo que tenha sido desviado cor-
responde à autoria da Miséria. Di-
reitos autorais sempre retornam
aos seus donos, mas é irrelevante
preocupar-se em punir os respon-
sáveis, eles e elas já criaram seu

próprio castigo e experimentarão
na carne a miséria que propagaram.
O aspecto relevante da atualidade
é subverter a situação com a promul-
gação da Honestidade. Em nossa épo-
ca atual não há nada mais perigoso e
ameaçador do que um Ser Humano ho-
nesto!!!

MARIA  CAPPATTO-
Boa  Noite a todos,  neste momen-

to só quero deixar a todos apenas es-
tas palavras, às quais procurarei se-
guir, juntamente com toda essa Equi-
pe Maravilhosa.

TUDO ESTÁ NA MENTE!!!
A mesma mente que constroe é a

mesma que destroe, infelizmente a ve-
locidade mental pode nos levar a pen-
samentos diversos, confusos, obscu-
ros, e nos encaminhar a conclusões er-
rôneas.

Observemos como direcionamos
nossos pensamentos, esforcemo-nos
em educá-los, pois são os grandes
responsáveis por nossas vitórias e
desacertos em todos os campos da
vida e nos acontecimentos que irão
formar o que geralmente chamamos
de destino.

A mente mal direcionada incapa-
cita o raciocínio. Muitas vezes os
olhos velados pelo clamor das emo-
ções e daquilo que aprendemos como
verdade, nos dificulta a absorção da
realidade, nos faz perder as oportu-
nidades, e o que imaginávamos ter
construído.

Quando isso ocorrer antes de cul-
parmos a vida, ao próximo, perceba-

mos como nos direcionamos em nos-
sas decisões e nos posicionamos di-
ante das oportunidades, neste momen-
to é importante que saiamos do nosso
pedestal.

Os achísmos canalizados pelos
pensamentos mal racionalizados, mal
direcionados pode causar danos a nós
e ao próximo.

Refli tamos,  principalmente
quando as decisões estiverem rela-
cionadas ao outro, mas para que
isso aconteça, amemo-nos mais, pois
quem não se ama, jamais poderá
transferir este sentimento para o
próximo.

Tenhamos muito cuidado com as
decisões antes de concretizarmos as
ações, e analisemos, mais antes de jul-
garmos, ponderemos, não nos entusi-
asmemos demasiadamente com aqui-
lo que conhecemos pouco e nem nos
decepcionemos rapidamente como o
que imaginávamos conhecer, pois em
ambos os casos poderemos estar equi-
vocados.

O bom raciocínio, a boa educação
mental, nos direcionará a um equilí-
brio emocional, despertará para paci-
ência, bom senso, e a posicionamen-
tos que, com certeza, nos gerarão mais
sucesso e consequentemente a paz de
ser.

A gestão não se aplica só a empre-
sas, mas a nós mesmos.

E sucesso A TODOS  NÓS nessa
empreitada.

Discurso proferido por Maria Ca-
ppatto, na sua posse como presiden-
ta do Lar  Acolhedor São Vicente de
Paulo.

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

O sofrer é de todos. O saber sofrer é
de poucos.” (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

...............................................................
Empresários pensem nisso... A ma-

turidade dos mais velhos com a energia
e criatividade dos jovens pode trazer
soluções surpreendentes para sua em-
presa.

...........................................................................
As diferenças estão nas habilidades e

competências e não no gênero.
............................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
Diferenças entre Homens e Mulheres
Se Adriana, Silvana, Débora e Lucia-

na vão almoçar juntas, elas chamarão
umas às outras de Dri, Sil, Dé e Lu.

Se Leandro, Carlos, Roberto e João
saem juntos, eles afetuosamente se re-
ferirão uns aos outros como Gordo,
Cabeção, Rato e Negão.

Comendo fora
Quando a conta chega, Paulo, Car-

los, Roberto e João jogam na mesa R$
20,00 cada um, mesmo sendo a conta
apenas R$ 32,50. Nenhum deles terá
trocado e nenhum vai ao menos admi-
tir que queira troco logo o troco será
convertido em saideiras.

Quando as garotas recebem sua con-
ta, aparecem calculadoras de bolso e
todas procuram pelas moedinhas exa-
tas dentro da bolsa.

Dinheiro
Um homem pagará R$ 2,00 por um

item que vale R$ 1,00, mas que ele pre-
cisa.

Uma mulher pagará R$ 1,00 por um
item que vale R$ 2,00, mas que ela não
precisa.

Banheiros
Um homem tem seis itens em seu

banheiro: escova de dente, pente, espu-
ma de barbear, barbeador, sabonete e
uma toalha de rosto.

A quantidade média de itens em um
banheiro feminino é de 756. E um ho-
mem não consegue identificar a maio-
ria deles.

Discussões
Uma mulher tem a última palavra

em qualquer discussão.
Por definição, qualquer coisa que um

homem disser depois disso, já é o come-
ço de uma outra discussão.

Futuro
Uma mulher se preocupa com o fu-

turo até conseguir um marido.
Um homem nunca se preocupa com

o futuro até que consiga uma esposa.
Mudanças
Uma mulher casa-se com um homem

esperando que ele mude, mas ele não
muda.

Um homem casa-se com uma mu-
lher esperando que ela não mude, mas
ela muda.

Dividindo
Uma mulher dividirá seus pensamen-

tos e sentimentos mais profundos com
um completo estranho que lhe dê aten-
ção.

Um homem só dividirá seus pensa-
mentos e sentimentos mais profundos
quando questionado por um advogado
artimanhoso, sob juramento, e mesmo
assim, apenas quando isso puder dimi-
nuir a sua pena.

Amizade sincera
A mulher encontra com outra na rua:

“Nossa, como você tá linda!”. Quando
viram as costas vem o comentário:
“Nossa, como ela engordou!”.

Um homem encontra com outro na
rua: “Fala seu gordo-careca-bichona!”.
Quando viram as costas vem o comen-
tário: “Esse cara é gente fina!”.

