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Quem promete pela

incredulidade, não cumpre

nem pela insensatez

Muitos dos que ocupam

importantes cargos, além  de

incapazes, carregam a ignorância

Outros clamam, e querem estar no

pódium, mas só praticam

adversidades

Domingo representou um dia
especial para as mulheres jabo-
ticabalenses. Prefeitura, Fundo
Social de Solidariedade e outras
instituições da cidade, organiza-
ram uma programação especial,
no Lago Municipal, em come-
moração ao Dia Internacional da
Mulher.

Apresentações artísticas, sor-
teio de brindes, doação de mu-
das e vários serviços foram ofe-
recidos gratuitamente. “Cabelei-
reiros, manicures e maquiado-
res também participaram desse
momento especial em que ho-
menageamos as mulheres de
nossa cidade. Fico muito feliz em
ver o grande número de pesso-
as que passaram pelo Lago Mu-
nicipal na manhã do último do-
mingo”, afirma o Prefeito, Raul
Gírio.

A Primeira Dama, Cidinha
Gírio, agradeceu a todos os co-
laboradores que ajudaram na re-
alização do evento. “Graças a
todos os colaboradores, conse-
guimos organizar um evento tão
importante. Nossas mulheres ti-
veram a oportunidade de usu-
fruir de vários serviços que fo-
ram oferecidos nessa manhã”.

A Diretora de Cultura, Môni-
ca Reino, lembra que o evento
realizado no Lago Municipal en-
cerra uma semana inteira volta-
da exclusivamente para as mu-
lheres. “Foram realizadas pales-
tras, passeatas, workshops, ex-
posição de fotografias e tantos
outros eventos em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mu-
lher. Agradeço a todos os par-
ceiros e principalmente ao pú-
blico que prestigiou”.

Dia Internacional da Mulher: Lago Municipal recebe
bom público em comemoração à data

Prefeitura organizou evento especial que contou com apresentações artísticas, sorteio de brindes e vários serviços

Começou na última semana o
curso de informática básica, ofe-
recido pelo Fundo Social de So-
lidariedade. 60 alunos divididos
em três turmas estão assistindo
às aulas que acontecem em um
novo e moderno laboratório de

Começa curso de informática do Fundo Social de Solidariedade
60 alunos estão participando das aulas na Escola Coronel Vaz

informática da Escola Coronel
Vaz.

O Prefeito Raul Gírio, esteve
presente na aula inaugural do
projeto. “Fico muito satisfeito
em ver as salas lotadas. Esta-
mos oferecendo inclusão digi-

tal para essas pessoas que ain-
da não tiveram oportunidade de
fazer um curso de informática”.

A Primeira Dama, Cidinha Gírio,
lembra que uma das turmas é vol-
tada exclusivamente para a tercei-
ra idade. “Além das turmas mon-

tadas para a nossa comunidade,
organizamos uma especialmente
para a terceira idade. Espero que
todos possam aproveitar as aulas.
Temos professores competentes e
equipamentos modernos para um
ensino de qualidade”.

Novo laboratório – A Prefeitura
decidiu transferir de local as aulas
do curso de informática. O labora-
tório que anteriormente ficava na
Mini Usina, foi transferido para a
Escola Coronel Vaz.

Um sala foi completamente

adaptada para a realização
das aulas com equipamentos
modernos e espaço suficien-
te para as turmas. O objetivo
é que novas turmas sejam or-
ganizadas para o segundo se-
mestre.

O ex-deputado federal Dimas Ra-
malho (PPS-SP) tomou posse, na se-
gunda-feira (03), como Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE). A cerimônia foi rea-
lizada no auditório José Luis de
Anhaia Mello, em São Paulo. Rama-
lho ocupará a cadeira do conselheiro
Eduard Bittencourt Carvalho, que
aposentou-se aos 70 anos.

Em seu discurso, o ex-deputa-
do lembrou a trajetória política e
falou sobre o novo cargo. “Eu não
estou em busca de notoriedade ou
em busca de aposentadoria, estou
vindo para cá para ajudar a cons-
truir um tribunal cada vez mais
sólido”, disse durante a solenida-
de em que também tomou posse
para ocupar o mesmo cargo a ex-

Dimas Ramalho toma posse como Conselheiro do Tribunal de Contas
Ex-deputado federal, ele representava a região de Araraquara em Brasília. Desafio em novo cargo é evitar o mau uso do dinheiro público, diz

procuradora de Justiça Cristiana
de Castro Morais.

O Tribunal de Contas do Esta-
do fiscaliza os gastos estaduais e
municipais. A cúpula é formada por
sete conselheiros, indicados pelo
governador ou pela Assembléia
Legislativa. Ramalho foi eleito por
unânimidade pelos deputados.
Agora, enfrenta um novo desafio:
evitar o mau uso do dinheiro pú-
blico.

Primeiro, todo cidadão tem
acesso às demandas e às denun-
cias que quiser fazer ao TCE. E
segundo é você informatizar e le-
var o tribunal a todo o município
do Estado de São Paulo”, explica.

Trajetória
Para assumir o cargo, o novo

conselheiro deixou a cadeira de
deputado federal em Brasília. Nas-
cido em Taquaritinga (SP), Rama-
lho adotou Araraquara (SP) como
berço político. Ele foi três vezes
deputado estadual e três vezes
deputado federal. Atuou ainda
como secretário de Estado da Ha-
bitação e secretário de Serviços da
Prefeitura da capital.

 “São Paulo está muito honra-
da de ter hoje aqui a posse do Di-
mas Ramalho. Isso vai beneficiar
os 645 municípios do nosso esta-
do e defender o interesse públi-
co”, ressalta o governador Geral-
do Alckmin.

Candidatura
O primeiro passo para a apro-

vação do nome de Dimas Rama-

lho ao TCE foi dado no dia 12 de
junho, quando ele participou de
uma sabatina na Assembléia. O
projeto de decreto legislativo, as-
sinado pelo presidente da Assem-
bleia, Barros Munhoz (PSDB), in-
dicando o deputado federal à
vaga, foi publicado no Diário Ofi-
cial do Estado em 30 de maio.

A candidatura de Dimas Rama-
lho ganhou força após a desistên-
cia do deputado estadual Jorge
Caruso (PMDB). Marcos Renato
Böttcher, funcionário de carreira
do TCE, também pleiteava a vaga.
Caruso e Böttcher devem dispu-
tar a próxima cadeira do colegia-
do, já que o conselheiro Cláudio
Alvarenga vai se aposentar ainda
este ano.

