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A boa localização e o fato de
abrigar uma das maiores universi-
dades do Estado de São Paulo, a
UNESP, fez com que Jaboticabal
fosse cotada como possível local
para a construção de um novo
Parque Tecnológico. Na última
semana, o prefeito Raul Girio rece-
beu representantes da Fundação
Getúlio Vagas (FGV) e da CIESP
para tratar o assunto e esclarecer
alguns pontos.

“Nesse primeiro momento, es-
clarecemos dúvidas e reafirmamos
as potencialidades de Jaboticabal

Na última semana, a Primeira
Dama, Cidinha Gírio, participou
das comemorações da Páscoa em
Jaboticabal, visitando o Centro de
Lazer Edson Martini, onde funci-
ona a Terceira Idade, Caps, Casa

Fundo Social promove entrega de Ovos de Páscoa
Primeira Dama do Município, Cidinha Gírio, acompanhou de perto a entrega dos ovos de chocolate

Transitória e também a entidade
Recanto Menina.

Nos dois locais aconteceram a
entrega de Ovos de Páscoa. “Fico
muito feliz em participar desses
encontros. É um momento gosto-

so de interação com nossa popu-
lação e uma maneira de homena-
geá-los em uma data tão significa-
tiva. Espero que todos tenham
gostado dessa singela homena-
gem”.

Jaboticabal pode ganhar Parque Tecnológico
CIESP e FGV avaliam municípios candidatos à instalação do Parque. Jaboticabal é bem avaliada

para receber o Parque Tecnológi-
co. Estamos bem localizados e,
além disso, temos a UNESP, um
berço de conhecimento”, afirma o
prefeito Raul.

“Jaboticabal tem boa represen-
tatividade na região central do
Estado”, elogia o gerente regional
da CIESP, Carlos Aiello, que tam-
bém esclarece: “a instalação leva-
rá em conta a logística e o conhe-
cimento produzido no município,
como na UNESP, Fatec e ETEC. A
ideia é incentivar o conhecimento
e aproveitá-lo no setor industrial.”

Para o secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Valdemir Lut-
ti, a instalação do Parque repre-
senta ainda mais desenvolvimen-
to para a cidade. “Nosso desejo é
implantar um novo Distrito Indus-
trial e parcerias como estas podem
nos favorecer”, comemora.

De acordo com o professor da
Fundação Getúlio Vargas, Mário
Monzoni, os alunos da instituição
trabalham na avaliação das cidades
cogitadas, pesquisando as áreas e
as condições de cada uma para
abrigar o Parque Tecnológico.

A Prefeitura continua reali-
zando a limpeza dos terrenos
particulares de Jaboticabal.
Nesta semana, os lotes locali-
zados na Ponte Seca, Vila Totó,
Recanto do Barreiro, Parque
dos Laranjais e Morada Nova

Roçamento de Terrenos
Após notificação, objetivo é roçar todos os lotes da cidade.
Proprietários arcam com multa e taxa pelo serviço prestado

estão sendo roçados pelas equi-
pes da Prefeitura.

O Secretário de Obras, Vergí-
lio Greggio, afirma que todos os
terrenos devem estar roçados e
que quem descumprir será mul-
tado. “Entendemos que o mato

com mais de um palmo de altura
já está alto. Os proprietário de
terrenos devem mantê-los limpos
durante todo ano e não apenas
quando a Prefeitura notificá-los.
Somente assim podemos manter
nossa cidade limpa”.

Aconteceu na tarde de quarta-
feira, 3, a primeira reunião da Co-
missão Organizadora da Festa do
Quitute e Expo-Feira de Arte e Ar-
tesanato de Jaboticabal. Além de
definir os membros de cada comis-
são, informações importantes
como a data do evento foram dis-
cutidas.

“Vamos preparar uma festa para

Primeira reunião para organização da
Festa do Quitute

Comissão Organizadora define rumos das comemorações
em torno dos 185 anos de Jaboticabal

a família, com todo conforto e se-
gurança que nossa população e
visitantes merecem. Vamos presti-
giar as nossas entidades e também
os artistas locais que terão opor-
tunidade de participar dos feste-
jos em torno dos 185 anos de Ja-
boticabal”, afirma o Prefeito, Raul
Gírio.

A Presidente da Comissão

Organizadora, Ruchele Coan,
lembra que um grande grupo de
pessoas está envolvida na or-
ganização da Festa do Quitute
e Expo-Feira de Arte e Artesa-
nato. “Formamos uma equipe
comprometida com a organiza-
ção da festa e esperamos que
todas as expectativas sejam al-
cançadas”.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Educação,
informa aos estudantes interessa-
dos no subsídio para o transporte
universitário que, já está disponí-
vel no site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br – a fi-

Transporte Universitário: Disponibilizado ficha
para cadastro e avaliação socioeconômica

Prazo para entrega das fichas termina dia 15
cha de identificação e estudo so-
cioeconômico, que deve ser pre-
enchida e entregue no Sistema
Prático até o dia 15 de abril.

De acordo com o secretário da
pasta, Cesar Esper, é preciso ficar
atento ao prazo, pois não será pror-

rogado.
O Sistema Prático fica na Es-

planada do Lago Municipal e
atende de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 14h. Para mais
informações basta ligar para
(16) 3209-2469.

Quem muito exige, às vezes vive no
anonimato de suas incapacidades

Quem planta misericórdia, colhe
fortuidade

Devemos sempre, aplaudir os
poderosos que ficam no pódium

da ignorância, para vê-los
desmoronarem com o tempo



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

Daniela Ma-

cri Almeida,

receberá os

cumprimentos

dos familiares

e amigos pelo

NIVER a

transcorrer no

próximo dia 11

de abril. Para-

béns!

A jovem é fi-

lha do ex-joga-

dor de futebol

Nilton Macri,

que na década

de 70, recebeu

do prefeito

Mônaco, troféu

do melhor go-

leiro da cidade.

Muitos Vivas! Mi-

guel Augusto Borbo-

ni vai apagar a veli-

nha de seu primeiro

aninho de vida no

dia 8 de abril, ao lado

dos pais Elias e Va-

nessa, dos vovôs pa-

ternos José Benedi-

to/Edine; Maternos

Luis Antonio/Lucia-

na.

A festança vai

acontecer no Espaço

Santo Antonio com o

tema do Cocoricó e a

turma do Paiól do

Júlio. Parabéns!

Parabéns à Karina Ferreira, que aniversariou no dia

05 de abril. Recebeu carinhos de todos os familiares e

amigos. Parabéns pela comemoração festiva.

CROQUI!
ONDE TUDO COMEÇA!
Quem sonha em criar lindas rou-

pas, tem que estudar e aprender as
regras e técnicas no curso de desenho
de moda, até porque se não for você,
que for costurar, terá que levar a idéia
projetada no papel para a costureira.
O croqui é uma palavra francesa que
significa esboço ou rascunho. Ele é
muito importante, pois com sua cri-
atividade e uma dose de frescura no
traçado esse desenho que estava na
sua memória, passa para o papel, su-
per fashion, demonstrando as formas,
volumes, texturas e proporções, con-
vencendo e vendendo sua proposta
para o cliente. A obrigação do croqui
é comunicar sua idéia, mas para não
acontecer confusão e consequente-
mente erros na hora da confecção, é
preciso clareza no desenho técnico
que vai chegar nas mãos da boa cos-
tureira.

Meu croqui ao lado é um dos mui-
tos que foram expostos no Novo Sho-
pping, em Ribeirão Preto. Dou aula e
já vendi muitos croquis em nossa ci-
dade, inclusive para o Departamento
Cultural, para a peça teatral “As Pre-
ciosas Ridículas”. Eram roupas de
época, onde fiz colagem com teci-
dos, cristais, plumas etc. O figurino
ficou lindo!

Cicinho (formado em designer de
Moda pela Bauhaus).

Parabéns RENATA SUGAHARA, pelo NIVER,  a

transcorrer no próximo dia 12 de abril. Os filhos:

Rafael, Murilo e familiares, desejam muitas Felici-

dades! Que você continue a ser premiada com a pre-

sença DIVINA, e sua decisões, conquistas e vitórias

sejam constantes no seu dia-a-dia, pois você é um ser

de luz e harmonia, com poder de decisões firme, na

jornada que abraçou. E que seu sorriso, estampado

no rosto, continue a brilhar sucesso, muita saúde, con-

quistas e serenidade.

PARABÉNS!
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MEMÓRIAS DO ESPORTE

Veteranos: Dino, Eduardo, Luiz, Tequinha, Roberto, Valdir e Juarez. Agachados:  Juca, Luizinho,

Maurinho, Toninho, Davi, Roberto e Barbieri.

1962 – Esquadrão da União Esportiva Tonanni.  Disputa do Campeonato Amador da Região: Alfre-

dinho (Técnico), Mário, Mundico, Dino, Marcos, Jeová,  Orney, Cabrão e Walter. Agachados: Zeti,

Cleiton, Negão, Marcos Pita, Estopim, Vitinho e Mirinho.

1963 - Equipe de Futebol de Salão do CEUJ (Centro dos Estudantes Universitários de Jaboticabal).