Ninguém sensato casa-se pensan-
do em separar-se. Ninguém se uniu a
uma pessoa pensando que vai ser in-
feliz. Mas o que vemos são relaciona-
mentos frustrados, e pessoas magoa-
das dentro dos relacionamentos. Ou-
tras pessoas destruídas, por que vári-
os relacionamentos a foram deixando
vazia. Mas qual o motivo de tanta in-
felicidade e discórdia, dentro de um
relacionamento que deveria ser feliz?
Longe sentem saudades um do outro,
mas quando estão perto, brigam. Será
a incompatibilidade de gênios, proble-
mas com a família, educação diferen-
ciada, falta de compromisso, vícios,
dificuldade financeira, problemas de
saúde, em fim, será tudo isso o moti-
vo de tantos relacionamentos frustra-
dos? Comparo sempre o relacionamen-
to desfeito com duas cartolinas. Ex-
perimente colar duas cartolinas, de
preferência uma preta e outra branca,

Qual é o motivo de tantos relacionamentos infelizes?
simbolizando o relacionamento de
duas pessoas. Coladas significa que
estão unidas. Experimente separar as
cartolinas. O que vai acontecer é que
as cartolinas se rasgarão e não conse-
guirá separar uma da outra completa-
mente sem que a preta e a branca não
deixem pedaços de si uma na outra. É
isso que acontece quando rompemos
um relacionamento, sempre é levado
de nós um pouco de nossas vidas re-
presentadas pelo tempo, confiança,
dinheiro, saúde etc. Só quem se sepa-
rou sabe o quanto é difícil.

A Bíblia nos diz: Disse-lhes ele:
Moisés, por causa da dureza dos vos-
sos corações, vos permitiu repudiar
vossas mulheres; mas ao princípio
não foi assim. Mateus 19:8

Aqui está o motivo de tantos proble-
mas no casamento: a dureza de coração.

O que é a dureza de coração? Quan-
do falamos disso, falamos de senti-
mentos e emoções. Dureza de coração
é quando, não perdoamos, ficamos
sem dialogar com o cônjuge, guarda-
mos a mágoa, penalizamos com desa-
foros e contra ataques, sempre espe-
ramos a manifestação da outra pessoa
em perdoar, nega-se o sexo, raramente
pede desculpas, tenta manipular o par-
ceiro, não quer ouvir, usa palavras que
magoam não se interessa em mudar e
muitas outras “durezas”. Costumo
dizer que estas características são pe-
dras que existem no coração, deixando
o coração petrificado.

Existem pelo menos dois corações
duros. O que reconhece que tem seu
coração duro, mas não muda e o que
não percebe que seu coração é duro e
está sempre julgando o próximo.

Ambos sofrem, por que não amo-
lecem o seu coração e sempre estão
envolvidos em discussões, discórdias
e magoando um ao outro.

A pessoa que tem seu coração duro
e não reconhece, não vê culpa em si,
apenas no próximo. É orgulhoso por
que sempre espera o outro se rebaixar
e pedir desculpas. Quantos problemas
seriam evitados se no diálogo houves-
se a frase: Perdoe-me! Ou Eu te per-
doei! Ainda: Eu errei! Ou esta descul-
pada. Mas não, a pessoa de coração
duro não dá o braço a torcer e sofre!

Mas aqui está o segredo para você
que quer melhorar seu relacionamen-
to. Amoleça seu coração, seja mais fle-
xível, procure ouvir, não julgue. Antes
de procurar mudar seu próximo, mude
a si mesmo. Surpreenda seu cônjuge
pela sua mudança e pare as cobranças.
Você verá que pelo seu exemplo ele
vai mudar.

Mas uma mudança plena não de-
pende apenas disso, depende também
de permitir o agir de Deus.

Para isto temos uma promessa: E
lhes darei um só coração, e um es-
pírito novo porei dentro deles; e
tirarei da sua carne o coração de
pedra, e lhes darei um coração de
carne; Ezequiel 11:19. Quando per-

mitimos Deus mudar nosso coração,
nossa vida muda. Conseguimos per-
doar, paramos de julgar, não fazemos
mais do nosso cônjuge o centro de
nossa vida, o orgulho é destruído, as-
sim como a soberba e o coração de pe-
dra é transformado em coração de car-
ne. É claro que sozinho, do seu jeito,
você conseguirá “remediar” a situação,
conseguirá melhorar por um tempo,
mas a mudança plena só vem quando
Deus transforma nossa vida, e esta
mudança contagia o nosso próximo.
Para Deus fazer isso, basta buscá-lo,
orar, pedir sua ajuda e procurar conhe-
cer os princípios Dele, expressos na
sua Palavra. Ao longo dos meus 14 anos
de casado, eu e a Regiane sempre pro-
curamos aprender e melhorar nossa
vida conjugal pelos princípios. Não é
fácil, mas se não fosse os princípios de
Deus, nosso casamento e nossa vida já
estariam destruídos. Faça isso também,
busque ao Senhor, procure “amolecer”
seu coração que, com certeza, Deus irá
prosperar seu casamento. É claro, que-
brar o coração, amolecer, procurar mu-
dar, dói, mas essa dor passa rápido e os
benefícios são para sempre, mas não
mudar e manter-se duro, doe mais e
para sempre.

E aí, o que você prefere?
Palavras como essa, diáriamente

das 8 as 9 da manhã na 107,9 Fins ou
pelo site; www.radiogazetafm.com.br.

Alessandro Rômbola - Presidente
da “Associação Semeando Vida”.

S.O.S. MULHERES AO MAR
Sessão: 19:30 // Sábado e Domin-

go também às 17:30
Censura: 12 anos
Sinopse: Adriana (Giovanna An-

tonelli) não está em um bom momen-
to. Ela não consegue que alguma edi-
tora publique seus livros e, para ga-
nhar a vida, legenda filmes pornôs.
Para piorar a situação, seu marido
Eduardo (Marcello Airoldi) decide pe-
dir o divórcio. Em meio à fossa da
separação, ela descobre que o ex fará
um cruzeiro ao lado da nova namora-
da, Beatriz (Emanuelle Araújo), uma
estrela da TV. Incentivada pela irmã
Luíza (Fabíula Nascimento), as duas
decidem embarcar no mesmo cruzei-
ro para que Adriana tenha a chance de
reconquistá-lo. A empregada Dialinda
(Thalita Carauta), que tenta ajudar a
patroa a todo custo, acaba também
embarcando nesta aventura.

COPA DE ELITE
Sessão: 21:30 // Sábado e Domin-

go também às 15:30
Censura: 12 Anos
Sinopse: Prestes a sediar a Copa

do Mundo, o Brasil vê nas telonas
uma série de paródias dos filmes na-
cionais mais importantes dos últimos
tempos.