Cerimônia de posse realizada no auditório José Luis de Anhaia
Mello, em São Paulo.
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PEDACINHOS DE LUZ

Pr. Anastácio Martins

CANTINHO DA REFLEXÃO

Gostaria de sublinhar que se trata de
ensinamentos que têm significado PARA
MIM. Não sei se os acharão válidos.
Não pretendo apresentá-los como uma
receita, seja para quem for.

Citarei, para começar, vários exem-
plos de aprendizagem significativas, ini-
ciando-os com um item negativo. NAS
MINHAS RELAÇÕES COM AS PES-

Para quem quer vencer na vida, pode
ter a certeza que não falta nada. Porque
o Senhor já providenciou tudo para o
nosso sucesso. Mas infelizmente a mai-
oria parece não entender que, quando o
Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele
já pagou o preço por cada um de nós.
Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu único filho, para que todo aque-

É A ESPERANÇA, A FONTE DO
DESEJO. A fé nasce com o brilho e a
energia que vem do coração, em forma
de sonhos e ilusões. Tudo pode aconte-
cer, dependendo de nós, das ações e re-
ações, dentro do livre arbítrio e do
KARMA, lei de causa e efeito. As reali-
dades aparecem no decorrer das encar-
nações, dependendo do esforço e do tra-
balho nosso, diante da família e do mun-
do profano. O AMOR se constrói com
a beleza da natureza, com o brilho das
noites de lua cheia, do sol que brilha
pela manhãs, do verde das matas, onde
cantam os passarinhos, da água límpida
e cristalina, das águas que correm pelos
rios, dentro da fonte nascente, criada
por DEUS. A CRIAÇÃO está na beleza
da força e da energia, de luz e amor
vinda de DEUS. Tudo nasce para viver,
nada se acaba, tudo se transforma, para
se ter uma vida coberta de luz e se espa-
lhar pelas veredas, onde existem muitas
vidas, que se encontram com os pode-

Disco voador teria caído em cidade
norte americana. A agência Central de
Inteligência do 509 Grupo de Bombar-
deio no Campo do Exército de Roswell
revelou que está em posse de um disco
voador. Foi assim, com uma linha num
jornal sem repercussão nacional de uma
pequena cidade dos Estados Unidos, que
foi criado um dos maiores mistérios do
século 20.

A queda de um objeto voador não
identificado na cidade de Roswell, Novo
México, na primeira semana de julho
de 1947 ganhou manchetes de jornais
locais a partir de 7 de julho. Em poucos
dias, circularam informações desencon-
tradas e desmentidas pelo governo que
até hoje, não foram totalmente escla-
recidas. A reportagem do jornal Roswell
Daily Record de 8 de julho informava
não apenas que um disco voador havia

Todo processo de separação conju-
gal é doloroso. A situação fica pior ain-
da quando o pai ou a mãe põe os filhos
contra o outro a ponto de nutrir ódio
por ele. Isso é chamado pelos psicólo-
gos de síndrome de alienação parental.
Em geral é praticada por quem tem a
guarda do filho. Seja o Pai ou a Mãe

REFLEXÃO -  ALGUMAS COISAS  FUNDAMENTAIS  QUE  APRENDI - I -
SOAS, DESCOBRI QUE NÃO AJUDA,
A LONGO PRAZO, AGIR COMO SE
EU FOSSE ALGUMA COISA QUE
NÃO SOU.

NÃO SERVE DE NADA agir calma-
mente e com delicadeza, num momen-
to em que estou irritado e disposto a
criticar; agir como se soubesse as res-
postas dos problemas quando as ignoro;
agir como se sentisse afeição por uma
pessoa quando nesse determinado mo-
mento sinto hostilidade para com ela;
agir como se estivesse cheio de segu-
rança quando me sinto receoso e hesi-
tante; agir como se estivesse BEM quan-
do me SINTO DOENTE. Devo, toda-
via, acrescentar que, embora julgando
ser verdade o que deste modo ia apren-
dendo, nem sempre aproveitei essa li-
ção.

Uma SEGUNDA aprendizagem pode
ser formulada como se segue:

DESCOBRI QUE SOU MAIS EFI-
CAZ QUANDO POSSO OUVIR A MIM
MESMO, ACEITANDO-ME, E QUAN-
DO POSSO SER EU MESMO.

Poder-se-ia dizer, em outras pala-
vras, que tenho a impressão de ter me
tornado mais capaz de me deixar SER o
que SOU. Tornou-se mais fácil para
mim ACEITAR a mim mesmo como
um indivíduo irremediavelmente imper-
feito e que, com toda a certeza, nem
sempre atua como eu gostaria que atu-
asse. Pois, quando me ACEITO como
sou, estou me modificando. Julgo que
aprendi isso com os meus relacionamen-
tos profissionais, bem como através da
minha experiência pessoal – não pode-
mos mudar, não podemos afastar do que
somos, enquanto não ACEITARMOS
profundamente o que somos.

Então, a MUDANÇA parece ope-
rar-se, quase sem ser percebida.

Uma outra consequência desta
ACEITAÇÃO de mim mesmo, é que as
relações se tornam reais. As relações
reais têm o caráter apaixonante de se-
rem vitais e significativas. Se eu posso
ACEITAR o fato de estar irritado ou
aborrecido com um colega de profissão,
ou com outra pessoa de minhas rela-

ções, então sou capaz de me dispor muito
melhor, para ACEITAR as reações que
a minha atitude provoca.

A tendência das RELAÇÕES REAIS
é mais para se modificarem, do que para
se manterem estáticas. Saber quando me
aproximo dos limites da resistência ou
da tolerância e ACEITAR isso como um
fato; saber quando desejo moldar ou
manipular as pessoas e reconhecer isso
como um fato em mim. Gostaria de ser
capaz de ACEITAR estes sentimentos
como ACEITO os sentimentos de EN-
TUSIASMO, de INTERESSE, de TO-
LERÂNCIA, de BONDADE, de COM-
PREENSÃO, que também são uma par-
te muito real de mim.

É unicamente quando ACEITO to-
das estas atitudes como um fato, como
fazendo parte integrante de mim, que
as minhas relações com as outras pes-
soas se tornam no que são, e podem
crescer e transformar-se com maior fa-
cilidade.

Reflexões de Carl Rogers  -  Psicote-
rapeuta  e  Fernando Stigliano

A síndrome de alienação parental !!!  Exemplo mostrado atualmente na novela Salve Jorge
lança mão de artifícios baixos, como
dificultar o contato da criança com (a)
ou (o) ex-parceiro, falar mal e contar
mentiras com o objetivo de romper la-
ços afetivos com os mesmos, e até com
os parentes do outro, causando com isso
crises de angústia, ansiedade e depres-
são. Motivada por raiva e sentimento
de vingança em relação ao antigo par-
ceiro. O manipulador usa os filhos como
arma. Além de interferir nas visitas, faz
tudo para excluir o outro da vida da cri-
ança e ainda se coloca como vítima do
ex, explorando com riqueza de detalhes
seus sentimentos negativos e as más
experiências vividas pelo casal.