Cleuton, Milton, Dino, Paulo Miki e Pastinha. Agachados: Tonhão,Francé, Quito e Duto.

1963 – Time Varzeano do Flamengo F. C. -  Manteoa, Bedin, Cláudio, Paiva, Asley, Dino Zeli e

Pedrão. Agachados: Márcio, Nelson, Veca, Tonhão, Quito e Petroucic.

1960 - Time da Nova Jaboticabal. Foto tirada no campo onde foi a Indústria Zocca. Politi

(Técnico),Tim, Pedrão, Moura, Jaime, Zé Cagoni e Dino Zelli. Agachados: Ciro, Canhoteiro, Pedrinho,

Amaro, Walter e Toninho Moura (Massagista).

Data Horário Equipe A Gols Gols Equipe B
23/03/2013 18:00 Brodowski 4 x 2 Serra Azul
01/04/2013 20:15 Jeriquara 3 x 4 Jardinópolis
01/04/2013 20:15 Serra Azul 1 x 7 Sertãozinho
01/04/2013 20:15 Ibitiuva 2 x 3 Pradópolis
01/04/2013 20:15 Guaíra 6 x 7 Cristais Paulista
01/04/2013 20:45 São José da Bela Vista 5 x 2 Patrocínio Paulista
01/04/2013 20:45 Taquaritinga 8 x 2 Pitangueiras
01/04/2013 20:45 Santa Cruz da Esperança 1 x 4 Cravinhos
01/04/2013 20:45 Ribeirão Corrente 2 x 5 Sales de Oliveira
04/04/2013 20:15 Colina 0 x  1 Colômbia
04/04/2013 20:15 Batatais 1 x  9 Serrana
04/04/2013 20:15 Jaboticabal 6 x  1 Taiaçu
04/04/2013 20:45 Franca 0 x  1 Miguelópolis
04/04/2013 20:45 Viradouro 2 x  1 Pirangi
04/04/2013 20:45 Vista Alegre do Alto 5 x  3 Nuporanga
04/04/2013 21:15 Barretos 8 x  3 Monte Azul Paulista
04/04/2013 21:15 Monte Alto 3 x   0 Cândia

JABOTICABAL ESTREIA COM
GOLEADA NA TAÇA EPTV 2013

Jaboticabal, em 1964 - Equipe que disputou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão em 1964.

Em pé: Alemão, Antenor, Sucuri, Manzato, jogador não identificado e Dema. Agachados: Neves, Car-

los, Camilo, Curió e Tuta. Foto enviada por Marco Antonio Lima.

Equipe de futsal do Jaboticabal: Willian, Paulinho, Gerson, Renan, Ivomar, Cleber, Washington,

Mateus, Tiaguinho, Leonardo e Nilson.

Equipe do Palmeiras de Futebol de Salão, que jogou em Jaboticabal no ano de 1.972
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P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

A reencarnação é a volta do espírito
ao corpo. O progresso nasce com o tem-
po. As vidas continuam pela eternida-
de. Somos produtos de DEUS. Vivemos
em família unidos em busca de paz e
felicidade, à custa de muito trabalho e
de esforço simultâneo, onde a humilda-
de tem que existir para que alcancemos
êxito em nossas  realizações.

A cada um será dado segundo suas
obras. Somos  eternos trabalhadores em
busca da EVOLUÇÃO. A cultura adquiri-
da, os conhecimentos somados, trazem
condições para um crescimento espiri-
tual cada vez maior, para abrirmos no-
vos caminhos iluminados. O entrosamen-
to dentro da família traz união, paz e
prosperidade, buscando sempre o amor e
a felicidade. Tudo na vida requer trans-
formações, mudanças de vida, alterações
no modo de agirmos, pensarmos na con-
quista de novos caminhos, que se abrem
para encontrarmos a meta de sonhos,
que um dia poderão ser realidades.

Vivemos cultivando os meios para
chegarmos aos fins. A reforma íntima,
num processo de desenvolvimento gra-
dativo, com altos e baixos, a curto e a
longo prazo, numa etapa com restri-
ções ao cumprimento dos deveres para
exigirmos os direitos.

Os acontecimentos de hoje, as dores
e sofrimentos, muitas das vezes são vin-

VOLTAMOS AO CORPO. REENCARNAMOS
das de ontem, dentro da lei de causa e
efeito, KARMA coletivo e individual,
onde passamos hoje por provas e expi-
ações, em efeito de resgate e pagamen-
to de dívidas acumuladas no tempo, em
um passado que se foi.

DEUS é justo em relação aos ho-
mens, na continuidade das vidas suces-
sivas, colocando-nos em provas para
alcançarmos a evolução.

A evolução é crescimento espiritu-
al. As vidas sucessivas caminham pelos
mundos, de acordo com a necessidade e
um desejo de progredirmos rumo a um
fim, para  podermos, dentro da cultura
e dos conhecimentos adquiridos, che-
garmos à eterna sabedoria. O desenvol-
vimento é real e poderoso, que brilha
nas caminhadas pelos mundos em tran-
sição, recebendo estímulos e acertos,
vindos da espiritualidade maior e do pla-
no superior.

O crescimento é continuo e duradou-
ro, onde somamos condições  e oportuni-
dades de vencermos a ignorância, as tre-
vas e o mundo negativo do ódio, que pre-
cisa ser vencido pelo amor e o perdão.

Na  reencarnação do espírito, volta-
mos ao corpo para continuarmos a vi-
ver, num mundo de prosperidade, e de
acordo com o crescimento espiritual,
torna-se uma realidade quando acredi-
tarmos que ela existe e que a morte apa-
rece no decorrer do tempo natural de
mudança, onde os espíritos se separam
do corpo vencido pelo tempo e desgas-
tado, a continuarmos a viver num pla-
no de desencárneo, mas sobrevivem para
continuarmos nova caminhada, através
dos tempos.

Tudo na vida são eternos elos de luz,
com o criador que é DEUS, nos colo-
cando num mundo de esperanças, na dá-
diva do amor. A fé e a caridade como
escada, onde subimos os degraus grada-
tivos, até chegarmos à felicidade, que
são tesouros criados para vencermos o
mundo da ignorância.

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

Quem ama dá a vida pelos seus ir-
mãos! O primeiro a dar esta prova de
amor a todos nós foi Jesus. Essa atitude
de dar a vida, que Jesus nos pede, se
realiza no dia-a-dia, por meio dos pe-
quenos gestos, procurando nos colocar
a serviço dos irmãos.

A grande iniciativa está no exemplo
que Jesus nos dá na Última Ceia, na qual
lavou os pés dos discípulos "para que,
como eu vos fiz, também vós façais".

Servir significa tornar-se "Eucaris-
tia" para os outros, partilhar de suas
alegrias, sonhos, dores e tristezas. É
colocar em prática a Palavra de Roma-
nos 12,15. "Alegrai-vos com os que se
alegram; chorai com os que choram".

Dar a vida pelo outro é buscar fazer
a todos aquilo que gostaria que fizessem
a mim. Assim, estaremos realizando o
Evangelho de Jesus em nossa vida. Deus
abençoe.

Quem ama dá a vida pelos seus irmãos!

Logo depois que o menino nasceu,
não se passaram muitos meses para as
tormentas assaltarem o céu azul de
Maria. Um carrasco apareceu em seu
encalço, Herodes. Que foi um grande
construtor. Ergueu o templo de Jerusa-
lém da época e edificou muitos outros
palácios. Porém, o mesmo ímpeto que
teve para construir palácios teve para

Quantas vezes devemos perdoar?
Esta é uma pergunta fácil de ser respon-
dida. Quantos estão dispostos a coloca-
la em pratica? A maioria. Alguns dizem,
já perdoe demais, não tem mais jeito,
ele (a) só vive aprontando uma atrás da
outra, não aguento, para mim acabou.
É uma pena que muitos não conhecem

Pr. Anastácio Martins

Abril de 1945. Adolph Hitler, sua
amante e seus principais assessores es-
tão escondidos em um abrigo subterrâ-
neo construído em plena Berlim. Os
soviéticos avançam tomando a cidade
com fúria. O som das explosões se apro-
xima e marca o fim do líder nazista e da
Segunda Guerra Mundial.

A queda tem seu roteiro baseado em
relatos de Traud Junge, secretária pesso-
al de Hitler, e do livro do escritor Joa-
chin Fest, a maior autoridade mundial
em nazismo. Este é um filme, que regis-
tra a soberba, interpretação de Bruno
Ganz, no papel de Hitler, indicado ao
Oscar de melhor filme estrangeiro 2005.

Ataque aliado de 1944 foi a maior
operação militar da história. Adolph Hi-
tler estava dormindo em seu refúgio nos
Alpes de Berch Tesgaden, sob o efeito de
soníferos e muito vinho branco, quando
aconteceu a maior ação militar dos países

Reflexão  -  A Coragem de Maria
cometer atrocidades.