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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A modelo Nuria (18), é mais
do que um rostinho bonito, ela
tem talento e entrou para o
mundo fashion com o pé di-
reito e pela porta da frente.
Recentemente aterrissou na
Itália, para sua primeira tem-
porada internacional. A bela
parece uma boneca de porce-
lana, toda trabalhada em 1.78
de altura, tem veia espanhola
e portuguesa,  tudo para arre-
bentar. É uma grande aposta

NURIA TOLEDO
First Models - sua agência
Mãe. Simpática e desenvolta,
a talentosa me recebeu sema-
nas antes do embarque.

Nuria foi descoberta pelos
olhos atentos de David Wilson
(Booker Nacional Firstmo-
dels), andando pelo centro de
Ribeirão Preto. Logo apareceu
em vários editoriais de moda,
mas seu destino foi imediata-
mente Milão.

Vamos ficar de olho nela!

Plantação. Dia da Colheita do Girasol.
Papagaio Arara e Piriquito.

Por: Noel, o Mansageiro da Paz

No próximo
dia 27, completa-
rá  mais um NI-
VER, Luan Fre-
zarin do Nasci-
mento. Para-
béns! “Que Deus
ilumine seus
passos e que você
seja muito feliz!
São os votos de
sua mãe Lourdes
e seus familia-
res”. PARA-
BÉNS!

Uma pessoa forte, deci-
dida, uma âncora famili-
ar, que todos admiram.
Dia 30 de maio, comple-
tará mais um aniversário,
Maria José Pereira da Sil-
va. “Quero que neste dia,
seus sonhos se realizem, e
que continue sendo essa
pessoa humana, amiga,
especial, que não é só co-
migo, mas com todos à
sua volta. Parabéns mi-
nha manicure querida. Te
amamos!” (Roselí)

Garra, força e equilíbrio. É a definição da aniversariante CÁTIA FERREIRA,
que comemorará no próximo dia 28 de maio mais um NIVER, ao lado de familiares

e amigos. PARABÉNS!

Dia 25 de maio é o
aniversário do nosso
amigo, jornalista e ra-
dialista Francisco de
Faria,  popular Farias
Brasil. Natural de Pe-
nápolis, que em tempos
idos atuou em diversas
emissoras de rádio.
Apesar de já estar apo-
sentado, ainda traba-
lha incansavelmente
como colaborador de
vários  meios de comu-
nicação, na imprensa
escrita, sempre com
muito amor à  profis-
são. Parabéns e muitas
felicidades ao nosso
AMIGO FARIAS,
por essa data come-
morativa e significati-
va.

Rebecca de
Andrade Cos-
ta, completará
seu  4º ano de
vida no próxi-
mo dia 27 de
maio, ao lado
dos pais  Elai-
ne Costa e Fá-
bio Costa. PA-
RABÉNS!

MARIÂN-
GELA RO-
D R I G U E S
DE OLIVEI-
RA comemo-
rará mais um
ano de vida no
próximo dia
29 de maio, ao
lado dos fami-
liares. Em es-
pecial, ao lado
do Danilo.

Felicidades!

Parabéns Ana Luiza, pelo primeiro ANINHO de
vida. Filha de Gisele e Peter, a garotinha recebe no
dia de hoje, 24 de maio, o carinho dos familiares e
amiguinhos. FELICIDADES!

Felicidades para Emerson Pereira, no dia de hoje, 24 de maio,
completando mais um aniversário. Muitas trilhas para percorrer.
Homenagem dos Carecas Racing. PARABÉNS!

Muitos anos de vida ERLON ALVES pelo NIVER a trans-
correr no próximo dia 27 de maio. PARABÉNS!

Murilo Rós, integrante da equipe “Carecas Racing”, completará
mais um ano de vida no próximo dia 26 de maio, ao lado da família
“Carecas Racing”. Parabéns e Muitas Aceleradas na Sua Vida!

N E I L O R
A U G U S T O
H O M E M
FACCO, com-
pletará idade
nova  hoje, 24
de maio. Rece-
be os cumpri-
mentos dos
pais Vânia/
João Carlos,
dos irmãos
Alan e Gabri-
ela, familiares
e amigos.

Parabéns!
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LEON  REPRESENTAÇÕES  S/S  LTDA – Por Distrato Social
datado de 16/05/2014 foi dissolvida a sociedade acima. Com sede em
Jaboticabal/SP., não deixando ativo nem passivo.

PUROPLAST  –  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA.  –  ME,
torna público que requereu junto à CETESB, a Licença Prévia para
“Reciclagem e/ ou recuperação de Sucatas não metálicos diversos”,
sito à Av. Jaime Ribeiro, nº 319, Módulo A4 - Prédio A, Santa Luzia –
Jaboticabal/SP.

O tabagismo é a principal causa de
morte evitável no mundo, responsável
por 200 mil óbitos apenas no Brasil. E
o fumante sabe como é difícil largar o
vício.

Um dos fatores que elevam o núme-
ro de dependentes do cigarro é a facili-
dade de acesso à droga. Por isso é um
desafio muito grande parar de fumar. É
preciso ter força de vontade e discipli-
na. Porém, em muitos casos, a ajuda
médica é fundamental. Mas o que fa-
zer? Por onde começar? A quem recor-
rer?

Essas e outras questões serão debati-
das no programa “Tabagismo: como e
por que parar?”, promovido pela Rede
Sesc-Senac de Teleconferência no dia
27 de maio de 2014, das 15h às 17h
(horário de Brasília). O programa é uma
iniciativa da Divisão de Saúde da Con-
federação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC), Sesc e
Senac.

O debate contará com a participa-
ção de três especialistas: Sebastiana Re-
gina Marinho Ribeiro, pneumologista,
pós-graduada em Tratamento de Taba-
gismo (Divisão de Saúde CNC-Sesc-Se-
nac); Cristina de Abreu Perez, psicólo-
ga, supervisora da Comissão Nacional

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS

FERREIRA, MARTINS & PIMENTEL COM. DE EMBAL. E SERVIÇOS
LTDA - ME, estabelecida à Avenida Glycia Pedroso Fenerich  Nº 70 - Bairro
Jardim das Rosas, nesta cidade de Jaboticabal/SP, Portadora da CNPJ Nº
10.894.184/0001-34 e da Inscrição Municipal sob Nº 116.390, DECLARA
para os devidos fins de direitos que foram  extraviadas as Notas Fiscais da Serie
“A”  de n(s). 026 à 500 (Todas em Branco).

Jaboticabal/SP, 22 de Maio de 2.014.
Sócia: LUCIANA FIORAVANSO PIMENTEL

APARECIDA  LAMPA  PINTO - ME, torna público que
requereu junto à CETESB de forma concomitante as Licenças
Previa e de Instalação para a atividade de “Fabricação de
outros produtos alimentícios não especificado anteriormen-
te”, sito à Av. Italo Poli, 60, Colina Verde - Jaboticabal/SP.

