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O prefeito Raul Girio esteve,
nesta semana, em diversas Se-
cretarias estaduais em busca de
novos recursos e projetos para
a cidade. Em São Paulo, o prefei-
to protocolou o pedido de redu-
ção de 50% no valor do pedágio
da Praça Barrinha-Jaboticabal
(SP 253) e a duplicação de rodo-
vias.

A reunião na Artesp - Agência
Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Es-
tado de São Paulo - foi intermedia-

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria de Saúde,
está ampliando o atendimento no
Pronto Socorro Municipal, locali-
zado no Centro da cidade. Novos
médicos foram contratados, ampli-
ando o atendimento nos casos de
emergências, das 06h às 23h.

A medida também reduz o tem-
po de espera e dá melhores condi-
ções aos 300 pacientes que pro-
curam a unidade diariamente. “Co-
meçamos o ano com dois médicos
plantonistas. Agora são quatro,

Prefeitura solicita queda no preço do pedágio e duplicação de rodovia

Jaboticabal é cercada por grandes estradas
da pelo deputado federal Arnaldo
Jardim. “A gestora das estradas es-
taduais viu com bons olhos a re-
dução de 50% da tarifa aos mora-
dores de Jaboticabal. Aceitaram
nosso pedido e vão buscar alter-
nativas para oferecer esse benefí-
cio à população”, informa Raul. “O
estudo de avaliação da tarifa já foi
iniciado pela Artesp e, em breve,
teremos uma posição oficial”, ga-
rante o Secretário da Indústria e
Comércio, Valdemir Lutti.

Na pauta também esteve a du-

plicação de um trecho de uma das
principais rodovias do país – a
Brigadeiro Faria Lima. “Foi reali-
zado um novo estudo, fruto de
uma ação conjunta de prefeitos.
O resultado apontou um novo ín-
dice de VDM (Volume Diário Mé-
dio), confirmando que, pelo flu-
xo, a obra hoje é viável. Conse-
guimos a duplicação destes 13
km entre Dobrada e Jaboticabal.
Nossa expectativa é que as obras
comecem ainda este ano”, con-
firma Raul.

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Jaboticabal, divulgou, na
última semana, um balanço das
atividades do mês de março. So-
mando as principais doações
(cestas básicas, leite, roupas,
calçados, fraldas e medicamen-
tos), cerca de 620 famílias fo-
ram beneficiadas.

“Nosso trabalho é ajudar
quem precisa. Fazemos sempre
o possível para atendê-las bem”,
pontua a presidente do Fundo
Social, Cidinha Girio, que lem-
bra: “Já estamos nos preparan-
do para iniciar a Campanha do
Agasalho e ajudar mais famíli-
as.”

Confira a relação das prin-
cipais doações: cestas básicas
– 216 famílias, leite – 195 famí-
lias, roupas e calçadas – 37 fa-
mílias, fraldas geriátricas – 87
famílias, fraldas infantís – 48
famílias, armação de óculos –
26 famílias, medicamentos – 5
famílias, carrinho de bebê – 1
família, colchões – 3 unidades

Para mais informações (16)
3202-8994.

Fundo Social beneficia
famílias jaboticabalenses
Números são correspondentes ao mês de março

Ampliação de médicos no
Pronto Socorro

Pacientes não esperam por atendimento; população migra,
cada vez mais, da saúde particular para a pública

dobramos nossa capacidade. O
foco é que nossa população seja
atendida com respeito e atenção
que merece”, afirma o prefeito Raul
Girio.

A administradora da unidade
informa que é cada vez mais co-
mum a migração dos pacientes do
sistema particular para o SUS.
“Ouvimos, todos os dias, relatos
de pessoas que deixam de pagar o
plano de saúde. Um paciente que
procura o Pronto Socorro, hoje,
espera meia hora, no máximo. Ao

entrar na unidade a ‘fila de espera’
é, apenas, para aguardar resulta-
do de exames”, informa Julie Ros-
si Sagula.

Segundo dados do Ministério
da Saúde, 54% da população da
cidade utiliza, oficialmente, o sis-
tema SUS. “Na prática, este índi-
ce é bem maior. Muitas pessoas
pagam o plano particular, mas
preferem recorrer ao Pronto So-
corro Municipal, que hoje é mui-
to mais rápido”, finaliza a admi-
nistradora.