Todo individuo que tenta dividir uma
família, tem dificuldades para reconhe-
cer que os filhos devem ser respeitados
como pessoas e têm o direito de Amar e
serem amados, tanto pelo Pai, como
pela Mãe, independentemente da sepa-
ração. Muitos procuram ajuda psicoló-
gica, em busca de ajuda para reverter a

situação. Felizmente, agora há mais uma
forma de evitar essa prática criminosa,
que revisa a guarda do pai ou da mãe,
que cometem esse abuso PSICOLÓGI-
CO contra o filho.

De fato, as conseqüências psicológi-
cas na criança ou no adolescente são
devastadoras. Eles agem com sentimen-
to constante de raiva e ódio contra o
genitor, recusando-se a dar-lhe atenção,
visitá-lo ou comunicar-se com ele. Os
filhos são obrigados a pensar do mesmo
modo do manipulador, do contrário
correm o risco de serem punidos, até
com ameaças de abandono.

Como são dependentes emocional-
mente daquele que os controla, retra-
em-se e demonstram Medo de desagra-
dar ou de se opor a quem devem obedi-
ência e, assim, o problema se mantém.

Como se vê, existem ex-parceiros
que não tem maturidade para separar
uma “briga de casal” de uma “briga fa-
miliar”. É preciso acompanhamento

urgente para superar o problema. Pois
além da tendência a ser imaturos na área
afetiva, poderão ainda ter problemas
com Drogas, desenvolver o transtorno
de ansiedade e pânico e até a cometer
suicídio. E também tendem a repetir
no futuro o que aprenderam com es-
ses pais disfuncionais. Aqueles pais que
provocam tal situação, devem se lem-
brar que é imoral acabar com a ima-
gem do ex-parceiro. Afinal, tudo nes-
ta Vida é passageiro. Se hoje o filho
ou os filhos estão ao seu favor, não
significa que continuarão no futuro.
Em uma separação, os parceiros de-
vem ter atitudes Nobres para diminuir
a Dor Mútua. “Só é capaz de ter uma
conduta digna, quem tem a Mente Lú-
cida e Amadurecida, pois como diz He-
ródoto,” A força  não tem lugar onde
se precisa de Talentos.

a.) - MARIA CAPPATTO - Rela-
ções Sociais.

NÃO FALTA NADA
le que Nele crer, não pereça, mas tenha
a vida eterna (João 3.16). Então, o que
fazer diante desta situação? Ficar sen-
tado esperando alguma coisa acontecer
ou levantar-se e seguir em frente? Siga
em frente e nunca pare. Bíblia fala no
livro de I Samuel 30. 1 ao 31, de um
homem que tinha tudo para desistir e
aceitar a derrota, sem pelo menos ter
tentado fazer a diferença. Este era Davi,
o que havia derrotado o Gigante Golias.
Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os
homens ao terceiro dia a Ziclague, já os
amlequitas com ímpeto, tinham dado
sobre o Sul e sobre Ziclague, tinham fe-
rido a Ziclague, e tinham posto a fogo.
E levaram cativas as mulheres que esta-
vam nela, porém a ninguém mataram,
nem pequenos nem grandes; tão-somen-
te os levaram consigo e foram pelo seu
caminho. E Davi e os seus homens vie-
ram à cidade, e eis que estava queimada
a fogo, e suas mulheres, seus filhos e
suas filhas eram levados cativos. En-
tão, Davi e o povo que se achava com
ele, alçaram a sua voz e choraram, até
que neles não houve mais força para
chorar. Veja que situação complicada

para esses homens. Quando chegaram à
cidade, tudo estava destruído pelos ini-
migos que haviam invadido e levado suas
famílias em cativeiro. Não é fácil per-
der alguma coisa, principalmente se tra-
tando da família. Então o desespero
tomou conta de cada um, ao ponto de
chorar até não ter mais forças. Quantas
pessoas não se sentem assim, quando
passam por algum tipo de aflição. Não
é fácil, mas ficar reclamando ou se la-
mentado, isso não vai mudar nada, pelo
contrário, só piora a situação. Os ho-
mens que estavam com Davi, resolve-
ram colocar a culpa nele. E Davi muito
se angustiou, porque eles queriam ape-
drejá-lo, porque o ânimo de todo o povo
estava em amargura. Cada um por causa
dos seus filhos e das suas filhas; todavia,
Davi se esforçou no Senhor, seu Deus.
Davi buscou a Deus com toda a sua for-
ça, apesar de ter chorado muito, ele não
aceitou o fracasso. Disse Davi: Senhor,
perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-
ei? E o Senhor lhe disse: Persegui-a,
porque, decerto, a alcançarás e tudo li-
bertarás. È o que muitos estão precisan-
do fazer, antes de tomarem qualquer

decisão. Davi estava numa situação la-
mentável e de muita dor mesmo, assim
ele buscou o Senhor, ainda que tudo pa-
recesse perdido e sem saída, ele não fi-
cou se lamentando pelo acontecimen-
to, tomou uma posição e perseguiu os
inimigos e os alcançou, libertou todos
os cativos, conforme a palavra que o do
Senhor lhe disse: Persegue-os e tudo li-
bertarás. Foi uma grande vitória para
Davi e seus homens, mas se eles ficas-
sem chorando, como muitos fazem, não
teria alcançado nenhuma vitória. Lem-
brem-se, que não falta nada para aqueles
que buscam o Senhor. Não importa qual
seja a dificuldade ou a luta que você este-
ja enfrentando. Deus sempre tem uma
saída, basta somente buscá-lo, com todo
o seu coração. Faça como Davi, pergun-
te ao Senhor o que deve fazer diante des-
ta situação. Ele vai lhe responder: ape-
nas obedeça aos meus mandamentos e
tudo vai dar certo, porque só o Senhor
conhece todas as coisas. Que Deus possa
falar mais ao seu coração. Está é a mi-
nha oração. Pr. Anastácio Martins. Ouça
o nosso programa (A Verdade da Pala-
vra). Diariamente na GAZETA FM 107.9
das 5hrs30 às 6hrs30