Paranóico, o rei Herodes vivia ator-
mentado por ideias de perseguição. Ima-
ginando que Mariana, sua dócil esposa,
conspirava contra seu trono, assassinou-
a. Sua obssessão pelo poder também o
levou a assassinar dois de seus filhos. O
poder o infectava. Alguns Magos do
Oriente, pastores proeminentes, rece-
beram  efusivamente a notícia de que o
rei de Israel nascera. Apressados, parti-
ram para Jerusalém e, ao chegarem, pro-
curaram os líderes da nação, bem como
o rei Herodes, e anunciaram-lhes a gran-
de notícia.

Herodes, embora já velho e doente,
sentiu calafrios. As Antigas Escrituras
misteriosamente relatavam que esse
menino nasceria e onde nasceria. Os
Magos do Oriente perguntaram aos
mestres da lei judaica onde poderiam
encontrar o menino. Os Magos foram
orientados a procurá-lo na cidade do rei
David, Belém. Mas foram paralisados
pelos benesses do palácio, pelo confor-

to religioso.
Maria e José moravam em Nazaré.

Devido ao decreto de César Augusto de
que fosse feito um recenseamento com
os povos do Império, as pessoas, em
especial os homens, deveriam se deslo-
car até sua cidade de origem.

José saiu de sua cidade e foi para
Belém, a cidade onde nasceu.

Herodes, como membro do mais alto
escalão dos politicos dissimulados, pe-
diu delicadamente aos Magos que retor-
nassem com a localização de onde se
encontrava o menino para que ele tam-
bém o homenageasse. O rei Herodes ja-
mais se dobraria a um menino, ainda
mais judeu.

Divinamente inspirados, os Magos
não retornaram. Herodes sentiu-se tra-
ído pelos Magos.

Envolvido por sua paranóia, teve
pesadelos e insônia. Segundo os relatos
históricos, alguns anos depois, o velho
Herodes morreria de dores horríveis,
comido por vermes. No leito, planejava

eliminar quem o ameaçasse. Dezenove
séculos antes de Hitler, mandou assassi-
nar todas as crianças com menos de dois
anos de idade na região de Belém.

Desesperada, a mãe de Jesus teve de
fugir. Que suporte Maria tinha na fuga?
Nenhum. Ela carregava em seu colo um
pequeno Rei sem trono, sem escolta,
sem serviçais. Ela arrumou uma peque-
na trouxa de roupas usadas, alguns litros
de azeite e uma pequena porção de fari-
nha de trigo.

A fuga para o Egito exigia não ape-
nas força muscular, mas coragem. Co-
ragem para suportar a escassez de ali-
mento, para dormir ao relento, para
enfrentar as noites de insônia, para abra-
çar o pequeno filho e aquecê-lo, ainda
que passasse frio.

Maria precisava de ousadia para não
traumatizar seu filho e serenidade para
não golpeá-lo com seus próprios temo-
res diante das tormentas da Vida.

A Caminhada era longa, cansativa,
inóspita e perturbadora.

Reflexões sobre o livro: Maria, a
Maior Educadora da História.

a.) - Fernando Stigliano

A QUEDA: AS ÚLTIMAS HORAS DE HITLER
BRUNO GANZ E  ALEXANDRA  MARIA  LARA

aliados contra o império nazista. Aquele
6 de junho de 1944, uma terça-feira cin-
zenta da primavera europeia, entrou para
a história da humanidade como o Dia D,
data em que os rumos da Segunda Grande
Guerra foram transformados pela chama-
da mãe de todas as batalhas.

A invasão aliada na Normandia (cos-
ta da França), denominada Operação
Overlord, só conseguiu atingir os resul-
tados esperados graças ao planejamen-
to e ao segredo mantido desde 1942,
quando o general Dwight Eisenhower,
futuro presidente dos Estados Unidos,
começou a montar a estratégia de de-
sembarque na Europa envolvendo mais
de 3 milhões de soldados de diversas
nacionalidades, 5.339 embarcações,
11.000 aviões, 15.000 tanques e 20
milhões de toneladas de equipamentos.
Apenas 12 pessoas do alto comando
aliado sabiam como, quando e onde
aconteceria a mega operação. E todos
os responsáveis sabiam as consequênci-
as de uma derrota aliada: o fortaleci-
mento de Hitler. Mas a vitória foi o
primeiro passo para o fim da guerra, 11
meses e dois dias depois. Já era noite de
5 de junho quando o general Eisenho-
wer ordenou que a BBC de Londres trans-
mitisse a segunda parte de um poema
que servia como senha para o início dos
ataques aliados e as  sabotagens do siste-
ma ferroviário, elétrico e das rodovias
na França ocupada por nazistas.

 De meia noite até 4hs. do Dia D, os
primeiros soldados a invadirem a Fran-
ça foram os paraquedistas que, em 70%
dos casos, erraram seus alvos de pouso.
Curiosamente, isso ajudou a confundir a
defesa alemã e antes das 5hs., Saint –
Mere- Eglise tornou-se a primeira cida-
de livre dos nazistas. O ataque terrestre
começou às 6hs e 30 min. As bombas
lançadas sobre a costa começaram con-
centradas num trecho de 25 km em que
estavam as praias de Utah, Gold, Juno,
Sword e Omaha. Esta última foi o palco
das maiores baixas aliadas no Dia D,
estima-se que nos primeiros momentos
da batalha em Omaha, 90% dos solda-
dos estavam mortos. Impossibilitados
de chegar perto da costa normanda de-
vido às péssimas condições do mar e as
armadilhas de concreto e aço feitas pe-
los alemães, os navios que traziam sol-
dados atracaram longe da praia, nesse
desembarque, muitos morreram afoga-
dos ou foram atingidos pelas barcaças.
A defesa alemã só ficou enfraquecida
porque seu alto comando militar passou
dias e dias tentando adivinhar onde se-
ria realizada a operação de invasão. Hi-
tler cogitou a Norvega, os Bálcãs e a
França. Seus dois homens de confiança
fizeram-no acreditar que a ofensiva ali-
ada partiria do Pas de Calais, onde o
Canal da Mancha é mais estrito. Por
outro lado, os aliados promoveram ar-
mações para confundir o adversário,

desde instalações militares falsas próxi-
mas ao Canal da Mancha até ataques
que inicialmente aparentavam ser gran-
des proporções e depois não continua-
vam. Outro fator pró aliados foi o fato
de as tropas alemãs mais capacitadas ao
combate estarem no leste lutando con-
tra o exército Vermelho de Stalin na
Rússia. A Marinha de Hitler praticamen-
te não existia e sua poderosa Força Aé-
rea deveria proteger a sede do Reich:
mais um ponto a favor da esquadra ali-
ada, que tinha um efetivo de aviões na
proporção de 50 para um na Norman-
dia. Os alemães perceberam tarde de-
mais para reagir. Passavam das 16hs.
Do DIA D, quando os primeiros refor-
ços chegaram a Normandia. Tempo su-
ficiente para que os países aliados fir-
massem uma base de ataque sólida den-
tro da França com tropas cada vez mais
numerosas. Hitler desesperou-se proi-
bindo que as divisões Panzer (tanques)
fossem para o combate, ordenando que
o protegessem. A Europa caminhava
naquele dia para a libertação do horror
nazista que durou de 1939 até 1945.

No fim da operação, haviam morri-
dos 80.295 soldados alemães, 34.417
aliados e 12.850 civis franceses.

5 de junho de 1947, o Secretário de
Estado dos Estados Unidos, George
Marshall, anuncia um plano de ajuda
para os países destruídos economica-
mente pela guerra. O plano Marshall,
como ficaria conhecido, seria o princi-
pal fator de recuperação do Japão e da
Alemanha.

O PERDÃO
o valor do perdão, não sabem que é per-
doando que se é perdoado. Jesus disse na
oração do Pai Nosso: Pai Nosso, que
estás nos céus, santificado seja o teu
nome. Venha a teu Reino. Seja feito a
tua vontade, tanto na terra como no
céu. O pão nosso de cada dia dá-nos
hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nos-
sos devedores. E não nos induzas à
tentação, mas livra-nos do mal, porque
teu é o Reino, e o poder, e a glória, para
sempre. Amem! Porque, se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai vos
não perdoará as vossas ofensas. (Ma-
teus 6. 9 aos 15). Quando perdoamos,
automaticamente somos perdoados,
mas se endurecemos o coração, fica-
mos presos com aquele sentimento ruim,
que só trás amargura, ódio, raiva, sem
falar nas doenças que destrói o corpo
físico. Quantos que não estão em cima
de uma cama sofrendo e dizendo: eu não
perdoo fulano porque eu não merecia

tal coisa, enfim, Jesus disse: que deve-
mos perdoar porque o Pai assim deseja
nos abençoar e o perdão nos faz viver
melhor, principalmente com Deus que
é um Deus de amor. Pedro, o discípulo
de Jesus, disse: Senhor, até quantas ve-
zes pecará o meu irmão contra mim, e
eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe
disse: Não te digo que até sete, mas até
setenta vezes sete vezes. Então Jesus
contou uma parábola dizendo: Por isso,
o Reino dos céus pode comparar-se a
um certo rei que quis fazer contas com
os seus servos; e, começando a fazer
contas, foi-lhe apresentado um que de-
via dez mil talentos. E, não tendo ele
com que pagar, o seu senhor mandou que
ele, e sua mulher, e seus filhos fossem
vendidos, com tudo quanto tinha, para
que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele
servo, prostrando-se, o reverenciava, di-
zendo: Senhor, sê generoso para comi-
go, e tudo te pagarei. Então, o senhor
daquele servo, movido de íntima com-
paixão o perdoou. Saindo, porém, aque-
le servo, encontrou um dos seus conser-
vos que lhe devia cem dinheiro e, lan-
çando mão dele, sufocava-o dizendo:
Paga-me o que me deves. Este prostran-
do-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê

generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-
lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acon-
tecia, contristaram-se muito e foram
declarar ao rei tudo o que se passara. O
rei, chamando-o à sua presença, disse-
lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela
dívida, porque me suplicaste. Não devias
tu, igualmente, ter compaixão do teu
companheiro, como eu também tive
misericórdia de ti? E, indignado, o rei o
entregou aos atormentadores, até que
pagasse tudo o que devia. Assim vos fará
também meu Pai Celestial, se do cora-
ção não perdoardes, cada um o seu irmão,
as suas ofensas. (Mateus 18.21 aos 35).
Jesus ensinou que perdoar é sempre que
alguém nos fizer algum mal. Lembre-se,
quem perdoa, esquece quem vive lembran-
do-se do mal que lhe foi feito, ainda não
perdoo de todo coração. Diga comigo: Pai,
eu perdoo a todos que me fizeram algum
mal, em nome de Jesus. Amém. Está é a
minha oração. Pr. Anastácio Martins. Ouça
o nosso programa (A Verdade da Palavra).
Diariamente na GAZETA FM 107.9 das
05:30 hrs às 06:30hrs

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher

“Para além do luto há a luta,  para
além do escuro há sementes que despon-
tam, caminhos que apontam para um
outro futuro”.

Por sofrimento psíquico entende-se
um conjunto de condições psicológicas
que, embora não caracterizem uma doen-
ça, geram determinados sinais e sintomas
indicadores de Sofrimento. Para muitos  o
sofrimento, é entendido como “DOR DE
VIVER”, determina a ausência de signifi-
cado para a existência e de um propósito,
que lhe dê sentido e amparo para continu-
ar. A sensação de não ter meios para agir
sobre as causas do Sofrimento. A certeza
de que  a  fuga é impossível,  e  o sentimen-
to  total  de  IMPOTÊNCIA.

Todos os dias assistimos pela televi-
são nos jornais, relatos, boletins de ocor-
rências e tantos outros meios informati-
vos a respeito de maus tratos contra as
pessoas, mulheres em grandes escalas, e
lamentavelmente contra crianças, prin-
cipalmente dentro de seus próprios lares,
onde muitos são espancados por pais e
padrastos, violentados  por psicopatas,
pedófilos e todo o tipo de abuso!  Um
desrespeito contra o que deveria  signifi-
car o nosso futuro, nossa continuidade, e
no entanto é na infância que muitos de
nossos pequeninos são marcados com trau-
mas que levarão pelo resto de suas vidas.
Muitas  crianças ao chegarem na idade de
ir para a escola, nem ela e muito menos os
próprios  pais  imaginam que, lá onde
deveria ser o lugar mais seguro para os

BULLING
..seus filhos ficarem, será lá que  eles fica-

rão com marcas psicológicas  gravadas
eternamente em suas memórias, para
sempre permanecerão o fantasma  no
mais íntimo de seus INCONSCIENTES!
Digo isso por que ao chegarem à escola, o
aluno é analisado pelos  próprios  colegas,
que imediatamente começam a observar
o colega, como que procurando algo que
segundo eles não está adequado aos pa-
drões da normalidade, e é aí que começam
os piores conflitos. Aqueles alunos que se
identificam nos padrões da normalidade
se unem, formam uma  panelinha e co-
meçam  uma verdadeira perseguição à
aquele garoto(a) que não se enquadram a
eles, sejam pela timidez, cor,  defeito fisi-
co, não talvez o deficiente tão evidente,
mas aquele mais sutil, tais como: os com
lábios grossos, nariz grande, cabelos dife-
rentes, óculos com lentes mais grossas,
orelhas de abano, ou é mais gordinha, ou
aquela até muito magra, algum tique cau-
sado por algum problema de saúde na in-
fância etc., tudo isso que  deixa  a criança
em evidencia  e a torna insegura, muito
quieta e reservada. Aí então começa o
calvário para essas pequenas e indefesas
crianças. Os colegas começam a persegui-
las, sendo alvos de chacotas, risadas, ape-
lidos, uma verdadeira sessão de torturas.
Quando não mexem nas suas coisas, su-
jam suas roupas, acusam o coitado de tudo
que acontece, pois sabem que por medo
ele não se defenderá de uma verdadeira
covardia.  Muitas vezes tem aqueles  alu-
nos que são mais bem educados, sensíveis,
que pensam em socorrê-los, defendê-los,
mas desistem por medo de represália, e se
calam!  Um horror! E assim o tempo vai
passando, e o sofrimento desse aluno é
tão imenso que ele se transforma numa
criança relaxada e sem força de vontade,
desestimulada até pelo próprio professor,
nunca recebe um elogio, e olhe que o Elo-
gio pode mudar uma Vida! Mas isso não
acontece, então, esse aluno, perde o inte-
resse por tudo. Com isso, acaba se isolan-
do do professor e dos colegas. Sem contar
que muitas vezes esse aluno é vítima até
de violência. Quando ocorre tal caso gra-
ve, é praxe nos países desenvolvidos que
os réus sejam punidos. E considera-se que
a escola também  tem  a sua responsabili-

dade. Pois é Dever da escola observar o
comportamento de seus alunos, estimu-
lar sua interação, a aceitação dos demais
colegas, com seus problemas e tudo o mais
que for observado. Felizmente muitas es-
colas estão preparadas para interagir seus
alunos, pois muitos alunos já vem de suas
casas com a personalidade distorcida por
Pais preconceituosos, prepotentes, arro-
gantes, e que passam para os filhos um
complexo lamentável de superioridade,
só porque se consideram melhores por ter
um carro importado zerinho, enfim mui-
tos bens materiais, e portanto se acham
superiores aos demais. E os filhos chegam
na escola com esse conceito distorcido, e
por se acharem os melhores da escola, os
filinhos de papai, disputam poder, puxam
o saco do professor, deduram os colegas,
às vezes inventam até histórias para re-
baixar o colega, eles tem tudo, mas sen-
tem inveja do companheiro, invejam  até
dos colegas que se destacam por serem
mais estudiosos, inteligentes e aos que se
destacam também pela beleza, e então
começa a perseguição, e então muitos se
tornam agressivos e mentirosos, estão
sempre arrumando confusão, brigam por
que querem ser o Líder da sala e,  assim
fica por conta da escola tentar remediar o
estrago que esses infelizes pais comete-
ram com seus seguidores filhos! E por
conta disso, as calamidades acontecem. A
DOR dos pais dessas crianças que são per-
seguidas e que se tornaram tristes, caladas
e tímidas. E sem saber o que fazer, os pais,
os que podem, recorrem a psicanalistas,
análise. Mas muitos  pais não percebem
ou pensam ser normal o filho  agir assim,
achando que pode ser coisa de personali-
dade. Que  triste engano!  E este filho tem
que passar pela vida Lutando sozinho com
seus fantasmas! Procurando vencer seus
traumas, a RAIVA  e o ÓDIO. E graças a
Deus  muitos conseguem e saem VITO-
RIOSOS, pois conseguem concluir uma
Universidade, se tornam grandes profissi-
onais, enquanto que muitos daqueles que o
perseguiram passam pela vida se gabando
e usufruindo dos bens dos pais. Mais a
maior crueldade é quando o pai ou pior, a
mãe dessa criança discriminada fica sa-
bendo, aí o sofrimento se torna gigantes-
co, pois ela se sente culpada por ter esco-
lhido uma péssima escola para o filho,
sofre com a culpa, odeia todos que mal-
trataram seu filho, e a indignação é total.
Quando os pais não percebem nada, e esse