A Prefeitura realizou me-
lhorias na Farmácia Pública
Municipal .  Após  vis i ta  do
Prefeito, Raul Gírio, as equi-
pes da Secretaria de Obras
entraram em ação e realizaram
a troca de portas, manuten-
ção do piso, conserto de ba-
nheiros e pintura completa do
prédio.

O prefeito Raul Gírio afirma
que a reforma garante conforto
aos frequentadores da farmácia.
“Fizemos uma primeira vistoria e
diagnosticamos a necessidade
dessas melhorias. Nossa Farmá-
cia ficou muito mais agradável
para quem procura os medica-
mentos”.

Promovido melhorias na
Farmácia Municipal

Funcionários Públicos Municipais promoveram a reforma do prédio

Sejas bondoso, útil e jamais
carregarás as tormentas da vida

Acumule em seu currículo a
caridade e a perseverança, para ser

atração da filantropia

Todo aquele que angaria bens
usurpados, não aproveita nem em

benefício próprio

Projeto de Lei de Wilsinho Locutor aumenta
a segurança nos bancos de Jaboticabal

Já estão sendo implantadas nas
agências bancárias de Jaboticabal,
divisórias que impedem que as
pessoas que aguardam atendi-
mento, vejam o que o cliente está
fazendo nos caixas.

Uma idéia do vereador Wilsi-
nho Locutor, por meio do Projeto

O Secretário de Obras, Vergílio
Gréggio, lembra que a reforma foi
realizada por funcionários públi-

cos municipais. “Agradeço ao
empenho de todos que atuaram
nesse projeto”.

de Lei Nº 587/2012, que dispõe
sobre a instalação de divisórias
entre os caixas e o espaço reser-
vado para os clientes que aguar-
dam atendimento nos estabeleci-
mentos bancários, e se transfor-
mou na Lei nº 4.376/2012.

De acordo com a lei, ficam os
estabelecimentos bancários obri-
gados a instalar divisórias entre os
caixas e o espaço reservado para
clientes que aguardam atendimen-
to, proporcionando privacidade às
operações financeiras. As divisó-
rias devem ter altura mínima 1,80 m
(um metro e oitenta centímetros) e
serem confeccionadas em material
opaco, que impeça a visibilidade.

A lei foi registrada e publicada
no Setor de Secretaria Geral em 23
de outubro de 2012, e os estabele-
cimentos bancários tiveram que
adaptar as agências no prazo de
cento e vinte dias, contados a par-
tir da publicação.

O descumprimento desta lei
proporcionará ao estabelecimen-
to infrator multa diária de 100 (cem)
UFESP'S (Unidade Fiscal do Esta-
do de São Paulo), aplicada em do-
bro em caso de reincidência.

Dispõe sobre a instalação de di-
visórias entre os caixas e o espa-
ço reservado para os clientes que
aguardam atendimento nos esta-
belecimentos bancários. O verea-
dor Wilsinho Locutor, justifica a
relevância dessa importante lei,
pois Jaboticabal tem sofrido, há
muito tempo, com golpes aplica-
dos aos munícipes nas saídas de
agências bancárias. Apesar da re-
preensão policial, bandidos agem
em grupo, observando as opera-
ções bancárias, principalmente
saques, para agirem na saída dos
bancos, furtando ou coibindo a
população. O objetivo é combater
esse tipo delito, trazendo mais se-
gurança à população.
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Ao iniciar aquele diálogo telefôni-
co, a plantonista não podia imaginar
quantas emoções e dores iria sentir, nem
quantas lágrimas deixaria cair. De en-
trada ela percebe que a pessoa que lhe
telefona está em grande desespero, mas
também chega a imaginar pudesse ser
um trote e logo se lembra de que para
nós não existe trote.

Atende com a seriedade de sempre  e
procura sentir com aquele jovem toda a
angústia que o atormenta. Ele fala, a
princípio reticente, mas aos poucos vai-
se soltando mais e, contando o que sen-
te naquele momento. Conclui estar con-
victo de que para ele não há outra saída
a não ser o suicídio, que está decidido a
praticar.