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
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HANGAR 18 -  O MISTÉRIO DE ROSWELL - FILME DA UNIVERSAL STUDIOS
caído na região, como também, que al-
tos funcionários do Exército tinham re-
colhido seus escombros. Policiais e mi-
litares que viram tais restos diziam que
eles eram de um tipo de metal que quan-
do amassado, voltava à sua forma; tam-
bém não era possível  cortá-lo, dobrá-
lo ou derretê-lo. Outros jornais chega-
ram a noticiar que corpos de seres ex-
traterrestres haviam sido recolhidos e
submetidos à autópsia, numa unidade es-
pecial do governo. Da queda do objeto,
duas testemunhas contavam para os jor-
nais que haviam visto um objeto, com
dois pratos colados pelas bordas, com
luzes no centro, que passou pelo céu em
alta velocidade e caiu. No dia seguinte
ao furor, 8 de julho, os militares trata-
ram de esclarecer o caso. Numa coleti-
va de imprensa, mostraram o que seria
o tal objeto e, com a avaliação de espe-
cialistas, anunciaram que tais restos não
passavam de um balão meteorológico
destroçado pelos ventos. Fotos e pro-
vas da queda do balão foram apresenta-
das, e aqueles que acreditavam na queda
de um objeto extraterrestre passaram a
ser tratados como loucos. No entanto,
policiais que tiveram contato com o
objeto logo após a queda, argumenta-
ram depois, que o balão e o objeto que
caiu em Roswell eram duas coisas dife-
rentes. Durante anos, o incidente em
Roswell não saiu do rodapé da história.
Até que em 1980, um oficial da Inteli-

gência do 509 Grupo, Jesse A. Marcel,
resolveu voltar no caso. Marcel foi uma
das primeiras pessoas a chegar ao local
da queda. Ele recolheu, quanto material
foi possível, colocou em dois carros e
notou que o metal tinha uma textura
desconhecida. No caminho para a base,
ele parou em casa e mostrou o metal
para a mulher e o filho. A um amigo
também, do Exército, disse: veja que
material estranho, e que letras esquisi-
tas... isso não é dos Estados Unidos, isso
é de um outro mundo. Nas décadas se-
guintes, Marcel não tocou mais no as-
sunto. Diz-se que foi obrigado aceitar a
versão meteorológica por pressões in-
ternas. A partir da revelação de Marcel
que morreu em 1986, o caso Roswell
tomou corpo novamente. Livros foram
escritos sobre o incidente do qual o mais
fiel é o que deu origem ao filme Hangar
18 e outros como O Vôo do Navegador
(uma obra prima). Outros personagens
da época decidiram contar sobre o caso.
Até mesmo uma suposta autópsia dos
extraterrestres capturados em Roswell
chegou a ser exibido por televisões do
mundo inteiro em 1995, o que foi pro-
vado, depois, ser uma farsa. O furor na
época foi tanto, que o governo norte
americano abriu uma investigação in-
dependente sobre o caso, que concluiu
que o objeto encontrado não passava
mesmo de um balão.

O caso Roswell também inspirou a

cultura pop dos anos 90. As séries de
televisão Arquivo X e DARK Skies em-
barcaram na onda de desenvolvimento
de teorias conspiratórias e descobertas
que são escondidas pelo governo norte
americano.

Até no filme Independence Day,
maior bilheteria do ano de 1996, há
forte referência ao caso Roswell.

Como começou: Universal Studios
Em 1906, um imigrante alemão cha-

mado Carl Laemmle, inaugurou um tea-
tro em Chicago, exibindo filmes mudos
e  produzindo e distribuindo seus pró-
prios longas. Assim começou a história
da Universal Studios. Com o passar dos
anos, Laemmle formou uma empresa e
expandiu os negócios com a aquisição
de outros estúdios, quando usou pela
primeira vez o nome Universal, até
decidir centralizar as operações em Los
Angeles. Criou em 1915 a Universal
City, o primeiro centro de entreteni-
mento dedicado à produção de filmes,
e convidou os visitantes a fazerem um
passeio pelos bastidores, gerando com
isso uma tradição na empresa. Depois
que Laemmle deixou a indústria cine-
matográfica em 1936, o estúdio foi
vendido várias vezes. Na lista de su-
cessos da Universal Studios estão: E.T.
O Extraterrestre (1982) De Volta para
o Futuro (1985) Jurassic Park (1993)
Lista de Schindler (1993) e Twister
(1996).

TUDO  NASCE  COM  A  SEMENTE  DO  AMOR
res da fé, esperança e da caridade, como
um poder de vencer o tudo da ignorân-
cia e somar forças no pedido da fé, na
certeza que DEUS existe, para mostrar
que somos eternos em espírito.

Só seremos felizes se conquistarmos
a evolução, para compreendermos os
mistérios da vida eterna do espírito.
Tudo depende de nós.O que cada um
consegue com trabalho e muito esfor-
ço, será recompensado com dádivas vin-
das de DEUS.

NÓS SEREMOS  FELIZES E NADA
NOS FALTARÁ.

GOZAREMOS DE BOA SAÚDE.
HAVEMOS DE REALIZAR TUDO
QUE DESEJAMOS, PARA HONRAR
E GLORIFICA O NOME DE DEUS.
NÓS SEREMOS FORTES, PODERO-
SOS. EM NOME DE DEUS PAI TODO
PODEROSO. VIVA JESUS EM NOSSOS
CORAÇOES  PARA SEMPRE. ASSIM
SEJA.

O AMOR nasce em corações bem
formados, livres de maldades e repletos
de ações, onde reina o bem, fortalecido
pela fé, esperança e caridade.

SÓ SEREMOS FELIZES, QUANDO
ACORDARMOS COM OS OLHOS DO
CORAÇÃO, DA FÉ E NA CRENÇA EM
DEUS. DA INTELIGENCIA VIVA DO
AMOR. EU SOU UM SER DE FOGO
VIOLETA. EU SOU A PUREZA QUE
DEUS DESEJA. MARCHAREMOS NO
SUL E NO NORTE. NINGUÉM PODE
ESTA MARCHA DETER, POIS SE NÓS
NÃO TEMEMOS A MORTE, A QUEM
É QUE NÓS VAMOS TEMER.

DEUS.. FAÇA DE NÓS, INSTRU-
MENTO DE TUA PAZ.

O Senhor se lembra sempre da alian-
ça que Ele fez conosco. A aliança que
Deus fez com vocês casados é toda es-
pecial. Deus, que é o Criador, que criou

Convite
 Associação do Bem Comum ao Down

Convida para palestra em comemoração ao Dia Internacional
da Síndrome de Down.