aluno cresce sem ajuda, o seu sofrimento
torna-se crônico e ele se sente totalmen-
te desamparado, se fecha cada vez mais e
mais, então vai se introvertendo mais e
mais, até não poder mais suportar o peso
de sua dor, mágoa, ódio. E então quando
adulto, começa o sentimento de vingança,
camuflado no Ego onde a Auto-estima está
tão baixa, que ele não deseja nada mais,
além de VINGANÇA, começa então a pro-
curar os seus algozes, mas já não os reco-
nhecem mais, muitos sumiram pela vida
afora, mas é preciso acabar com esse sen-
timento de RAIVA e ÓDIO, e assim aca-
bam cometendo as piores  ATROCIDA-
DES, crimes bárbaros, como o que aconte-
ceu recentemente na escola do Rio de Ja-
neiro. No íntimo de suas ALMAS ATOR-
MENTADAS eles não desejam  cometer
tamanha Crueldade, tanto é verdade que
após o ato eles também acabam com  suas
próprias Vidas. Pois essas que há muito para
eles não existem mais, mais parece  um
manifesto querendo dizer: “-Olhem  o que
fizeram  comigo! me roubaram de
Mim!!!... Ninguém se  importou comigo,
agora vão notar que eu existia, vão procu-
rar e analisar os meus defeitos, minhas lou-
curas, vão pesquisar meu passado, meu his-
tórico, tarde demais.  Mas  só assim é que
notarão  tarde demais que eu existia. Mas
jamais  conseguirão  saber quão grande era
a minha DOR. Quanta solidão eu vivi, nin-
guém conseguiu gostar  de mim, e me acei-
tar como eu era... E assim acabou a Histó-
ria  de  um rapaz, que um dia foi criança e
um aluno especial, que foi ignorado na sua
trajetória de vida social e escolar, e por
pessoas, professores despreparados, talvez
insensíveis, ou quem sabe voltados para si
mesmos para poder ver além do  queriam
ver. E  talvez por tudo isso é  que este ex-
aluno perdeu o auto-controle, enlouque-
ceu, deixando os rastros de sua DOR. Cau-
sando muito mais sofrimento, desespero,e
com certeza muito mais dor do que sentia,
aos pobres pais que perderam seus amores,
seus amados filhos, e levando também parte
de vida desses pobres pais, e deixando para
sempre neles um eterno VAZIO e  SAU-
DADE nos  seus feridos corações, e ainda
levando consigo vítimas inocentes, que da
violência  ficou eternamente o  SILÊN-
CIO! UM SIMPLES ELOGIO, PODE,
COM CERTEZA, MUDAR UMA VIDA.
NÃO CUSTA NADA, MAS É TÃO DI-
FICIL ACONTECER!

BRECHÓ DO CAPS
Toda quinta – feira. Roupas a partir de R$ 1,00.

VENHAM CONFERIR! Rua Rui Barbosa, 345



Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

Casa do Criador

RUA SÃO JOÃO Nº 268

A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia, orçamento

grátis com engenheiros.
Telefone: (16) 9728-7993 ou 0800118023

RIR COM WALDIR

Natália Correa, atual Miss Jaboticabal 2013, já está a todo vapor, se

preparando para mais uma etapa, no Mundo Miss. Ela que foi Miss Jaboti-

cabal Juvenil, Rainha do RSJ, é a nossa atual Miss Jaboticabal e faz parte

também de uma vasta grade de modelos belíssimas da PHP Models.

Se prepara para mais uma batalha, o Miss São  Paulo World 2013, que

acontecerá nos dias 9 a 14 de abril, em São Paulo - Sumaré.

E, logo a votação para eleger um dos finalistas será online pela votação

na uol. Então caros amigos jaboticabalenses, vamos ficar ligados e atentos

para apoiar a nossa belíssima modelo da Agência Paulo Pupin, que estará

representando a nossa querida “Cidade das Rosas”, nas passarelas.

Perto do Largo do Arouche, em
São Paulo, um bebê cai da janela de um
prédio.

Uma loira que ia passando pela cal-
çada vê o nenenzinho se precipitando

Miss Jaboticabal se prepara para cumprir uma agenda
de grande importância no Miss São Paulo World 2013

velozmente em direção ao solo e ime-
diatamente sai correndo em dispara-
da, colocando-se bem debaixo do bebê,
a tempo de ampará-lo em seus bra-
ços, conseguindo assim salvar a cri-
ança. A loira é aplaudida por todos
que assistiram à cena. Um senhor não
se contém e a elogia:

- Puxa, parabéns! Que reflexo ma-
ravilhoso!!!

- E a loira:
- Gostou?!?! é Wellaton!!!
..........................................................................

O diretor de uma empresa diz ao
novo funcionário:

— O contador já lhe disse qual é
sua tarefa?

— Sim. Acordá-lo quando eu per-
ceber que o senhor está vindo.

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

Nos cinemas
O LADO BOM DA VIDA  ****
Quem te viu, quem te vê Bradley

Cooper. O ator, que até agora havia
feito ‘’produções pipoca’’ como ‘’Es-
quadrão Classe A’’ e que ficou real-
mente conhecido com a série ‘’Se
Beber Não Case’’, é a alma e o cora-
ção dessa produção que conta a histó-
ria de Pat (Cooper), um homem com
transtorno bipolar que volta pra casa
depois de passar um tempo em uma
clínica psiquiátrica, depois de flagrar
sua esposa o traindo com um homem
mais velho. Ele conta com a ajuda de
sua mãe (Jackie Weaver, maravilho-
sa) e seu pai Robert De Niro (sua
melhor atuação em anos). Com re-
correntes ataques ele acaba por ba-
gunçar a vida dos entes queridos e, no
meio dessa confusão, conhece uma
garota chamada Tiffany (Jennifer La-
wrence, vencedora do oscar pelo pa-
pel), que compartilha de problemas
semelhantes tais como ataques de
pânico e ansiedade. Uma improvável
amizade se inicia sob pilares genuí-
nos, com verdade e sem segundas in-
tenções, pelo menos não a princípio.
Aliás, se Cooper está brilhante no pa-
pel, Jennifer Lawrence está arrebata-
dora e sensual e mostra que é uma das
melhores atrizes de sua geração. A di-
reção do cineasta David O. Russel é
segura e precisa, ele já havia sido irre-
preensível no longa ‘’Três Reis’’ e
em ‘’O Vencedor’’ . Entre aulas de

dança e papos insanos, uma, inevitá-
vel, paixão vai surgindo entre os dois
protagonistas. Linguagens e termos
americanizados são frequentes duran-
te a projeção. O espectador precisa
ser no mínimo antenado com alguns
termos e expressões. No fim, temos
uma agradável comédia dramática que
mostra que os percalços da vida po-
dem, e devem, ser enfrentados com o
peito aberto, e, porque não, com um
pouco de insanidade.

Lançamentos
INVASÃO À CASA BRANCA
MAMA
UMA HISTÓRIA DE AMOR E

FÚRIA

RECAPAGEM  PNEU  FORTE  LTDA.-EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Instalação Nº 52000256 e requereu
a Licença de Operação para serviço de pneus  (recauchutagem,
recondicionamento etc.), à Rua Diógenes Roma, nº 530, Jardim das
Rosas, Jaboticabal - SP.

VENDE – SE
1 casa, com 3 quartos, sala, cozinha, dois banheiros e quintal

com 435 metros². Localizada na Av. Pintos, 2692 – Bairro Soroca-
bano.

Contato (16) 8255-0317 ou (16) 8107-3405 com Pedro.

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 06 DE ABRIL DE 2.013

A Prefeitura de Jaboticabal come-
çou a construção da nova Creche Pró-
Infância do Parque das Araras. As equi-
pes trabalham na limpeza e terrapla-
nagem da área.

O Prefeito, Raul Gírio, acredita que
em pouco tempo as primeiras pare-
des serão erguidas. “Após a limpeza e
terraplanagem da área as equipes co-
meçam a trabalhar na fundação das
paredes. Nosso objetivo é inaugurar

Começa terraplanagem da creche do Jardim das Araras
Equipes trabalham na limpeza e terraplanagem da área. Nova creche terá capacidade para 200 crianças

ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AJEC
CNPJ/MF n.º 45.337.425/0001-29

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura – AJEC, Srª. Gislene Maria de Castro
Martins Duarte, com a anuência da Diretora Vice-Presidenta da entidade, Srª. Elaine Maria Martins Versiani, CONVOCA
seus associados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de
Abril de 2.013,  no endereço localizado à  Rua Marechal Deodoro nº 649, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, sendo
a primeira convocação para as 8:30h (Oito horas e trinta minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h
(Nove horas e trinta minutos), tendo como ORDEM DO DIA os seguintes assuntos: a) análise e votação da prestação
de contas da Diretoria Executiva relativamente aos exercícios sociais e relatório das atividades dos exercícios sociais de
2.011 e 2.012; b) análise e votação da proposta de orçamento geral da entidade elaborada pela Diretoria Executiva para
o exercício social de 2.013 e 2014; c) análise e votação do plano estratégico, plano de ação e metas para os exercícios
sociais de 2.013 e 2.014 elaborado pela Diretoria; d)  eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Delibe-
rativo e do Conselho Fiscal para o biênio 2.013/2.014.  A Assembleia Geral Ordinária não será instalada, em primeira
convocação, sem a presença de 2/3 (dois terços) dos associados com direito de voto, sendo que em eventual segunda
convocação a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de associados. Para a aprovação dos temas
constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é exigido o voto favorável da maioria dos associados presentes.

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
Diretora Presidenta da A. J. E. C.

ELAINE MARIA MARTINS VERSIANI
Diretora Vice-Presidenta da A. J. E. C.

essa obra e garantir uma creche que
ofereça todo conforto às crianças do
Parque das Araras e bairros próximos”.

A obra da creche está orçada em
R$ 1.3 milhão, repassados pelo pro-
grama Pró-Infância do Governo Fe-
deral. O projeto prevê uma área es-
paçosa, com todas as acomodações
necessárias para o bem estar das
mais de 200 crianças que a nova cre-
che irá atender.

A Secretaria de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente realizou,
na terça-feira (02), uma palestra sobre
educação alimentar para os alunos da
EMEB Amadeu Lessi. Além da pales-
tra, foram distribuídas mudas de hor-
taliças. Cerca de 170 estudantes par-
ticiparam do evento.