O jovem acrescenta que de nada vai
adiantar haver telefonado para o CVV,
mas alguma coisa o levou a fazer a liga-
ção, mesmo sabendo que de nada vai
valer e nem sabe porque ligou, pois a
decisão de matar-se já está tomada, de
vez que ele não vê saída que não seja o
suicídio. A plantonista ouve sem inter-

MORTALIDADE  PELA  FEBRE  AMARELA  NO  RIO  DE
JANEIRO  EM  SUA  ZONA  URBANA  -  PERÍODO  DE  1850

a  1902.
Ano            óbitos            Ano          óbitos Ano               Óbitos
1850    =  4160            1869       =       273 1888       =       747
1851    =    475                1870   =    1118 1889       =      2156
1852    =  1943              1871      =          8 1890       =       719
1853    =    853               1872     =      102 1891       =     4456
1854    =     22       1873     =     3659 1892       =     4312
1855    =       3                  1874   =      829 1893       =       825
1856    =   111              1875       =     1292 1894       =    4852
1857    =    1868             1876     =     3476 1895        =      818
1858    =    1545             1877      =       282 1896        =    2929
1859    =      500             1878      =      1176 1897        =       159
1860    =    1249             1879      =       974 1898        =    1078
1861    =      247              1880     =    1625 1899        =      344
1862    =      247              1881     =      257 1900        =       299
1863    =         7                1882    =        89 1901        =       984
1864    =         5                1883    =    1608 1902         =         ?
1865    =         ?                1884     =      863 ________________
1866    =         ?                1885     =      445 Total 58.063
1867    =         ?                1886     =     1449
1868   =          3         1887     =      137
                                ___________________________________________________________________

        Assim vimos como foi o tormemto do Rio de Janeiro em todos estes
anos de infestação por esta praga que trucidou milhões pelo Mundo.

     “Os homens fariam mais coisas se não julgassem tantas coisas

OS TRÁGICOS NÚMEROS DA PANDEMIA NO RIO DE JANEIRO
”É grande a ciência dos homens, mas ainda maior é  o próprio homem”.

 Nós vimos no número anterior,
como a febre amarela perambulou pelo
Brasil, e como chegou até ao Rio de
Janeiro, e veremos como a Capital do
Império foi intensamente agredida por
essa doença, e as medidas sanitárias que
foram adotadas para contê-la? Diante
da necessidade de se organizar a defesa
sanitária do País, a Assembléia Geral
votou e aprovou rapidamente a Lei 598,
de 14 de setembro de 1850, que conce-
dia ao governo uma crédito de
200:000$000 para atender às despesas
do saneamento. Ao mesmo tempo, foi
criada uma comissão de engenheiros com
a incumbência de se ocupar dos traba-
lhos de melhoria das condições sanitá-
rias da cidade, assim como também foi

criada uma Junta de Higiene Pública,
encarregada de velar pela conservação
da Saúde Pública, unifornizando assim,
os serviços sanitários do Império. A essa
Junta subordinavam-se as Comissões de
Higiene Pública nas Províncias (os atu-
ais estados).
    Sob o impulso de administrar os re-
gistros do obituário da epidemia, foi
organizado o Serviço de Estatística De-
mográfica, o primeiro da América do
Sul.

 “O sonho do Rio de Janeiro de se
constituir numa metrópole à européia,
mundialmente admirada, terminava
abruptamente no cais do porto. Claro,
havia as belezas naturais que os es-
trangeiros admiravam de longe, no
convés de seus navios, mas não desem-
barcavam e a paisagem era vista sem
colocar os pés em terra e seguiam via-
gem para Buenos Aires.
    No conceito internacional, o Rio de
Janeiro era uma cidade linda, porém
maldita, linda para se olhar, mas ja-
mais para se desembarcar nela e na
Europa as boas Compahias de viagens
anunciavam em suas propagandas: -
Trânsito direto para Buenos Aires sem
passar pelo Brasil e pelos perigosos
focos da febre amarela da cidade do
Rio de Janeiro - [nosso século - 1982].

    Para se ter uma idéia do flagelo que
foi esta febre no Rio de Janeiro, veja-
mos os dados abaixo: organizados por

ordem do sanitarista Osvaldo Cruz e
pelos doutores Plácido Barbosa e Caio
de Rezende..

REFLEXÃO  -  O   SIGILO  TESTADO
romper e sente quanta angústia e triste-
za envolvem aquele rapaz.