Dia: 21 de Março de 2013
Horário: a partir das 19:00 h

“Os direitos da Pessoa com deficiência”

Palestrante: Promotor de Justiça de Jaboticabal –
Dr. Paulo Henrique de Oliveira Arantes

Local: Igreja Presbiteriana de Jaboticabal
         Praça Dr. Pedro Dória, 940 – Centro (em frente

à antiga Delegacia de Polícia)

Contamos com sua presença!

Você é único!
tudo, resolveu criar outro ser humano
com a participação de vocês dois.

A participação do Senhor no casa-
mento é uma coisa sagrada. Foi Ele quem
fez essa aliança com você homem e com
você mulher, para que Ele continuasse
criando através de vocês.

Entre milhões de espermatozóides,
apenas um é fecundado. Nós somos es-
colhidos especialmente por Deus. Você
é único. Aquela sua filha é única, por
mais decepção que ela tenha dado a você
ou à sociedade. Deus a quis. O mesmo
vale para todos.

Não existiu e não existirá ninguém
igual a você. Você é único. O Senhor se
lembra sempre da aliança que fez com
você. E quando alguém é adúltero, em
primeiro lugar, está sendo infiel a Deus.
O mesmo vale para os outros pecados.
Pense nisso. É tempo de mudança. É
tempo de graça! É tempo de voltar para
Deus e de buscar as coisas do alto.

Vem, Senhor Jesus!
Deus o abençoe!

RUA SÃO JOÃO Nº 268

VENDE-SE
1 Caminhonete S10 Cabine Dupla, cor prata, ano

98. 4.3 - 6 cilindros, Flex e à gás.
Documentação em dia.

Tratar (16) 9124-2676

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA STEFANI
Sede Social: Rua Getulio Vargas, 999

Fone: (16) 32021213 (14870-470) Jaboticabal - SP

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSISTA STÉFANI, comu-
nica que realizará no dia 22/03/2013, na sua Sede Social situada à
Rua Getulio Vargas, 999, Bairro Sorocabano, Jaboticabal-SP, à par-
tir das 16:30 hs com término às 18:30 hs, eleição para escolha da
Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo para o primeiro dia de
Abril/2013 à Março/2014, conforme o Artigo 23, Capitulo IX do
Estatuto da Entidade.
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A história do futebol amador de Ja-
boticabal é muito interessante. Vi que
ao longo dos anos, mais precisamente
da década de 30,40,50,60,70,80, que o
futebol amador de Jaboticabal sempre
foi muito forte

Tinha a União Esportiva Tonanni,o
Paulista, do Liminha,do Pelézinho e
do Fubá. A Aparecida, entre outras, mais
tarde o Cruzeirão do Mundo, do Alvi-
nho, do Levi, do Rubão, do Manelão; o
Bangu do Carlos Roberto,do Tonho
Furacão, do Pedrinho; o Santa Tereza
do Bernal e do técnico Sebastião Taka-
ta; o Cruzeirinho do  Coquinho ,
Carlinhos,Gaspar; a Aparecida do
Gilson, Nilton Macri,do Deivão, e
mais jogadores excelentes iam sur-
g indo nes tas  equipes ; o  Moleza ,
Adilson, Zé Américo, Poióca, Jabá,
Luizão ,  Ademir,  Mi ,  Romár io. E
fantást ico era o Sorocabano,  que
sempre teve grandes equipes, desde
as décadas de 30, conta  emociona-
do  o  vo lan te  Es top im: “meu pa i
jogou no Sorocabano e esse time,
ao longo de sua existência, sempre
teve excelentes jogadores, que gos-
tavam do clube e jogavam por amor
à camisa”. Mas, em 1970, e que con-
seguiu o seu auge, em  conquistando
o título de Campeão Amador da ci-
dade, com o goleiro  Ademir, Zeola,
Grecco, Cano, Antenor, Pagoto, Be-
tinho, Duzentas, Romário, Zetti de
Bonis e um meio campo excelente,

Sorocabano em 1977: Baldarati, Afonso, Cano, Grecco, Pira, Nilton Macri e Estopim (técnico).
Agachados: Nego, Romário, Gaspardo, Odairzinho e Sabiá.

A. A. APARECIDA 1970:  Bezerra ex-São Paulo, Cavalinho, Fernando Cruz, Alvito, Adalberto e
Kilão. Agachados: Freitas, Adilson Geada, Toti ex-Barretos, Vadinho e Kioshi.

com Estopim e Luizinho, onde ha-
via uma harmonia perfeita, al iava a
técnica do Luizinho, jogador inte-
ligente, de passes curtos e precisos,
e o Estopim que era implacável na
marcação, e o esquema 4-2-4 exer-
cido na época, era por eles muito
bem executado, que hoje fariam in-
veja a muitos jogadores de equipes
grandes do futebol paulista. O Lui-
zinho inclusive, esteve no Guarani
de Campinas e segundo Estopim, se-
ria escalado como titular, mas pre-
feriu voltar e jogar em Jaboticabal,
onde foi  bri lhante no Jaboticabal
Atlético, que lhe é eternamente gra-
to. O Sorocabano disputou em 1970
contra boas equipes da cidade como:
Adubos Bueno, Aparecida, Bangu,
Stéfani, Cruzeiro, Bandeirantes que era
uma filial do Sorocabano. Segundo Es-
topim, a equipe do Stéfani era muito
forte, pois tinha Zé Américo, Poióca,
Neves, Mi, Canhoteiro, Adilson, Buti-
ninha, Vanildo, Nenê, entre outros. Mas
fomos campeões. O goleiro Acosta, na
época, estava de férias e veio a Jaboti-
cabal entregar a taça de campeão ao
Sorocabano, num jogo contra o C.A.
Taquaritinga, que veio para colocar as
faixas de campeão no elenco do Soro-
cabano, pelo excelente futebol e or-
ganização da equipe do Sorocabano. E
que convites vieram para o seu ingres-
so na Segunda Divisão de Profissio-
nais, porém a diretoria do Jaboticabal

Atlético não podia ceder o seu cam-
po, uma vez que o Sorocabano não
tinha campo e nenhuma estrutura para
disputar essa divisão. Mas a história
do Sorocabano continuava brilhante,
agora era o ano de 1978, e o campeo-
nato era regional, pois contava com
equipes de renome do futebol amador
da região. O SOROCABANO SAGRA-
SE CAMPEÃO DO SEGUNDO TUR-
NO, do Campeonato Amador do se-
tor de Ribeirão Preto, onde obteve
13 pontos ganhos, o Java de Guariba
em segundo lugar e o São Martinho
em terceiro lugar. Três clubes de cada
série disputaram entre si, para saber
quem seria o primeiro colocado.  Sé-
rie A: Sorocabano, Java e Pradópo-
lis; série B: Santa Rosa do Viterbo,
São Bento de Cajurú e Cajuruense;
Série C: São José, Usina Junqueira e
Nuporanga; Série D: Altinópolis e
Ponta l . O  Sorocabano é o  cam-
peão da sua série e disputa a final
contra  o  Esporte  Clube Saião ou
São João de Araras de hoje. E per-
deu na final, mas foi vice-campeão
desse grande campeonato de 1978.
Para Estopim, a várzea de Jaboti-
cabal  fo i  mui to  importante ,  pois
abasteceu o Jaboticabal Atlético e
ainda revelou grandes talentos para
o futebol brasileiro, e alguns são
renomados no exterior,  como Pe-
drão, Leandro Fonseca, Alexandre
Bortolato  [Japão] .