EMEBE “ ESTRELINHA AZUL”
DAMIANA RAMOS BOMFIM

(PROFESSORA)
Por: CAIO HENRIQUE T. CODE-

CO (ALUNO)

A RAPOSA E A CEGONHA
(FÁBULA DE ESOPO)
A raposa e a cegonha não se combi-

navam. Um dia se encontraram na flo-
resta e a raposa convidou a cegonha
para jantar em sua casa. A cegonha foi
ao jantar, viu a comida que parecia gos-
tosa, mas não conseguiu comer porque
o prato era raso para seu bico, perce-
beu a intenção maldosa da raposa, fi-
cou quieta e a convidou para jantar em

HOBBY  CICLO  LTDA, torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 52001424, válida até 20/05/2017, para
Fabricação de peças e acessórios para bicicletas e triciclos não
motorizados, sito à Rua São João, 3111, Distr. Industrial, Jabotica-
bal/SP.

O interior de São Paulo entra
na cena principal do rock nacional
– seus subgêneros e ritmos par-
ceiros na próxima semana. Ribei-
rão Preto, a 300 quilômetros de São
Paulo, recebe o maior festival do
gênero realizado em um único dia.
O João Rock está confirmado para
dia 31 de maio com uma maratona
que deve chegar a mais de 10 ho-
ras ininterruptas de música e di-
versão no Parque Permanente de
Exposições da cidade.

Serão 13 grandes bandas em
dois palcos – um deles é um palco
duplo que recebe shows no estilo
non stop, ou seja, sem intervalos.
Neste palco, chamado João Rock,
se revezam os shows de Nando
Reis, Jorge Ben Jor, Zé Ramalho,
Os Paralamas do Sucesso, CPM
22, Nação Zumbi e O Rappa. A
abertura será realizada pela banda
Sr. Bamba, revelada em um tradici-
onal concurso promovido pelo
João Rock que neste ano bateu re-
corde de inscrições (foram 1.200
grupos inscritos).

Já no Palco Universitário acon-
tecem os shows de Raimundos,
Vespas Mandarinas, Nem Liminha
Ouviu, Ponto de Equilíbrio e Van-
guart.

A abertura dos portões acon-
tece às 15h e o início dos shows
está programado para as 17h.

O Festival João Rock será trans-
mitido ao vivo pelo canal Mul-
tishow.

Outras atrações e estrutura
Além dos shows, o evento tam-

bém contará com uma arena de es-
portes radicais com modalidades
como bungee jump e exibição de
skatistas profissionais. A estrutu-
ra do Festival conta ainda com Pra-
ça de Alimentação, camarotes e
pista premium.

Para curtir o Festival
As opções para participar do

João Rock são: Pista Simples (dis-
ponível apenas nos pontos de
venda fixos), Pista Premium GVT
(espaço reservado mais próximo
aos palcos principais) e Camaro-
tes. Estas duas últimas opções
também estão à venda pelo site
www.joaorock.com.br  Os valores
dos ingressos vão de R$ 110,00
(meia-entrada pista comum) a R$
310,00 (Camarote Skol com Open

Maratona musical do Festival
João Rock acontece no dia 31

de maio em Ribeirão Preto
O Rappa, Os Paralamas do Sucesso, Jorge Ben Jor, Nação Zumbi,

Zé Ramalho, Nando Reis, Raimundos e outras grandes bandas
estão na programação do evento

Bar).
História do rock nacional
Com um histórico marcante

para a música nacional, já passa-
ram pelo evento, cuja primeira edi-
ção foi em 2002, nomes como:
Charlie Brown Jr, Rita Lee, Mutan-
tes, Zeca Baleiro, Jota Quest, Mar-
celo Nova, Os Paralamas do Su-
cesso, Lobão, Ira!, Jorge Ben Jor,
O Rappa, Seu Jorge, Agridoce (Pit-
ty e Martin), Titãs, entre muitos
outros.

Além de consagrar com shows
inesquecíveis, o João Rock já foi
palco de grandes encontros. Cae-
tano Veloso cantou junto com Os
Mutantes. Chorão e Marcelo
Nova cantaram Raul Seixas. Os
Paralamas do Sucesso e Dinho, do
Capital Inicial, cantaram Legião
Urbana. Marcelo D2 e Marcelo
Falcão cantaram juntos em 2009,
que também marcou o encontro de
gerações entre Jorge Ben Jor e
Mallu Magalhães, em 2011 Lenine
e Rogério Flausino (Jota Quest)
entoaram juntos “Hoje eu Quero
Sair Só”, em 2012 durante o show
d’O Rappa, Chorão foi convidado
por Falcão para subir ao palco e
Pitty e Martin com o projeto Agri-
doce foram recebidos pela banda
Jota Quest. No ano passado, os
palcos do festival também marca-
ram importantes encontros. Dinho
(Capital Inicial) e Alexandre (Nati-
ruts) cantaram junto com a  A Ban-
ca - banda formada após a morte
de Chorão – emocionando o pú-
blico durante a homenagem para
o ex-vocalista da banda Charlie
Brown Jr..

Mais informações:
www.joaorock.com.br

Venda ingressos pontos fixos
em Ribeirão Preto:

Estande João Rock no Novo
Shopping

Loja Ophicina – Shopping Igua-
temi Ribeirão Preto

Venda online:
www.joaorock.com.br

Agenda
João Rock
Data: 31 de maio de 2014
Local: Parque Permanente de

Exposições de Ribeirão Preto
Horário abertura dos portões: 15h
Facebook: festivaljoaorock
Twitter: @joaorock

Rede Sesc-Senac de Teleconferência debate
Tabagismo: como e por que parar?

para Implementação da Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco (CO-
NICQ) / Instituto Nacional de Câncer
(Inca); e Jaqueline Scholz Issa, cardio-
logista do Instituto de Cardiologia de
São Paulo (Incor).

A mediação será feita pelo jornalis-
ta Sidney Rezende, com apoio de Gilde-
te Amorim, intérprete da Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras). O público pode
participar enviando perguntas, comen-
tários e sugestões para o e-mail
teleconfsesc@senac.br, o fax 0800-
023-0220, o telefone 0800-283-0270
(ligação gratuita) ou ainda pelo Twitter
@telesescsenac.

A teleconferência será transmitida
ao vivo para diversos auditórios e salas
do Senac e do Sesc em todo o Brasil.
Confira o local mais próximo:  Sesc /
Senac. Se preferir, assista via internet:
clique aqui.