Sentindo-se compreendido e aceito,
o jovem relata suas dificuldades e suas
dores, seus problemas e seus frustrados
amores. A plantonista ajuda-o a ver mais
claramente as situações por ele menci-
onadas.

A certa altura da conversa, em que
ele fala mais e ela o escuta, o jovem não
resiste à torrente de lágrimas e um cho-
ro convulsivo dele se apossa intensa-
mente.

A plantonista também chora, mas
de modo diferente, as lágrimas doridas
descem mansamente e ela se mantém
silenciosa, respeitando o direito que
aquele rapaz tem de chorar sem ser in-
terrompido. Choram juntos, mas de ma-
neira diversa, ele em grandes soluços,
ela quase docemente, porque sabe que
embora sentindo aquela dor, tem ciên-
cia também, que está servindo

A conversa chega ao seu final, o ra-
paz mostra-se calmo e se diz agradecido
pela compreensão recebida. A planto-
nista diz seu nome e informa quando
será seu plantão seguinte.

E é justamente no plantão seguinte
que a voluntária iria ter um choque cru-
el.

“É a Cissa? Quem está telefonando
é um amigo daquele rapaz que te ligou
dizendo que ia suicidar-se e chorou mui-
to naquele dia, lembra?”

“Sim lembro...”
“Sabe? Ele suicidou mesmo!”
No silêncio doloroso de Cissa as lá-

grimas desceram num choro sentido,
embora calmo, mas muito sofrido.

E fica ela então a pensar, e a si mes-
ma a indagar:

“Então ela não conseguiu ajudar
nada? Ela sabe que seguiu tudo que apren-
deu no CVV. Ao terminar o telefonema
aquele rapaz não parecia calmo? E aque-
la certeza de que tinha servido naquele
momento de dor, não ajudou nada?”

Todas essas indagações e reflexões
lhe vieram ao pensamento e até mes-
mo o desejo de largar o CVV. De que
adiantou? Se ele se suicidou...

“Escuta Cissa, eu era muito amigo
dele e queria saber agora o que ele falou
contigo naquela noite, porque antes de
morrer ele me disse que tinha telefona-
do para aí e me deu teu nome. Eu o
conhecia muito bem, acho até que ele
era meio desequilibrado e deve ter dito
um monte de bobagens. Não foi mes-
mo?”

A plantonista calmamente respon-
de:

“Tudo o que aqui conversamos fica
só entre nós, isto é, restrito com a  pes-
soa que nos procura e aquele voluntário
que aqui atende, por isso não te posso
dizer o que aquele rapaz conversou co-
migo antes de suicidar-se, mas... estou
muito triste por ele ter feito isso...”

“E as besteiras que ele te disse Cis-
sa?”

“Para nós do CVV não existem bes-
teiras naquilo que das pessoas ouvimos.”

“Olha Cissa! Quem está falando con-
tigo agora não é um amigo daquele ra-
paz, não. Sou eu mesmo, que te telefo-
nei naquele dia em que estava decidido a
me matar.  Depois daquele telefonema
senti-me mais calmo e agora estou de-
cidido a lutar para resolver todos aque-
les problemas e espero não pensar  mais
em suicídio.”

Novas lágrimas de Cissa, mas de ale-

gria. Serviu sim. O CVV ajudou. Tudo
aquilo que aprendemos está certo mes-
mo.

E a Cissa agora dizia em pensamen-
to de si para consigo mesma:

“Podem descer lágrimas queridas,
pois agora já não são de dores sofridas,
mas de alegrias sentidas. Desçam assim
mansamente, confirmando a alegria que
a Cissa sente. Vida, querida Vida, eu te
agradeço por esta alegria experimenta-
da...”    Enquanto estava nessas refle-
xões, voltou a ouvir o rapaz:

“Sabe Cissa? Eu sou muito agradeci-
do por existir o CVV. Agora tenho cer-
teza de que a ajuda que ele me deu, por
teu intermédio, foi fundamental para
que eu evitasse o suicídio. Realmente
naquela ocasião em que eu te telefonei,
já havia decidido matar-me, mas algu-
ma coisa me dizia que isso não seria a
solução. Quando liguei, estava certo de
que a nossa conversa não ia adiantar
nada mais... Depois chorei e foi a pri-
meira vez que me lembro de haver cho-
rado e me pareceu muito importante
não teres tentado impedir meu choro.
Depois... Veio uma calma e a clareza de
raciocínio. É assim, como se eu tivesse
voltado a uma realidade há muito perdi-
da. Agora faço questão de te deixar meu
nome, endereço e telefone, prontifican-
do-me a testemunhar para qualquer pes-
soa, a validade do trabalho de vocês. Sei
que se estou vivendo, é por ter encon-
trado o apoio e compreensão de que
precisava naquele momento tão difícil.”