“Hoje vivemos em uma sociedade
que valoriza o consumo e com a in-
dústria alimentar não é diferente. As
crianças precisam saber a importância
da boa alimentação e dos valores dos
nutrientes nos legumes e verduras”,
diz o secretário da pasta, Sérgio Naka-
ghi.

A palestra aborda diversos temas
como a pirâmide alimentar, a forma-
ção de hábitos, montagem dos pratos
no café da manhã, almoço e jantar, os
problemas de não consumir legumes e
verduras e as consequências da grande
ingestão de açúcares e gorduras. Fo-
ram distribuidas, ainda, mudas de ce-
bolinha, salsa, berinjela, pimentão,
couve e alface.

EMEB Amadeu Lessi recebe palestra de educação alimentar



CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO N° 1461/06. Em cumprimento ao decidido PELO MM. JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL-SP, nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO, AUTUADA SOB O N° 291.01.2006.007528-0, FAZ-SE SABER a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente à CEVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrito no
CNPJ: 48.204.820/0001-21 e JOSÉ GILBERTO RODRIGUES, inscrito no CPF: 423.316.338-00, ambos com
o último endereço na Avenida General Osório, 120, centro, nesta cidade, doravante denominados Executados,
que processa-se os regulares termos e atos da ação de execução, promovida pelo HSBC BANK BRASIL S/
A.- BANCO MÚLTIPLO, devidamente qualificado na ação supra referida, e tendo sido esgotados os meios
e diligências para se proceder à citação dos mesmos, sem êxito, objetiva-se, por intermédio do presente,
proceder-se a CITAÇÃO dos Executados para que efetue o pagamento da dívida dentro do prazo improrro-
gável de 3 (três) dias, no importe de R$ 19.003,62, sobre a qual deverá incidir os encargos contratuais, bem como
juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária, a partir desta data até a data do efetivo pagamento, bem
como, multa fixada no contrato, mais o reembolso das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sob pena da penhora recair sobre os bens do devedor, inclusive sobre aqueles que eventualmente foram
alienados em fraude a credores, prosseguindo a presente ação até satisfação integral do crédito exequendo.
Assim sendo, não tendo sido encontrados os Executados, a fim de serem citados, expediu-se o presente edital
para a citação dos mesmos de todos os termos e atos da execução, para que no futuro ninguém possa legar
ignorância, o qual será fixado e publicado na forma da lei, pelo prazo de 20 dias. Jaboticabal, 18 de outubro de
2012. Carmen Silvia Alves - Juíza de Direito.

A  APÁS  –  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS
Convoca todos para a Assembléia Geral, que será realizada no dia 08 de

abril de 2013, com a 1ª Convocação às 19 hs e a 2ª Convocação às 19:30,
na sede da APÁS, situada na Rua 24 de maio, 566 – centro.

A fim de deliberarem sobre a seguinte ordem:

Eleição da nova diretoria.

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, VALTER
JULIO SOLA, CPF Nº 403.862.618-06, CTPS Nº  66956  -  SÉRIE: 336,
não comparece ao serviço desde 13de fevereiro de 2013. Vimos pelo
presente informá-lo que nos termos do dispositivo 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 justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

MONTERREY  INCORPORADORA  IMOBILIÁRIA  SPE  LTDA.,
torna público que RECEBEU  DA  CETESB  A  LICENÇA  DE  OPE-
RAÇÃO  DO  LOTEAMENTO  MONTERREY II,  Nº  52000043, sito
à PROL.  DA  AVENIDA  ROSA  CELESTINO, S/N, PROL.  SÃO
MARCOS  JABOTICABAL/SP.

MORADA  DO  CAMPO  EMPREENDIMENTOS  IMOBILIÁRI-
OS  LTDA., torna público que requereu na CETESB a LICENÇA
DE OPERAÇÃO LOTEAMENTO para Loteamento e/ou parcela-
mento de solo urbano situado à Av. Francisco Alves de Oliveira, S/
Nº, Loteamento Morada do Campo em Jaboticabal – SP.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido.

Dentro de três dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber a graça.

Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais
todos os meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me
concedeis o sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me
tenham feito. A Vós que estais comigo em todos os instantes de minha vida, eu
quero humildemente agradecer por tudo o que sou, por tudo o que tenho, e
confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar de Vós, por maiores
que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz.
Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

O Senac Jaboticabal em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade de Ta-
quaritinga realizará no dia 10 de abril,
às 19 horas, na Câmara Municipal do
município, um evento informativo so-
bre a oferta de bolsas de estudo integrais
da instituição. Somente neste ano, se-
rão 1.510 vagas para bolsistas.

Durante a apresentação, o público
poderá se informar sobre o processo de
inscrição para bolsas de estudos e ainda
conhecer toda a programação de cursos
livres e técnicos, 100% gratuitos, que
serão oferecidos na unidade em 2013.

Também serão mencionados os pré-
requisitos, conteúdo e público-alvo de
cada título. A palestra é gratuita e aberta
para toda comunidade. A inscrição deve
ser feita no Paço Municipal, que fica lo-
calizado na Praça Dr. Horácio Ramalho,
160 - Centro. As vagas são limitadas.

Após a apresentação, os candidatos
à bolsa de estudo, que possuam renda
familiar per capita inferior a dois salá-
rios-mínimos federais (R$ 1.356), já po-
derão fazer a pré-inscrição para o curso

SIMPATIA PARA EMAGRECER
(XICO XAVIER)

Sábado pela manha coloque 1/2 copo de água e dentro dele o número de grãos
de arroz que você  quer perder. Não coloque grãos a mais pois o peso perdido não
será recuperado. A noite beba a água deixando os grãos no fundo do copo,
completando novamente com meio copo de água. Domingo pela manhã, em
jejum, beba a água, deixando os grãos. Completar novamente com 1/2 copo de
água e segunda-feira pela manhã, em jejum, beba a água com os grãos de arroz
juntos. Publique esta simpatia em um jornal na mesma semana. Use o mesmo
copo durante o processo.

 Não faça regime, pois essa simpatia é infalível. Boa Sorte! (R.T)

Senac Jaboticabal realiza palestra
gratuita em Taquaritinga sobre as
capacitações oferecidas em 2013
A unidade ofertará mais de 1.500 vagas

para bolsistas somente este ano
desejado. Basta levar uma cópia do RG.

Política Senac de Concessão de Bol-
sas de Estudo

O programa que já concedeu mais de
290 mil bolsas de estudo contribui para
a inclusão social e proporciona o de-
senvolvimento por meio da educação.
Para participar, o interessado deve ter
renda familiar per capita de até dois sa-
lários mínimos federais e não estar ma-
triculado ou participando de outros pro-
cessos de bolsas na instituição.

Serviço
Palestra Bolsas de Estudos – Pro-

gramação 2013
Data: 10 de abril
Horário: quarta-feira, às 19 horas
Local: Câmara Municipal de Taqua-

ritinga
Endereço: Praça Dr. Horácio Rama-

lho, 156 – Centro
Informações: Senac Jaboticabal –

(16) 3209-2800
Acompanhe o Senac São Paulo nas

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

EMPRESA NO RAMO DE BEBIDAS CONTRATA:
Vendedor extreno, necessário experiência em vendas, moto pró-

pria, CNH A/B.
Oferece: regime CLT, salário fixo + comissão, VR.,plano de saúde e

odontológico, combustível, ajuda de custo.
Interessados, enviar currículo para:rh@valeararaquara.com.br

P/ Prof. João Pito
“Esta é uma febre essencial,  mui

maligna e perniciosa,
produzida não somente de intempe-

rança e calor podre,
mas infestada com uma maligna e

venenosa qualidade
que se imprime no sangue e na cólera

[bilis] os quais...
humores alterados e apodrecidos são a

causa material
desta febre [...].

   A primeira epidemia ou [pandemia]
de febre amarela conhecida no Brasil
foi a que irrompeu em Recife, no ano

de 1685, à qual se seguiu também a
primeira campanha sanitária contra a

doença, empreendida pelo médico
João Ferreira da Rosa, formado pela

Universidade de Coimbra. Estudando a
doença, revela ter chegado à total

compreensão de sua natureza e
segundo ele a resposta está acima,
sobre a febra amarela ou TIPHO

ICTEROIDE que é do tipo Amaril,
mal de Sião, vômito negro e febre das

antilhas.
.  João Ferreira Rosa considera ainda
que as causa externas da doença [que
era chanada de bicha] seriam vapores
levantados da terra, assim como “uma
qualidade furiosa mandada do céu pelas

causas que o Altissímo sabe” e que
podia ser observada pelos excessos de

sol e de chuva.
    Usando fogueiras, defumação com
ervas cheirosas e vinagre nas casas e
limpeza das ruas, acabou combatendo
os mosquitos, reduzindo, sem sabê-lo,
os focos de mosquito Aedes Aegypti,

vetor da febre amarela.
     Ele também se empenhou em
descrever de forma praticamente

completa, o quadro sintomático da
doença e como causas prováveis da

mesma, além dos já citados, “O ar que
se  pode viciar pelos astros e

principalmente pelos eclipses do sol e
da lua”  [que ocorrera em 10 de

dezembro de 1685] e, principalmente,
pelos putridinosos vapores das águas

dos lagos fechados e imóveis ou ainda
dos corpos que na guerra ficam sem
sepultura pelas carnes podres, frutos

DENGUE, A ORIGEM/MESMA DA
FEBRE AMARELA. CUIDADO!

corruptos e ruins alimentos em tempo
de fome, ou ainda outra causa, esta de

dificil remoção: os pecados dos
homens [Rosa - 1694].