SOROCABANO FOI O GRANDE CAMPEÃO EM 1970

Jaboticabal Atlético 1987: Magal, Oswaldo, Mário, Léo, Edivaldo e Bruce. Agachados: Amauri,
Pongaí, Airton, Carlos Alberto e Claudine . Abaixo as fotos dos técnicos do Atlético e Fernando Paulilo
- craque da Ferroviária.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA APARECIDA : Macri, Alvitto, Ademarzinho, Abel, Niva e Sabino. Aga-
chados: Coquinho, Gaspar, Mimá, Deivão e Angelo.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Induscômio Futebol de Salão: Massagista, Arnaldo, Lopes, Isvani, Nilton Macri e não identifado.
Agachados: Mesquitinha, Kairalla, Paulinho e Betinho.

Futebol de Salão - Forense: Dr. Jamil, Ciro, Antônio Durigan, Dr. Sérgio Carvalho, Duja, Dr. José
Eduardo Queiroz, Arnaldo Pupulim, Iuguetti e Nilton Macri. Agachados: César, não identificado, não
identificado, Raul Girío, Zé Carlos, Hélio Monteiro, Mário Murakami e Betinho.

Equipe do Zocca década de 70: Belê, Cidinho Fonseca, Luiz Preto, Macri, Mutuca, Zé Carlos, Leão,
Paulo Leme, Raul Vitta  e Laerte Zocca. Agachados: Arnaldo, Tito, Ilde Macri, Carbalóta, Ge, não
identificado e Zitto Bortollato.
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DECLARAÇÃO
Roubo de documentos (assalto)
Boletim de Ocorrência nº 935/2013
Os seguintes documentos:
1 Talão de Cheques de Número 900601 à 900620, da Caixa Eco-

nômica Federal de Jaboticabal;
1 Cheque em branco de nº 900600 também da Caixa Econômica

Federal agência de Jaboticabal;
Extratos bancários e cópias de Guias de Retiradas Judiciais emi-

tidas pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal.
Dando conhecimento ao público em Geral e a Terceiros.
a.) - Drº Francisco Cassiano Teixeira.
Av. Duque de Caxias nº 525 (local dos fatos – 06/03/2013 às

14:40) - RG Nº 4.558.150 SSP/SP – CPF Nº 612.135.788-68.

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50 385

384/0001-86 –  EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO
AOS ACIONISTAS – Convocamos os srs. acionistas a se
reunirem em  Assembléia Geral Extraordinária, que se rea-
lizará no dia  25 de março de 2013, às  15:30 horas, na
sede social da Cia., na Av. Aristides Bellodi, n.º 100, Jd.
São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Estatuto So-
cial em seu Capítulo IV. Jaboticabal, 08 de março de 2013.
Ass. Dr. Paulo Miki Junior– Diretor Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO

CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº
08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro
Colina Verde, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário JONES
ESTEVES  DE  LIMA ,  CPF Nº 366.103.638-62, CTPS Nº 50926,
SÉRIE: 00304, não comparece ao serviço desde 21 de janeiro de
2013.Vimos pelo presente informá-lo que, nos termos do dispositi-
vo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3
dias a contar com a data da publicação, para que compareça e justi-
fique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.

CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

CONCURSO MISS
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Up!
Por Cicinho

Maquiador, Desig-
ner de Moda, Scouter

R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ Roseli Pereira

Falar da Caro-
layne? A minha prin-
cesa, minha filha,
nosso presente de
Deus, aos nossos cui-
dados. Filha queri-
da, continue sempre
esta menina maravi-
lhosa, mesmo quan-
do crescer. Guarde
dentro de você este ser
amoroso, carinhoso,
agradável, simpática,
simples e amável ...!
É um orgulho prá
nós sermos seus
pais.Chegou na hora
certa, no lugar certo,
prá nos trazer ale-
gria. Sua felicidade
é contagiante. Fi-
lha... como é bom ser-
mos seus pais.  Te
amamos de montão.

Parabéns pelos 15
anos de vida que irá
completar domingo,
dia 17 de março.

a.) Marcelo e An-
dréa  Macri.

“A obediência é mais bela quando é
mais amarga.” (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

....................................................................
 “Não há nada tão poderoso como

uma idéia cujo tempo chegou”.(Victor
Hugo).

....................................................................................................
No mês em que se celebra o Dia In-

ternacional da Mulher, um levantamen-
to da Secretaria de Estado da Saúde
aponta aumento de 34% no número de
mulheres internadas por infarto no Es-
tado de São Paulo, nos últimos quatro
anos, em hospitais públicos. Os princi-
pais fatores de risco para as mulheres
são a hipertensão, o colesterol alto, di-
abetes, obesidade abdominal, sedenta-
rismo, cigarro e a combinação entre an-
ticoncepcional e fumo. A alimentação
adequada, aliada à prática de atividades
físicas diárias, pode prevenir o surgi-
mento de problemas cardiovasculares
como o AVC e o infarto, em mulheres e
homens. Vamos se cuidar!

.................................................................................
O sucesso não é um golpe de sorte,

como muitos acreditam. Para conquis-
tá-lo, é necessário autoconhecimento,
empenho, determinação e abrir mão de
certas convicções limitadoras. É aí que
mora o perigo: mudar dói e nem todos
estão dispostos a enfrentar essa dor.
Depois da dor vem uma sensação única
de poder, liberdade e crença de que no-
vas conquistas são possíveis, inclusive
o sucesso. “O sucesso chega àqueles que
têm a consciência do sucesso. O fracas-
so vem aos que, com indiferença, se
tornam cônscios do fracasso.”. (Napo-
leon Hill).

Falou tudo VAN MARCHETTI!
...............................................................................................
Um grande abraço a vocês leitoras

queridas, que colecionam minha colu-
na. Estou diariamente no jornal, po-
dem vir fazer uma visita, ok!