Após o jovem desligar, a voluntária
Cissa, alegre e reconfortada, fica pen-
sando:

“Mas eu quase nada falei, só mais
escutei...”

( Reflexões sobre o Livro – CVV -
Nos Caminhos da  Amizade )

Todos os anos, as pessoas do mundo
inteiro, comemoram a páscoa, sem sa-
ber o seu significado, e só pensam em
uma coisa, sabe o que é? Chocolate e
muitos ovos de páscoa. Isso é apenas
uma sensação do momento, não que seja
errado, porque eu também gosto muito
de Óvos de Páscoa. O que significa a
Páscoa? A Páscoa significa a libertação
do povo do Egito. Quando os filhos de
Israel desceram para o Egito, na época
em José era o primeiro governador, eles
eram bem tratados, ou seja, viviam em
liberdade, enquanto José era vivo, após
sua morte, levantou-se outro Faraó, que
não conhecêra José e começou a escra-
vizar o povo, porque tinha medo que o
povo se revoltasse contra ele e contra
seu povo. Faraó ordenou que as partei-
ras matassem todos os meninos que nas-
cessem, salvo somente se fosse meni-
nas, porque o povo estava, aumentava
muito, e era mais forte que os egípcios.
Só que as parteiras não obedeceram,

ONDE TUDO COMEÇOU?
porque elas conheciam o Deus do povo
de Israel, por isso Deus as abençoou
muito. Faraó deu outra ordem, que foi
pior que a primeira. Que fosse jogado
no rio todos que nascessem meninos,
mas as meninas não. Mas quando nas-
ceu Moisés, sua mãe viu que ele era for-
moso e o escondeu por três meses, não
podendo escondê-lo mais, fez um cesto
e o betumou com betume e colocou o
menino dentro dele, e pôs no rio, sua
irmã Miriã ficou olhando para ver o que
iria acontecer. A filha de Faraó estava
se banhado neste rio e viu o cesto e
pediu que suas criadas olhassem o que
tinha dentro. Para sua surpresa, era um
menino. Ela disse: este é filho de um
dos filhos dos hebreus. A irmã do meni-
no disse: Iria chamar uma ama das he-
breias, que crie este menino para ti? Ela
disse: Vai, e foi-se. Sabe quem ela cha-
mou? A própria mãe do menino. A filha
de Faraó disse: leva este menino e cria-
o e eu te darei teu salário. E, sendo o
menino já grande, ela o trouxe à filha
de Faraó, a qual o adotou, e chamou o
seu nome Moisés e disse: Porque das
águas o tenho tirado. Moisés foi instru-
ído em toda a ciência, e em todo o co-
nhecimento de artes marciais, para ser
um Faraó. Quando descobriu que era um
hebreu, preferiu ficar com o povo dele
e não viver como um egípcio, vendo o
sofrimento do seu povo, tentou fazer
justiça com as próprias mãos, mas aca-
bou matando um egípcio e ficou com
medo de ser morto e fugiu para o deser-
to, alí o Senhor lhe apareceu e disse:
Moisés, desça para o Egito e liberte o
meu povo, ele desceu. Mas Faraó não
deixou o povo ir. Então o Senhor disse:
Para Moisés pegar um cordeiro ou ca-
brito e toda a congregação o sacrifica-
rá. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em

ambas as ombreiras e na verga da porta.
E eu passarei pela terra do Egito esta
noite e ferirei todo o primogênito, des-
de os homens até os animais. Esta foi a
décima praga. Faraó não teve escolha.
Foi assim a instituição da primeira Pás-
coa quando eles saíram do Egito. Não
precisamos fazer mais sacrifícios algum,
porque Jesus foi o nosso cordeiro, que
morreu na cruz e levou todos os nossos
pecados, e ao terceiro dia Ele ressusci-

Vamos crer em DEUS e caminhare-
mos com confiança. É com perseve-
rança que chegaremos a recolher o fru-
to de nosso trabalho. Temos que pro-
gredir sempre. O homem tem o livre
arbítrio dos seus atos, visto que ele tem
a liberdade de pensar e de agir. Sem livre
arbítrio, o homem seria uma máquina.