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/redesso-
ciais

GRANDES LEITORES, PEQUENOS JORNALISTAS

sua casa. A raposa, no outro dia, se ar-
rumou e feliz foi para a casa da cego-
nha, mas a casa tinha uma escada enor-
me e ficava no topo da montanha, quan-
do chegou estava cansada e com muita
fome, seu pensamento estava na co-
mida gostosa que a cegonha tinha pre-
parado, mas a raposa não conseguiu
comer porque foi servido em um reci-
piente de gargalo comprido para o fo-
cinho da raposa. A raposa foi embora
triste, com muita fome e sabendo que
tem pessoas mais espertas que ela no
mundo.

Moral da história: Quem faz mal-
dade hoje, sofre no futuro.

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

ROBOCOP ***
“Robocop - O Policial do Futu-

ro’’, lançado em 1987, e dirigido por
um novato Paul Verhoeven (o mes-
mo de “Instinto Selvagem’’ e do pa-
voroso “Showgirls’’) foi um enorme
sucesso de crítica e público, o que ren-
deu inúmeras continuações, todas ab-
solutamente inferiores ao original. Na
produção um policial (o sumido Peter
Weller) é gravemente ferido por um
gangue de marginais e, para não mor-
rer, é transformado em uma espécie
de máquina futurista, ficando assim, a
serviço da justiça e lealdade. Eis que,
26 anos depois (como é de praxe em
Hollywood) “Robocop’’ ganha uma re-
filmagem. E o mais interessante, a
direção ficou a cargo do diretor brasi-
leiro José Padilha, o mesmo moço por
trás dos dois “Tropa de Elite’’, o se-
gundo, o maior sucesso de bilheteria
da história do país. E o resultado, se
não chega a ser um espetáculo, conse-
gue divertir e entreter o público por
quase duas horas. A história, dessa vez,
se passa no ano de 2028, onde uma
empresa chamada OMNI Corporati-
on domina os sistemas de segurança.
Seus drones e robôs estão dissemina-
dos pelo mundo afora, exceto nos Es-
tados Unidos, já que a maioria das pes-
soas é contra essas máquinas e o mo-
tivo é simples, a certeza de que “má-
quinas não sentem”. Surge então o
ambicioso e sem escrúpulos empresá-
rio Raymond Sellars (Michael Kea-
ton, ele mesmo, o Batman dos anos
90), que resolve desenvolver, com a

ajuda do cientista Norton (Gary Old-
man, ele mesmo, o Comissário Gor-
don do Batman dos anos 2000), um
novo produto na OMNI Corp., para
driblar essa percepção. E ela surge na
pele do policial Alex Murphy (o, pra-
ticamente desconhecido, Joel Kinna-
man da série ‘’The Killing’’) que, de-
pois de descobrir um esquema de cor-
rupção policial, acaba vítima de um
violento atentado. A cobaia resulta
em uma criatura híbrida, cujo maior
desafio será saber qual lado irá preva-
lecer: o homem ou a máquina. Qual-
quer que for a escolha, a diversão será
garantida.

Lançamentos
O LOBO ATRÁS DA PORTA
NO LIMITE DO AMANHÃ

Data: 07 de junho de 2014.
Local Cine Theatro Municipal de Jaboticabal.
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 – Qua-

dra 15 – lote 17. Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou
(16) 98124-9757, (16) 3242-8148 Juliana

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

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

VENDE-SE:
OPORTUNIDADE

Escola informática/Idíomas (franquia) com 04 anos de
funcionamento, excelente ponto, com computadores

novos e salas climatizadas.Contato: (16) 99261-6734.

CONVERSA COM JESUS
Todos os Dias - Durante Nove Dias

ORAR: Oh, meu Jesus, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis de
tudo, meu Pai. Sois o Senhor do Universo. Sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o
paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, fazei com que (pedir a
graça). Vós que vistes minha angústia e lágrimas, bem sabeis. Divino amigo,
como preciso alcançar (Pedir a graça). Convosco, Mestre, tenho ânimo e alegria
para viver.

Só de vós espero com fé e confiança (pedir a graça). Fazei, Divino Jesus, que
ao terminar esta conversa que terei contigo, durante nove dias, eu alcance (pedir
a graça), que peço com muita fé. Como gratidão, mandarei publicar mil orações
para que outras pessoas, que precisem de Vós, aprendam a ter fé e confiança na
Vossa misericórdia. Ilumine os meus passos, assim como o sol ilumina o amanhe-
cer de todos os dias. Jesus, tenho confiança em Vós. Cada vez aumenta mais a
minha fé. “Obrigado por tudo Senhor”.

Agradeço por uma grande graça alcançada. Amém. (Lidiane Pereira Marchi)

A FATEC Nilo De Stéfani de Jabo-
ticabal agora faz parte da galeria de
vencedores do Prêmio CRQ-IV. Ofe-
recido pelo Conselho Regional de Quí-
mica IV região (CRQ-IV), este prêmio
destina-se a estimular a pesquisa entre
os estudantes de cursos técnicos e su-
periores da área química, premiando
os melhores trabalhos do ano em qua-
tro categorias (http://www.crq4.org.br/
pcrq2014_vencedores). Por oferecer
um curso superior de área de Química,
Tecnologia em biocombustíveis, a FA-
TEC de Jaboticabal foi contemplada
na categoria Química Tecnológica, de-

FATEC faz parte da galeria de vencedores do Prêmio CRQ-IV
vido ao trabalho desenvolvido pelos
alunos Mateus José Ramos Ferreira,
Jéssica Heloise Bilato e Juliana Quie-
rati da Silva, sob a orientação do Prof.
Dr. Marcelo Henrique Armoa, intitula-
do “Clarificação por filtração tangen-
cial em membrana cerâmica e uso de
carvão ativado como alternativa na
produção de caldo de cana de elevada
qualidade”. Este projeto visa aprimo-
rar a clarificação do caldo de cana-de-
açúcar realizados nas usinas sucroener-
géticas, propondo uma maneira ecoló-
gica e inovadora para a realização des-
te processo. Industrialmente são utili-

zados uma série de insumos químicos
para melhores resultados na retirada
de impurezas do caldo e também uma
grande quantidade de energia na forma
de calor para obtenção do caldo clari-
ficado e posterior produção de açúcar
e de etanol. No trabalho apresentado
pelos pesquisadores da FATEC, o pro-
cesso é realizado por filtração tangen-
cial em membranas cerâmicas, um
método especial de filtração que per-
mite obtenção de caldo clarificado com
elevada transparência e ausência de cor,
além de retenção de micro-organismos,
tornando única sua pureza, o que pode

permitir a produção de açúcar de ele-
vada qualidade. Ainda precisamos des-
tacar entre as vantagens do processo a
eliminação total de insumos químicos
na produção de açúcar e a grande eco-
nomia de energia na forma de calor no
processo de clarificação que poderá ser
utilizada na produção de energia elé-
trica. O trabalho demonstra o grande
poder de transformação social e pro-
fissional desempenhado pela FATEC
de Jaboticabal. A solenidade de entrega
da premiação será realizada no próxi-
mo dia 7 de Junho na sede do CRQ-IV
em São Paulo.