Márcia, Gláucia, Eliana e Juliana.
......................................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkkkk!
Num sabe lê...
Em uma escola muito heterogênea,

onde estudam alunos de várias classes
sociais, durante uma aula de português,
a professora pergunta:

- Quem sabe fazer uma frase com a
palavra “óbvio”?

Rapidamente, Luana, menina rica,
uma das mais aplicadas alunas da classe,
respondeu:

- Prezada professora, hoje acordei
bem cedo, depois de uma ótima noite de
sono no conforto de meu quarto. Desci
a enorme escadaria de nossa residência
e me dirigi à copa onde era servido o
café. Depois de deliciar-me, fui até a
janela que dá vista para o jardim de en-
trada.

Percebi que se encontrava guardado
na garagem o automóvel BMW do meu
pai. Pensei com meus botões:

- É ÓBVIO que meu pai foi ao traba-
lho de Audi.

Sem querer ficar para trás, Luiz Cláu-
dio Wilson, de uma família de classe
média, acrescentou:

- Professora, hoje eu não dormi
muito bem, porque meu colchão é meio
duro. Eu consegui acordar assim mes-
mo, porque pus o despertador do lado
da cama. Levantei meio zonzo, comi
um pão meio muxibento e tomei café.
Quando saí para a escola, vi que o fusca
do papai estava na garagem. Imaginei:

- É ÓBVIO que o papai não tinha
dinheiro para gasolina, foi trabalhar de
busão.

Embalado na conversa, Wanderclei-
son Maicon Jáqueson, morador da peri-
feria, também quis responder:

- Fessora, hoje eu quase não durmi,
porque teve tiroteio até tarde na fave-
la. Só acordei de manhã porque tava
morrendo de fome, mas não tinha nada
pra cumê mesmo... quando olhei pela
janela do barracão, vi a minha vó com
o jornal debaixo do braço e pensei:

- É ÓBVIO que ela vai cagá.
Num sabe lê...

SCOUTER OU OLHEIRO!
Quando vi aquela menina linda,

alta, cabelos pretos, pele bem clara e
rosto encantador, não pensei duas
vezes. Essa é sempre a primeira im-
pressão boa, que leva o profissional
scouter a abordar, entregar um car-
tão da agência, fazer as fotos e logos
após encaminhá-la para a agência de
modelos (testes e seleções). Quem não
gostaria de passar o dia procurando
mulheres e homens bonitos? Aparen-
temente parece bem fácil, mas para
isto é preciso ter aquele olho clínico,
muito jogo de cintura, simpatia, pre-
paro físico para longas horas em pé,
e um alto astral lá em cima, para re-
ceber sim e nãos...kkk. Mas quando
se faz o que gosta, supera-se os desa-
fios, depois disso o que resta é desco-
brir se ela realmente tem aquele bri-
lho a mais, o talento, a atitude. Por

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

Nos cinemas

DEADFALL
A FUGA  **

Estréia nesse final de semana (com
um atraso absurdo em relação à sua
estréia nos Estados Unidos), o thriller
‘’Deadfall – A Fuga’’ com Eric Bana,
o astro do Hulk de Ang Lee e a bela
Olivia Wilde do seriado House. Eles
interpretam dois irmãos que, em meio
a um assalto mal sucedido, acabam por
atirar em um policial e decidem se se-
parar e seguir caminhos diferentes até
se encontrarem novamente na fron-
teira. Liza (Wilde) consegue uma ca-
rona com Jay (Charlie Hunnam), um
ex boxeador que acabou de sair da pri-
são e pretende passar o dia de ação de
graças com seu pai (Kris Kristoffer-
son) e sua mãe (Sissi Spacek). A atra-
ção dos dois é mútua e ele, sem pensar
duas vezes, a convida para a ceia com
a família. Já Addison deixa um rastro
de sangue pelo caminho, mas em con-
trapartida ajuda uma garotinha no
meio da floresta contra seu padrasto
autoritário. Ou seja, fica difícil saber a
real intenção dos personagens. A Fuga
acerta em seu clima, mostrando o ar
gelado da pequena cidade canadense
em que a ação se passa. Por outro lado

Raphaela Griecco, nas-
ceu em 15 de março de
1893 aqui em Jabotica-
bal, casou-se com  João
Ferrari, teve o filho Do-
mingos Ferrari que ca-
sou-se com Siciliana Au-
gelli Ferrari e dessa
união os filhos: João, He-
lier e Angelita.

Passaram-se 120 anos,
mas seus ensinamentos
continuam na memória
de seus descendentes.

fica evidente a falta de habilidade do
diretor austríaco Stefan Ruzowitzky
em criar um suspense com maior pro-
fundidade e inteligência. No final a
sensação deixada é que, embora lon-
ge de ser uma tragédia, a produção
poderia muito bem ser mais interes-
sante e, principalmente, mais vibran-
te.

Outros lançamentos
A BUSCA
ANNA KARENINA
LINHA DE AÇÃO

CAROLAYNE MACRI

Recordando

que para ser um modelo, não é ter
apenas um rostinho bonito. É pre-
ciso muito mais além. A Gisele Bund-
chen, top das tops, foi descoberta
por um scouter e através dele ini-
ciou sua bem sucedida carreira. Hoje
a R.Office Models tem modelos bri-
lhando internacionalmente.

Quem sabe, talvéz você possa ser
minha próxima abordagem.

Cicinho (Scouter R.Office Mo-
dels) continua sua procura por no-
vas caras para o mercado da moda!

Contato:
 cicinhodesigner@hotmail.com

NA FOTO ESTÃO OS MODE-
LOS EM PÉ. DA ESQUERDA
PARA DIREITA FELIPE, EDUAR-
DO, LUCAS, ALEX, E ERIC. SEN-
TADOS ESTÃO: YASMIN, CICI-
NHO, ALINE E EDUARDA.

Completa mais um ano de vida, neste dia 16 de março.
Receberá carinhos dos amigos e todos os familiares. Pa-
rabéns e muitas felicidades!

Marília Fabiano Roncato Sagula

Desejamos,
neste dia 18
de março, pa-
rabéns e
muitas feli-
cidades para
A n t o n i o
Raymundo,
mais conhe-
cido por To-
ninho. Dese-
jos da famí-
lia e amigos.

Dia 22 de
março,
Marcos
Vinícius
Pinqui
(Rabicó),
receberá os
parabéns
por mais
um ano de
vida.
Parabéns!