O HOMEM PODE VENCER SUAS
MÁS TENDÊNCIAS, PELO SEUS ES-
FORÇOS E MUITA VONTADE. O bem
reinará sobre a terra, quando os bons
vencerem os maus. O progresso da hu-
manidade tem seu princípio quando apli-
car a lei de justiça, amor e caridade.
ALLAN KARDEC, quando redigiu seus
livros, escreveu para o povo em lingua-
gem simples. DEUS é eterno, imutável,
imaterial, único e todo poderoso.

Estamos caminhando, hora encar-
nados, hora desencarnados, em busca da
verdade, clara e positiva, nos mostran-
do os pontos que nos levam a um en-
tendimento dos mistérios que nos en-
volvem, para trazer resultados que cla-
reiam os nossos meios de conseguirmos
evoluir.

O tempo nasce com a luz iluminada
de DEUS, nos dando vidas para crescer-

A VERDADE CAMINHA PELO TEMPO
mos espiritualmente. Os caminhos se
abrem para encontrarmos com o mun-
do das ilusões, das fantasias e das reali-
dades. SEREMOS FELIZES SE ACRE-
DITARMOS EM DEUS.

A VERDADE  NOS CONDUZ  À
RAZÃO LÓGICA DOS FATOS  ETER-
NOS  DA REENCARNAÇÃO. NA VIDA
ETERNA DO ESPIRITO.

A CADA UM SERÁ DADO SEGUN-
DO SUAS OBRAS. Só o tempo marca  a
luta pela verdade que vem de DEUS,
para superar as dificuldades que encon-
tramos pela nossa ignorância e no modo
de entendermos os princípios que nos
levam à compreensão. Que somos os
seus filhos da  pureza de coração e po-
derosos de inteligência, na força e na
esperança, de um dia sermos felizes.

Estamos dentro de nossas historias,
que se formam com amor e perdão, cri-
adas  em torno de vivencias na família,
fortalecidas pela vontade de sermos
hoje, melhores que ontem.

A verdade custa muito de nós. Tra-
balho, perseverança e atitudes, na força
de vontade, que criamos iluminados,
pela luz do conhecimento, que adquiri-
mos através da certeza que DEUS exis-
te, como Pai criador de todos nós, como
alicerce, o amor, o perdão, a renúncia
ao apego dos bens materiais, que difi-
cultam no modo de pensar e agir.

 Precisamos agir e reagir diante da
ignorância. Amar e perdoar, seguir o ca-
minho que nos leva à vontade de apren-
der as lições da grande escola da BOA
NOVA, que nos ensina a sermos mais
humildes, menos egoístas, mais pode-
rosos no amor, eliminando o ódio e nas-
cendo dentro de nós, o perdão, para ser-
mos perdoados, amar para sermos ama-
dos, e nascendo para a vida eterna do
espírito.

O final é sempre inconcluso o bas-
tante para prover uma continuação. Se
há algo em comum a todos as séries de
cinema, é o fim previsível de cada ro-
teiro. Mesmo assim, o fenômeno cres-
ceu desde sua origem na França com as
aventuras melodramáticas de Victorin
Jassett. O primeiro roteiro no conheci-
do, formato das continuações, foi:  As

NASCEM  AS  SÉRIES  DE  CINEMA
Aventuras de Kothlyn, de 1913, diri-
gindo por Francis J. Grandon e tendo
como estrela principal. Kathlyn Willi-
ams. Foram 13 episódios na época em
que o cinema ainda era mudo e sem cor.
Muitos filmes que não foram escritos
originalmente para virarem séries, aca-
baram tendo continuações devido ao
sucesso. É o caso de Drácula e Frankes-
tein, ambos de 1931. Os dois, não por
acaso, são filmes de terror, o gênero
que mais comumente se prolifera em
séries. Frankenstein, por exemplo, está
sempre atual, apesar de ter sido criado
em 1816. Já são mais de 180 roteiros
em que o monstro encontra de King
Kong a Sting. Drácula também sempre
deu ibope. Mundialmente, supera
Frankenstein com 200 filmes já feitos
sobre sua história. Os mais famosos são:
Nosferatu, filme mudo de 1922, e as
versões inglesas com Christopher Lee,
a partir de 1958.