Na sexta-feira, do último dia 16, re-
presentantes da Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio Ambiente
(SAAMA) estiveram em Sertãozinho
para participar de uma capacitação do
Programa Município Verde Azul. Téc-
nicos da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente também estiveram presentes.

De acordo com a técnica ambiental
da SAAMA, Aline Donadon, “o objeti-
vo foi apresentar as diretivas ambien-
tais que os municípios precisam cum-
prir no ciclo de 2014”.

Jaboticabal já desenvolve várias
ações ligadas ao programa. “São ações
em prol do meio ambiente, como plan-
tio de mudas, incentivo à arborização e
atividades de educação ambiental com
nossas crianças”, pontua o secretário
da pasta, Sérgio Nakagi.

Conheça alguns projetos já de-
senvolvidos na cidade:

Plantio de mudas – Córrego Vivo;
Plantio de mudas – Reflorestando as

Nascentes;
Distribuição de mudas (vários tipos);
Palestras e exposições de educação

ambiental para crianças;

Município Verde Azul: Jaboticabal participa de capacitação

Recolhimento e descarte adequado
de pilhas e baterias;

Recolhimento e descarte adequado

de resíduos eletrônicos;
Monitoramento de fumaça preta da

frota de veículos públicos e terceiriza-

dos;
Feira da Barganha;
Treinamento da Brigada de Incêndio.
.

Na quinta-feira do último dia 15,
cerca de 80 professores da rede muni-
cipal, do 1° ao 3° ano do ensino fun-
damental, participaram da primeira ca-
pacitação do curso de formação do
Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa.

“As aulas serão ministradas pelas
supervisoras de ensino que já foram
capacitadas para levar os conceitos aos
nossos professores”, explica o secre-
tário de Educação, César Esper.

O Pacto é um compromisso for-
mal assumido pelos governos federal,
estadual e municipal de assegurar que
todas as crianças estejam alfabetiza-
das até os oito anos de idade. São qua-
tro princípios centrais que serão con-
siderados ao longo do desenvolvimen-
to do trabalho pedagógico: o Sistema
de Escrita Alfabética é complexo e exi-
ge um ensino sistemático e problema-

Alfabetização na Idade Certa: professores iniciam capacitação
tizador; o desenvolvimento das capa-
cidades de leitura e de produção de
textos ocorre durante todo o processo
de escolarização, mas deve ser inicia-
do logo no início da Educação Básica,
garantindo acesso precoce a gêneros
discursivos de circulação social e a
situações de interação em que as cri-
anças se reconheçam como prota-
gonistas de suas próprias histórias;
conhecimentos oriundos das diferen-
tes áreas podem e devem ser apro-
priados pelas crianças, de modo que
elas possam ouvir, falar, ler, escrever
sobre temas diversos e agir na socie-
dade; a ludicidade e o cuidado com
as crianças são condições básicas
nos processos de ensino e de apren-
dizagem.

As aulas prosseguem. A próxima
capacitação será no dia 31, na EMEB
Coronel Vaz.

No último domingo (18),
Jaboticabal sediou o 2° Open
Jabuka de Jiu Jitsu, organiza-
do pelo Centro de Treina-
mento DBF. O evento acon-
teceu no Ginásio Municipal
“Jatubazão”, na Cohab 1.

O grande destaque, fo-
ram os atletas da Equipe
Cícero Costha que vence-
ram três das quatro dispu-
tas no absoluto. “Recebe-
mos atletas de todo estado
de São Paulo que realiza-
ram excelentes lutas. Agra-
deço a todos os participan-
tes, equipes, professores,
Fundação de Amparo ao
Esporte, Prefeitura e aos
alunos da DBF que repre-
sentaram nossas cores e
conquistaram bons resul-
tados”, afirma Demetro
Borges, idealizador do
evento.

Jabuka Fight – Após o
término do 2° Open Jabuka
de Jiu Jitsu, o Centro de
Treinamento DBF começa

2° Open Jabuka de Jiu Jitsu reúne atletas de todo estado de São Paulo

Aproximadamente 150 atletas participam da competição
a definir os detalhes do Ja-
buka Fight, evento de
MMA e Muay Thai que re-
úne em Jaboticabal atletas
de todo estado de São Pau-
lo. O evento acontece em
12 de setembro.

Em 2014, a expectativa é
que mais novidades marquem
a terceira edição. “Vamos re-
alizar um grande espetáculo,
com atletas de excelente ní-
vel técnico e diversas surpre-
sas”, finaliza Demetro.
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SAAEJ comemora 40 anos com investimentos
Nos últimos 15 meses, autarquia coleciona conquistas

O Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal (SAAEJ) co-
memora 40 anos neste
sábado (24). A autarquia
celebra a data com um
café da manhã especial
para os funcionários, na
sexta-feira (23), às 7h.
Nos últimos meses, o
SAAEJ recebeu atenção
especial do Governo Gi-
rio.

O prefeito Raul Girio
relembra que, só nos úl-
timos 15 meses, foram
investidos cerca de R$
2.2 milhões na compra
de equipamentos e mo-
dernização dos procedi-
mentos. “Nossa missão
é melhorar a qualidade
do saneamento básico
em Jaboticabal. É um
trabalho árduo, mas gra-
tificante. Conseguimos

avançar muito e vamos
continuar trabalhando”,
informa o presidente da
autarquia, José Augusto
Fagundes Gouvêa.

O SAAEJ coleciona
conquistas. Só na mo-
dernização das Estações
de Tratamento de Esgo-
tos (ETE) foram investi-
dos R$ 1.8 milhão – R$
700 mil na reforma da
ETE de Córrego Rico,

R$ 200 mil na ETE de
Lusitânia e, em Jabotica-
bal, R$ 700 mil na refor-
ma dos DAFAS e R$ 170
mil na compra de penei-
ra fina. A frota também
recebeu atenção especi-
al, com um investimento
de R$ 435 mil – sendo
R$ 255 mil na reforma de
veículos e R$ 180 mil na
aquisição de novos mo-
delos.