P a r a -
béns à ani-
versarian-
te Nathália
Souza, que
completa-
rá dia 19/
03, mais
uma pri-
m a v e r a .
Receberá
c u m p r i -
mentos do
Pai Fabi-
ano, Mãe
Cibele e
Amigos.
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José Basílio da Costa, completará idade nova no próxi-
mo dia 19 de março, dia de São José Operário. Basílio,
como é conhecido, exerce a  profissão de carpinteiro e é
muito requisitado na cidade e região, por sua capacidade,
competência e dedicação. Desejamos ao aniversariante,
muitas felicidades, ao lado dos seus. Parabéns!

A CASA TRINCOU??
Serviços com garantia, orçamento

grátis com engenheiros.
Telefone: (16) 9728-7993

ou 0800118023
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

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

Casa do Criador

Promoção:
QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM

MEIA  ENTRADA - 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

JOÃO E MARIA:
CAÇADORES
DE BRUXAS

Sessão: 19:30 e 21:15 / Sábado
e Domingo também às 17:30
Censura: 14 Anos
Sinopse: Depois de pegarem um

gostinho por sangue quando crianças,
João (Jeremy Renner) e Maria (Gem-
ma Arterton) se tornaram vigilantes
extremos, determinados a defender seu
povo. Agora, sem que eles saibam,
João e Maria passam a ser a caça e
têm de enfrentar um mal muito maior
do que as bruxas: seu passado

C. A. GAGLIARDI SILVA
REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL SOCIEDADE SIMPLES,
CNPJ Nº  05.674.367/0001-04,
por documento de 12/03/2013,
os sócios da empresa supra,
com sede em Taiúva – SP resol-
vem dissolver a sociedade. A
sociedade ora dissolvida não
deixa ativo e nem passivo.

SILVIA ELENA DE SOUSA
JABOTICABAL – ME, torna
público que recebeu da CE-
TESB  a Renovação da Licen-
ça de Operação Simplificada
Nº 52000050  válida até 12/03/
2016, para “Velas (cera, estea-
rina, sebo, etc.), fabricação de”
à Av. Rogério Rigonato, 621,
JD. Patriarca, Jaboticabal/SP.

VENDE–SE
1 fábrica de isca de

pesca em Jaboticabal.

Falar c/ Sérgio:
(16) 9787-8112

VENDE-SE
1 Ford Ka ano 2001, motor zetec rocam, gasolina. Cor prata,

muito econômico e em ótimo estado de conservação.
Valor:  R$ 9.000,00.

Tratar fones: (16) 3203-1304 e 8157-9420 - Renata

JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO JUÍZO DA 61 ª ZONA ELEITORAL –
JABOTICABAL - Avenida Benjamin Constant, 539, Centro, Cep: 14870-140 - Tel.: (16) 3203.88.78/

3202.11.71 /  Fax: (16) 3202.11.71 - Jaboticabal - São Paulo

COMUNICADO
A 61ª Zona Eleitoral (Cartório Eleitoral de Jaboticabal) informa que:
Os eleitores que deixaram de votar e/ou justificar nas três últimas eleições,

deverão comparecer ao CARTÓRIO ELEITORAL até o dia 25 de abril para
regularizar a inscrição eleitoral. A relação destes eleitores está afixada no átrio
da serventia (cartório).

O horário de atendimento é das 12: 00 às 18:00 horas.
Atenciosamente,

Fabiana Oliveira de Toledo
Analista Judiciário-Chefe de Cartório

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚ-
BLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta
cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de
Maio, nº 750 - Centro, FAZ SABER a todos os Servidores  Públicos
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 26 de Março de
2.013,  na sede da Entidade Sindical, às 17:00 horas em primeira convo-
cação e às 18:00 horas em segunda convocação, ASSEMBLÉIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA:

A) – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDI-
CAÇÕES DAS CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS PARA O
DISSÍDIO COLETIVO DA CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2.013/2.014.

B) – DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o pre-
sente Edital de Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado
em todos os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais de
Jaboticabal e demais locais de costumes.

                   Registre-se e Publique.

Jaboticabal, 13 de  Abril de 2.013.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente

Av. Treze de Maio, n.º 750 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

RIR COM
WALDIR

Abandonei meu marido
quando o flagrei num jogo
de pôquer.

- Por que? Ele tinha al-
gum “ás” na manga?

- Não, tinha uma “dama”
no colo.

................................................................
Coberto de hematomas e

feridas, o rapaz procura tra-
tamento numa clínica.

- Puxa, como é que você
conseguiu se machucar des-
sa maneira? - pergunta a
atenciosa enfermeira.

- Pois é, eu estava dançan-
do lambada com a minha
namorada e o pai dela ape-
receu na sala. Na mesma
hora, o homem pegou a ben-
gala e me encheu de porra-
da.

- Nossa! Ele é maluco ?
- Não, ele é surdo...

AS AVENTURAS DE TADEO
sab e dom 17:30 e 19:30 /terça a quinta as 19:30

CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS, CALDEIRARIA E EQUI-
PAMENTOS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Re-
novação da Licença de Operação N° 52001119, válida até 07/03/
2017, para FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, sito à
SP 326, 13, KM 342, PARQUE INDUSTRIAL, JABOTICABAL./SP.



Na última sexta-feira,  08 de mar-
ço,  a Polícia Militar homenageou as
Policiais Militares Femininas num
delicioso almoço, servido no pró-
prio quartel, para soldados e convi-
dados.

O município conta com 11 Solda-
dos Femininas, que desempenham
funções administrativas, e efetivos

POLICIA MILITAR -  DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na quinta-feira, 07 de mar-
ço,   alunos e professores dos
dois períodos da EMEB Coro-
nel Vaz, finalizaram o Projeto
Dengue, numa passeata pelas
ruas centrais da cidade. Os alu-
nos levaram cartazes e entrega-
ram panfletos com o objetivo
de conscientizar o maior núme-
ro de pessoas possível.

A ação teve como principal
objetivo chamar a atenção da
população para a importância
da prevenção.

nas ruas.
Soldados Femininas homenage-

adas: Sd PM Ilani Mara, Sd PM Car-
la Sanches, Sd PM Rita Aparecida,
Sd PM Elisângela Cristina, Sd PM
Ana Cláudia, Sd PM Francine, Sd
PM Rosemeire, Sd PM Tatiane, Sd
PM Temp. Ana Paula, Sd PM Temp.
Bruna, Sd PM Temp. Jacqueline.

A Polícia Militar  existe para coi-
bir ações criminosas e prender ele-
mentos que põem em risco a inte-
gridade dos cidadãos de bem.

Cumpre a lei, com objetivo de
um  contato mais humanizado com
a sociedade.  A Polícia Militar está
à disposição para quaisquer evern-
tualidades.

EMEB “CORONEL VAZ” PROJETO “DENGUE”
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