    Também a Bahia seria vítima de um
importante surto, três anos depois

[Rocha Pita - 1730] ele relata que a
população de Salvador, vendo a

medicina impotente para debelar o
mal, ocorre em massa à Igreja do

Colégio dos Jesuítas e transporta em
procissão solene pelas ruas da cidade,
São Francisco Xavier, o Apóstolo do

Oriente.
    Sobre essa procissão Rocha Pita
Escreveu: “Nunca se vira procissão
assim, que carregasse após si a Bahia
toda e se pusesse de rastros o que ali
havia de mais opolento e poderoso”.
     Também o Padre Antônio Vieira,
se referiu em 1692 a um pavoroso

surto de febre amarela na Bahia, que
deixou cheias as casas de moribundos,

as igrejas de cadáveres e as ruas de
tumbas.

     No século XVIII a febre amarílica
passava para um segundo plano no
interesse das populações no sertão

brasileiro,  alentada por outra febre, a
do ouro e por isso há poucas referên-
cias sobre esta pandemia, nesta época.
     Procedente de Nova Órleans, onde
grassava a febre amarela e com escala
em Havana, também infectada pela

pandemia, chega a Salvador, em 1849,
o navio americano “Brasil”. alastra-se
o mal pela cidade, e, dela, para para o

norte e o sul do País.
      É curiosa e duvidosa a notícia e é

lógico que foi exagerada dada pelo
médico francês que esteve duas vezes
no Brasil estudando a febre amarela.

Edmond Gouy lançou uma matéria no
Times de Londres em 14 de fevereiro
de 1850 que dos 149.000 habitantes

da Bahia em 1849 96% deles estariam
contaminados pela febre amarela.

      Recife e Rio de Janeiro, no
mesmo ano de 1849 também são

assolados por essa doença infernal e
como disse Osvaldo Cruz: “A túnica

de Nessua nos degrada e nos humilha”
-[tunica de Nessus um mal designa um

mal do qual não nos libertaremos.
       Este é o primeiro capítulo do

novo livro sobre a febre amarela que
fiz com ajuda de muita pesquisa, mas
porque insisti em coisas diferentes?

Por quê nesta semana gentes que
andam pelas ruas en nome de JESUS
me disseram: Dengue não existe, é

castigo!!!!.
          Este papo no meu portão me
fez lembrar de uma musica antiga:
“Quem não sabe tocar violão nem

pistão
toca surdo...

pois por que neste mundo tem bobo
prá tudo.

DEFUMAX  EQUIPAMENTOS  E  PRODUTOS  LTDA. - EPP,
torna público que recebeu  da CETESB a Renovação da Licença de
Operação Nº 52001132, válida até 26/03/2017,  para fábrica de arti-
gos de funilaria e de metal para usos doméstico e pessoal,  sito à
Rua Pedro Verardino nº 77, Jardim Kennedy,  Jaboticabal - SP.

COMUNICADO DE QUEIMA CONTROLADA
RAÍZEN ENERGIA S/A - FILIAL BONFIM inscrita no CNPJ sob o nº 08.070.508/

0065-32, localizada na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 322, em Guariba, no Estado
de São Paulo, em cumprimento ao estabelecido nos artigos 5º - Inciso II da Lei nº 11.241
de 19.09.2002, 4º da Lei nº 10.547 de 02.05.2000, bem como ao artigo 8º, Inciso II do
Decreto nº 47.700 de 11.03.2003, vem comunicar a Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, a Polícia Ambiental),
ao Sistema DER/DERSA ou seus concessionários, as empresas de telecomunicações, de
distribuição de energia elétrica, a Ferroban, aos lindeiros confrontantes, bem como tantos
quantos este comunicado vier a conhecer, que no período de, 01 de Abril de 2.013 até 30
de Dezembro de 2.013, incluindo os finais de semana, preferencialmente, no horário
noturno, realizará a queima controlada para despalhamento da colheita da cana-de-açúcar
nos imóveis descritos por municípios/propriedades, como se segue:

Guariba (SP): Bonfim - Gleba B; Cruzeiro do Sul; Cruzeiro Morumbi; Lagoa Seca;
Monte Alegre; Neide; Ouro (Gleba 07); Ouro (Diamantina); Ouro (Maap); Santa Alice;
Santa Rosa; Sindote; Sindote (Nasser); Gleba 1 Lote Nº 5 - Monte Negro; Gleba Ouro 07/
A2 (Ugolini); Santa Amélia; Boa Esperança; Frutal; Pouso Alegre - Benfeita; São João
Batista.

Jaboticabal (SP): Córrego Fundo - Gleba A.
Monte Alto (SP): Santa Gertrudes; Areias I.
Esclarece ainda que a realização da operação necessária para a colheita será con-firmada,

em atendimento ao inciso III dos mesmos regramentos legais, com antece-dência mínima
de 96 horas, onde estarão indicadas as datas, os horários e os locais previstos das queimas
controladas, informações estas que estarão disponibilizadas no “Site” da empresa https:/
/apps.raizen.com/peq e no “Site” oficial da SMA - www.ambiente.sp.gov.br.

“Procure ser sempre bom e se afaste
das tentações que o mundo oferece.”
(Santo Padre Pio de Pietrelcina)

...................................................................
“Assessor eficiente é aquele que con-

tribui diariamente para o bom trabalho
dos meios de comunicação, sendo apoio
para a realização das pautas, com fon-
tes confiáveis” – Cleinaldo Simões

................................................................................
Reflexão: Procurando pelo em ovo,

ovo no pelo (não é nada bom encontrá-
los neste caso), o ovo é realmente uma
coisa maravilhosa. Não pára em pé, re-
quer lugar especial e cuidados com sua
fragilidade. Viram alimentos e produ-
zem alimentos quando vingam, choca-
dos. Podem também ser atirados. Dá
para ser ovacionado, mas tem que ser
bom, muito bom.

Traduzem como ninguém certas ex-
pressões. Você pode babar o ovo, chu-
par o ovo, e estará bajulando alguém.
Pode deitar o ovo. Pode ter cabeça de
ovo. Pode estar de ovo virado, ou pi-
sando em ovos, e, ainda, pode só ser um
ovo, de tão pequeno.

O problema é que também podem
ser chutados. No caso, principalmente,
os dos homens. Mulheres ovulam e co-
pulam. No frigir dos ovos, não dá para
fazer omelete sem quebrar os ovos, nem
colocá-los numa cesta só. Muito menos
contar com eles, digamos, antes de vê-
los do lado de fora da dita cuja. E uma
ova. Que não é ovo. Ou é? - Jornalista

Marli Gonçalves.
............................................................................................
Quatro dimensões que formam o Ser

Humano: racional, social, emocional e
espiritual e assim ter relacionamentos
saudáveis e duradouros.

Compreensão e autoanálise de ati-
tudes básicas: Saber escutar sem julgar;
saber separar a pessoa do problema; ser
você mesmo; ter senso de comunidade;
compartilhar poder e valorizar o cres-
cimento das pessoas;

. A sua forma de comunicação trans-
mite o que você é ou não é e o que você
parece ser o não aos olhos do outro.

..........................................................................
Criada em 1995, a comissão de Di-

reitos Humanos da Câmara exerce pa-
pel fundamental para a garantia da ci-
dadania no Brasil. Com a função de re-
ceber e encaminhar denúncias e de fis-
calizar os órgãos de Estado, além de tra-
balhar como autora de proposições le-
gislativas (projetos de lei, emendas, in-
dicações, requerimentos) e subsidiar ou-
tros órgãos parlamentares, a comissão
é um canal de extrema importância para
propiciar aos cidadãos um ambiente em

GENTE & ENCONTROS

P/ Roseli Pereira

que se cultive, acima de tudo, o respeito
e a cultura de paz.

..................................................................
A Secretaria da Administração Peni-

tenciária informou:
Quantidade de presos liberados para

Saída Temporária de Páscoa de 2013.
Dias 27 e 28/03 saíram         12.168
Dia 29/03 sairam            109
Dia 30/03 sairam.           017
TOTAL     12.294
Os retornos ocorrerão em datas di-

ferentes, estando previstos para os dias
01, 02 e 03 de abril de 2013. Será que
voltaram!

Será que todos voltarão!!!
........................................................................................
VAMOS DESCONTRAIR KKKKK!
O que elas querem em um homem
- Lista Original:
1. Seja lindo. 2. Encantador. 3. Fi-

nanceiramente estável. 4. Um bom ou-
vinte. 5. Divertido. 6. Em boa forma
física. 7. Se vista bem. 8. Aprecie as
coisas mais finas. 9. Faça muitas sur-
presas agradáveis. 10. Seja um amante
criativo e romântico.