A administração in-
vestiu na troca dos
equipamentos, com a
aquisição de equipa-
mentos de Informática
(R$ 45 mil) e um geo-
fone - R$ 6 mil (equi-
pamento que detecta va-
zamento).

Gouvêa lembra, ainda,
dos projetos realizados
pelos funcionários. “Ca-
pacitamos os funcionári-

os, para atender melhor
nossa população e reali-
zamos ações importan-
tíssimas em gestão am-
biental – como o Plano
de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, Plano
de Bacia e Plano de Se-
gurança da Água. Demos
um grande salto na qua-
lidade do saneamento
básico em Jaboticabal”,
finaliza o presidente.

DESCERRAMENTO DA PLACA COMEMORATIVA. O Prefeito Raul Girio é ladeado por vários convidados para o descerramen-
to. Durante o cerimonial, o Prefeito relembrou o quanto o SAAEJ evoluiu, os benefícios aos funcionários, em sua gestão administra-
tiva, e em muito ainda será beneficiado. Adiantou que, outras verbas a nível estadual estão a caminho. Falou da infância, quando
jogava bola em campo dentro das instalações da autarquia. E, muitas vezes esteve presente com alunos, exemplificando todo o
procedimento do tratamento da água, que chega em condições precárias, recebe os produtos quimicos, e torna-se potável, com a mais
alta qualidade. Elogiou a adminstração do Presidente GOUVEIA e parabenizou sobremaneira o CORAL DA UNESP.
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Na pessoa do Excelen-
tíssimo Prefeito Municipal
Raul José Silva Gírio, cum-
primento todas as autorida-
des e secretários aqui pre-
sentes. Agradeço a impren-
sa aqui presente e dizer da
sua importância. Em nome
dos Servidores do SAAEJ
agradeço a presença de con-
vidados que aqui vieram nos
prestigiar  neste dia tão sig-
nificativo para todos nós.

Caros Presentes:

ROBERTO SANTIAGO – O MAIS ANTIGO FUNCIONÁRIO
DO SAAEJ DISCURSA NAS COMEMORAÇÕES DOS 40

ANOS DE ATIVIDADES ININTERRUPTAS
Sinto-me muitíssimo

honrado em poder falar em
nome dos colaboradores
do SAAEJ, nesta data que
muito me envaide, ou seja,
estarmos comemorando
40 anos de serviços, im-
portantíssimos, prestados
à população de Jaboticabal.
Sabemos que evoluímos
muito desde a criação da
autarquia, mas temos cons-
ciência de que necessita-
mos nos aprimorar ainda

mais, em todos os senti-
dos, afim de atendermos a
todas às exigências que atu-
almente cabem ao SAAEJ,
quanto ao saneamento de
um modo geral, ou seja:
fornecendo água de quali-
dade, coleta e tratamento
do esgoto, dando destina-
ção final aos resíduos só-
lidos, que hoje giram em
torno de quase 60 tonela-
das dia, coleta seletiva,
além de outras atribuições.

Nestes 40 anos de SAA-
EJ, onde durante todo este
tempo pude participar com
muita dedicação,  responsa-
bilidade e consciente do de-
ver cumprido, quero deixar
minhas homenagens àque-
les servidores aposentados
que hoje já não estão mais
conosco e principalmente
àqueles que até a sua vida
deram, literalmente, no exe-
cutar de suas tarefas nesta
autarquia tão falada e muito

cobrada e que deve ser cada
vez mais administrada com
muita dedicação, responsa-
bilidade e conhecimento, de
forma a melhorar, continu-
amente, os serviços presta-
dos à população.

Finalizando, na pessoa do
nosso atual Presidente, o
Gouveia, permita-me tratá-
lo assim, que desde que as-
sumiu a Presidência, vem
fazendo de tudo para que o
SAAEJ a cada dia possa

atender de forma cada vez
mais profissional e eficien-
te os nossos contribuintes.

Parabéns à Comissão de
Festas que mesmo com
seus afazeres diários, con-
seguiram elaborar este
evento, trazendo convida-
dos importantíssimos e até
mesmo o Coral da UNESP
de Jaboticabal, com vários
integrantes, enriquecendo
com suas canções esta co-
memoração.  Obrigado!
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PORTARIA Nº 17/2014

Wilson Aparecido dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a importância do XI  ENCONTRO  BRASILEIRO  DE  AGENTES  PÚBLICOS,
na cidade do Fortaleza/CE, nos dias 28, 29, 30 e 31 de março do corrente, com fundamento no
artigo 32 da Lei Orgânica  do Município de Jaboticabal, c.c. os artigos 76, e seus parágrafos,
entre outros dispositivos legais do Regimento Interno desta Casa de Leis, NOMEIA os Vereado-
res Carlos Eduardo Pedroso Fenerich e Wilson Aparecido dos Santos, para comporem a Comis-
são de Representação que irá representar o Poder Legislativo de Jaboticabal no evento.

As despesas decorrentes dessa representação correrão por conta de verba própria consigna-
da no Orçamento vigente.

Registra-se e Cumpra-se

Câmara Municipal de Jaboticabal,  28 de abril de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 329, DE 19 DE MAIO DE 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal,
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão  Ordinária  realizada  dia  19  de  maio  de  2014,
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga
o seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor soluções para os proble-
mas relativos à Chácara Dr. Locke e Bosque Municipal Francisco Buck, e dá outras providênci-
as.

Autora: Maria Carlota Niero Rocha

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes para estudar e propor soluções
para os problemas relativos à Chácara Dr. Locke e Bosque Municipal Francisco Buck.

Parágrafo Único - Os trabalhos da Comissão serão realizados mediante a promoção de audi-
ências públicas com especialistas, autoridades e representantes dos diferentes seguimentos da
sociedade civil, bem como pela elaboração de estudos por seus membros e colaboradores, os
quais deverão contemplar um diagnóstico preciso dos problemas relativos à Chácara Dr. Locke
e Bosque Municipal Francisco Buck, bem como a apresentação de propostas concretas para
serem adotadas pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída por 03 (três) membros e terá
o prazo de funcionamento de 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 19 de maio de 2014.

WILSON  APARECIDO  DOS  SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, aos 19 de maio de 2014.

LUIZ  CARLOS  DOS  SANTOS
DIRETOR  DEP.  TÉCNICO  LEGISLATIVO

(Processo  nº  290/2014)

Câmara Municipal de Jaboticabal

Convocação – COMCRIAJA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente de Jaboticabal
- COMCRIAJA -

“EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO”

ELEIÇÃO  DOS  CONSELHEIROS  REPRESENTANTES  DA
SOCIEDADE  CIVIL  –  GESTÃO  2014/2016

O COMCRIAJA – Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Jaboticabal, com fulcro na Lei Federal nº
8.069/90 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei
Municipal nº 2.224/93 e na Lei Municipal nº 3.871/2009, torna
pública a abertura do processo eleitoral para a escolha de repre-
sentantes da Sociedade Civil, convocando para tanto, as Orga-
nizações da Sociedade Civil constituídas há pelo menos 02 (dois)
anos, com atuação no âmbito territorial correspondente, com-
prometidos com a causa da infância e adolescência, para indica-
rem eleitores/candidatos a Conselheiros, podendo eles votar e
serem votados na Assembléia que será realizada exclusivamente
para essa finalidade, no dia 03 de junho do corrente ano, às 15h,
na Câmara Municipal de Jaboticabal, Rua Barão do Rio Branco,
765 - Centro, nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal.

A eleição será para a escolha de conselheiros titulares e su-
plentes, representantes das organizações não governamentais,
sendo que os 07 (sete) mais votadas titulares com seus respecti-
vos suplentes junto ao CMDCA.

Ao que segue, ficam as Organizações Não Governamentais e
Movimentos Sociais supramencionados, devidamente convo-
cados, para a participação efetiva nesta Assembléia. Os interes-
sados deverão realizar a inscrição de seus representantes na
sede do COMCRIAJA, impreterivelmente, no período de 26 a 30
de maio de 2014, localizada à Rua Humberto Biancardi, nº 129,
Vila Serra – Jaboticabal/SP, no horário das 08h às 17h.

Demais informações deverão ser obtidas neste mesmo local.

Jaboticabal, 23 de maio de 2014.
Maria  Aparecida  Chioda  Marques

Presidente  do  COMCRIAJA

Jaboticabal Shopping em
homenagem ao mês das noi-
vas, reuniu profissionais que
fazem parte do ritual majes-
toso deste dia. Dentre eles

10ª FEIRA DAS NOIVAS
Rene Color, Mônica Reino,
Alessandra Doces, DJ e João
Brigadeiro - que conquistou
prêmio e reconhecimento pela
Secretaria de Turismo como

um dos melhores pratos do
estado de São Paulo e sendo
reconhecido também em todo
o Brasil. A Expo Noiva vai até
dia 26 de maio.

Jaboticabal terá “Casa
do Bolsa Família”

Local será destinado ao atendimento
de famílias cadastradas no CadÚnico

A Prefeitura de Jaboticabal, através
da Secretaria de Assistência Social, se
prepara para implantar a “Casa do Bol-
sa Família”, um local específico para
atender aos beneficiários registrados no
CadÚnico (Cadastro Único do Governo
Federal). No local será possível fazer o
cadastro ou recadastro dos projetos ofe-
recidos.

A secretária de Assistência Social,
Eliete Travaini, explica como surgiu a
ideia. “Antes fazíamos esse atendimen-
to na sede da secretaria, depois nos
CRAS. Foi quando sentimos a necessi-
dade de centralizar as ações para me-
lhor atender as famílias cadastradas”.

De acordo com a secretária, a Pre-
feitura providenciará um local para ins-
talação da casa. “Enquanto isso, os fun-
cionários responsáveis pelo atendimen-
to das famílias estão sendo capacita-
dos”, finaliza.

CDHU faz plantão
de atendimento

Atendimento especial acontece
no domingo, 1° de junho

A CDHU (Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano)
realiza plantão de atendimento para
os mutuários do Conjunto Habitaci-
onal “Ulisses Guimarães”.

Os interessados devem procurar
a EMEB “Paulo Freire”, no dia 1°
de junho, das 9h30 às 14h. “Os mu-
tuários foram convocados por meio
de correspondência. Ao dirigir-se ao
local, devem levar o RG ou boleto
de pagamento. Os casos em que o
mutuário for gavetário, leve o con-
trato de gaveta e a procuração”, afir-
ma a Presidente da EMURJA, Ru-
chele Coan.

Para mais informações, o telefo-
ne de contato da EMURJA é (16)
3202-9993.

O prefeito Raul Girio se reuniu,
na última semana, com presidentes
e técnicos das entidades Olhos da
Alma, APAS e ABCDown para trans-
mitir uma boa notícia: Jaboticabal foi
contemplada pela Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento Social com
aumento do Piso Paulista.

O benefício se estenderá direta-
mente às entidades. “Graças ao
bom uso dos recursos enviados
pelo Estado – mais de 90% dos re-
cursos executados em prol das en-
tidades e de projetos assistenciais
– fomos beneficiados com mais R$
58 mil que serão divididos entre as
três entidades”, explica o prefeito.

De acordo com a secretária da
pasta, Eliete Travaini, o Conselho
Municipal de Assistência Social
escolheu essas entidades basea-
do no valor que recebiam anteri-
ormente. “Duas delas recebiam um

Entidades assistenciais são beneficiadas
com aumento no Piso Paulista

valor abaixo das demais entidades
e a outra não recebia repasses es-
taduais. Agora, com o novo bene-
fício, poderão custear os serviços
socioassistenciais prestados”.

O Piso Social de São Paulo - Piso
Paulista é destinado ao custeio de
serviços socioassistenciais com a
finalidade de fortalecer a gestão

municipal e melhorar a qualidade
dos serviços ofertados à população.

No total, Jaboticabal recebeu,
este ano, mais de R$ 703 mil. O
cofinanciamento estadual deve
ser empregado nas ações da rede
de proteção social básica e re-
des de proteção social especial
de média e alta complexidade.
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Reinaugurou no último
dia 17 de maio, Cuca
Fresca Gelateria, com
novo design para embele-
zar ainda mais nossa ci-
dade. Muitos sabores de
sorvetes, massas, milk
shakes, taças especiais,
cascão e casquinha. Am-
biente aconchegante e
climatizado. Vá conferir!
Funcionários eficientes  e
proprietários à sua espe-
ra para degustação entre
familiares e amigos.
Cuca Fresca Gelateria
está localizada bem no
início da rua Rui Barbo-
sa, 1.471, telefone (16)
3202-6022

 REINAUGURAÇÃO DA CUCA
FRESCA GELATERIA
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