- Lista Revisada (aos 32 anos):
1. Seja bonitinho. 2. Abra a porta do

carro e afaste a cadeira para eu me sen-
tar. 3. Tenha dinheiro o suficiente para
um jantar agradável. 4. Ouça mais do
que fale. 5. Ria das minhas piadas. 6.
Carregue as sacolas do mercado com
facilidade. 7. Tenha no mínimo uma
gravata. 8. Aprecie comida caseira. 9.
Lembre de aniversários e datas especi-
ais. 10. Procure romance pelo menos
uma vez por semana.

- Lista Revisada (aos 52 anos):
1. Não seja muito feio. 2. Espere eu

me sentar no carro antes de começar a
acelerar. 3. Tenha um emprego fixo e
goste de jantar fora ocasionalmente. 4.
Balance a cabeça enquanto eu falo. 5.
Geralmente se lembre das frases mais
engraçadas de algumas piadas. 6. Esteja
em boa forma pelo menos para mudar a
mobília de lugar. 7. Use camisetas que
cubram sua barriga. 8. Não compre Ci-
dra achando que é champagne. 9. Lem-
bre-se de abaixar a tampa da privada.
10. Faça a barba quase todos os finais de
semana.

- Lista Revisada (aos 62 anos):
1. Corte os pêlos do nariz e das ore-

lhas. 2. Não se coce nem cuspa em pú-
blico. 3. Não pegue dinheiro empresta-
do o tempo todo. 4. Não balance a ca-
beça até dormir, enquanto eu estou re-
clamando. 5. Não conte a mesma piada
o tempo todo. 6. Esteja em boa forma
para conseguir levantar da poltrona nos
finais de semana. 7. Normalmente use
uma meia combinando com a outra e
cuecas limpas. 8. Aprecie um bom jan-
tar à frente da TV. 9. Lembre do meu
nome de vez em quando.

10. Faça a barba em alguns finais de
semana.

- Lista revisada (aos 72 anos):
1. Não assuste as crianças pequenas.

2. Lembre onde fica o banheiro. 3. Não
peça muito dinheiro. 4. Ronque bem
baixinho quando dorme. 5. Lembre o
porquê de estar rindo. 6. Esteja em boa
forma para ficar de pé sozinho. 7. Nor-
malmente use um pouco de roupa. 8.
Goste de comida macia. 9. Lembre onde
deixou seus dentes. 10. Saiba quando é
fim de semana.- Lista Revisada (aos 82
anos): Quero um homem que respire...

Sessão: Sexta
19:00 e 21:30

Sábado e Domingo
16:00 - 19:00 - 21:30

Terça a Quinta
20:30

OZ, MÁGICO E
PODEROSO

A PROMOÇÃO
VOLTOU!!!

Todos pagam MEIA entrada (7,00)
de TERÇA A QUINTA.

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS – Ficam
convocados os senhores acionistas a se reunir em  Assembleia Geral Ordiná-
ria que se realizará no dia  30 de abril de 2013, às  16:00 horas, na sede
social da companhia, na Avenida Aristides Bellodi, n.º 100 – Jardim São
Marcos, em Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: a) tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras relativas ao ex. social findo em 31/12/2012; b) Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividen-
dos; c) Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2013/2016, e fixação
de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus res-
pectivos suplentes e fixação de seus honorários Encontram-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede social da cia., os documentos a que se refere
o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao ex. social objeto da Assembleia.
Jaboticabal, 29 de março de 2013.  Ass. Dr. Paulo Miki – Diretor Presidente.
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Aconteceu na última segun-
da feira  (18/03), no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo, a
cerimônia de entrega da Bolsa
Financeira “Talento Esportivo”.
R$ 415,00 mensais a atletas que
se destacam em diversas moda-
lidades no Estado de São Paulo.

Jaboticabal foi contempla-
da através de 2 atletas da FAE
(Fundação de Amparo ao Es-
porte): Valdivino Vinícius de
Almeida Nunes (Arremeso de
Peso e Disco – 3º Colocado
no Campeonato Sul-America-
no, Campeão Brasileiro Esco-
lar e da Confederação Brasi-
leira de Atletismo, Vice-Cam-
peão Paulista (Fed. Paulista de
Atletismo) e Campeão Estadu-
al Escolar; e Alexandre Ribei-
ro Pastorello (1.000 Metros –
4º lugar Jogos Sul-America-
nos Escolares, Vice-Campeão
Brasileiro Escolar e Vice-Cam-
peão Paulista (Fed. Paulista de

F.A.E. DE JABOTICABAL TEM ATLETAS CONTEMPLADOS
COM BOLSA “TALENTO ESPORTIVO” E HOMENAGEADOS
PELO GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN EM SÃO PAULO

O evento regional, organizado
pela Associação Regional de Basque-
te Ribeirão Preto, que é filiada à Fe-
deração Paulista de Basketball, tem
por finalidade demonstrar o traba-
lho realizado na base (escolinhas de
iniciação), por vários municipios de
nossa região, bem como dos técni-
cos e seus alunos, tanto no basquete
masculino, como no feminino. Estes
festivais regionais, que são realiza-
dos 01 a cada mês em cidades sedes
diferentes, tem por finalidade tam-
bém divulgar a modalidade e revelar
novos talentos no Estado de São
Paulo. Muitos atletas de alto nível
já foram revelados nestes festivais,
como os atletas de Seleção Brasilei-
ra: Nenê, Alex, Anderson Varejão e
Nezinho, entre outros.

O 1º Festival Regional, aconteceu
no último final de semana no clube
Recreativa de Esportes na cidade de
Ribeirão e teve a participação de cida-
des como: Franca, Casa Branca, Ri-
beirão Preto, Jaboticabal e Cravinhos,
entre outras. Os resultados foram po-
sitivos para as equipes da F.A.E./

ALUNOS QUE REPRESENTAM AS ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO DA F.A.E./
MASCAGNI/JABOTICABAL NA MODALIDADE DE BASQUETEBOL MASCU-
LINO -SUB-12 E FEMININO-SUB-13, PARTICIPARAM DO 1º FESTIVAL REGI-

ONAL DE BASQUETE NO CLUBE RECREATIVA EM RIBEIRÃO PRETO

MASCAGNI/JABOTICABAL, de-
monstrando a capacidade do trabalho
desenvolvido pelos profissionais de
Educação Física na área de basquete-
bol: técnico João Pifer. Assistentes -
Professoras Nayhara Servidone, Lu-
cimara Silva e Fernanda Tonini, que
há tempos vêm desenvolvendo um tra-
balho excelente em várias categorias
do basquete masculino e feminino de
Jaboticabal, sempre contando com
todo o apoio da Prefeitura Municipal
de Jaboticabal/F.A.E.-Fundação de
Amparo ao Esporte do Municipio,
Clube Mascagni, COC-CARDIOFÍ-
SICO, parceiro do basquete de Jabo-
ticabal.

RESULTADOS E CLASSIFICA-
ÇÃO:

Basquete feminino-sub-13:
Clube Recreativa-Ribeirão Preto 08

X 10 F.A.E./MASCAGNI/JABOTI-
CABAL.

CASA BRANCA  02 X 10 F.A.E./
MASCAGNI/JABOTICABAL.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
Gabriela, Katelyn, Isabela, Pamila, Ju-
lia Guerreiro, Monize, Ynara, Ema-

nuelle, Beatriz Abel, Alice, Nadiusca
e Gisele. Assistente técnica responsá-
vel: Professora Fernanda Tonini.

Classificação Final basquete femi-
nino: CAMPEÃ- F.A.E./MASCAG-
NI/JABOTICABAL.

VICE-CAMPEÃ - CASA BRAN-
CA.

3º LUGAR - CLUBE RECREA-
TIVA-RIBEIRÃO PRETO.

Basquete masculino - sub-12:
ASPA/FEAC/UNIMED/CTBC/

FRANCA-A 20 X 06 F.A.E./MAS-
CAGNI/JABOTICABAL.

CASA BRANCA 04 X 13 F.A.E./
JABOTICABAL.

Classificação final, basquete mas-
culino: CAMPEÃO-ASPA/FEAC/
UNIMED/CTBC/FRANCA.

VICE-CAMPEÃO- F.A.E./JA-
BOTICABAL.

3º LUGAR- CASA BRANCA.
ATLETAS DE JABOTICABAL:

Alexandre, Alexandre Araújo, Pedro,
João, Lucas, Felipe, Vinicius, Tales,
Gustavo, Guilherme e Mário. Assis-
tente técnica responsável: Professora
Fernanda Tonini.

Atletismo).
A cerimônia contou com as pre-

senças de vários atletas olímpicos,
como Maureen Maggi, Daiane dos
Santos e Arthur Zanetti.

Representando a F.A.E.,
estiveram presentes a Profª
e Técnica dos atletas RO-

BERTA CRISTIANE BRAZ
DE OLIVEIRA, o presiden-
te da entidade, SAMUEL
CESAR SCARPIN DA CU-
NHA e o Diretor do D.E.L
(Depto. de Esportes e Lazer
da Secretaria de Educação),
JOÃO HENRIQUE PIFFER.
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