Em 1970, outro tipo de série come-
çou a fazer sucesso: o gênero cortar e
picar, que apareceu em meados da déca-
da de 70, com filmes como Halloween
(1978), de John Carpenter, sexta-feira
13 (1980), de Sean Cunninghan; e A
Hora do Pesadelo (1984), de Wes Cra-
ven. Todas traziam matadores pertur-
bados por deficiências mentais. Prati-
camente todos eles matavam em séries
e tinham sua marca, como Joson, o
maníaco da máscara de sexta-feira 13 e
o famoso Freddy Krugger, que invadia
os sonhos das criancinhas  em A Hora
do Pesadelo. Apesar de grande sátira
terror, há séries policiais, de ficção ci-
entífica e de comédias também. No gê-
nero policial, destaca-se Dirty Harry
Callahan, um tira com ódio a crimino-
sos. Foram cinco produções entre 1971
e 1988. Antes disso, nos anos 60, o
espião 007, personagem criado por Lan
Fleming, já havia se tornado uma das

mais cultuadas séries. Em 19 filmes, o
agente James Bond desvendou alguns
mistérios, matou muitos criminosos e
saiu com (quase) todas as mulheres. A
maior parte das aventuras, que come-
çaram em 1962, foi interpretada por
Sean Connery. Também na galeria de
tipos inesquecíveis está Batman. Acom-
panhado de Robin, enfrentou a Mulher
Gato, o Coringa e foi interpretado por
diferentes atores. As séries de ficção
cinentífica, no entanto, foram as que
mais conquistaram os fãs. Os maiores
êxitos desse gênero, Stor Trek (Jorna-
da nas Estrelas)  e Star Wors (Guerra
nas Estrelas), têm até fãs-clubes espa-
lhados pelo mundo todo. No Brasil, as
séries também existem. São mais de 40
filmes com Renato Aragão, Dedé San-
tana, Mussum e Zacarias (ou, pelo me-
nos com Renato Aragão). Os temas
iam de Saltimbancos a Minas do Rei
Salomão. Mas todos tinham algo em
comum: sempre havia uma atriz boni-
ta no elenco.

O Senhor pode enumerar tudo o que
fez em nossas vidas, só o fato de exis-
tirmos já é uma graça. Também o fato
de nos ter feito cristãos é uma prova
das maravilhas do Senhor. Peçamos per-
dão a Deus por nosso relaxamento e

Precisamos ser santos!
mediocridade, não podemos ser assim,
simplesmente pensar que o fato de ser-
mos honestos, trabalhadores e de uma
boa família é o suficiente.

"Perdão, Senhor, por sermos consa-
grados, participarmos de grupos de ora-
ção, mas a nossa vida não corresponder
a tudo isso. Eu me arrependo, diante do
Senhor, da minha mediocridade e do meu
relaxamento". Este também é um ato
de misericórdia.

Misericórdia não é só o Senhor nos
pegar no colo, mas também falar firme
conosco, colocar diante de nossos olhos
as nossas fraquezas e mediocridades.

Precisamos saber que entre o céu e o
inferno não há uma "coluna do meio".
Muitos dirão: "Senhor, Senhor!" e Ele
dirá: "Eu não te reconheço". Nós pre-
gamos, fazemos milagres em nome de
Jesus e temos os carismas, mas se a nos-
sa vida não corresponder a tudo isso,
iremos para o fogo do inferno, onde
seremos queimados.

Peçamos que o Espírito Santo nos
dê a graça de sermos verdadeiramente
santos.

Deus o abençoe!

tou, que foi no domingo de Páscoa. As-
sim, como Deus libertou os filhos de
Israel, da escravidão física, nós também
fomos libertos da escravidão Espiritual,
através da sua morte e ressurreição. Hoje
é dia de agradecer a Deus, por ter envi-
ado seu filho Jesus Cristo para nos sal-
var. Está é a minha oração. Pr. Anastá-
cio Martins. Ouça o nosso programa (A
Verdade da Palavra). Diáriamente. Na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30min às
6hrs30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Camila Donni Cardoso – Auto Peças – Me, sito à Av. Hermínia

Castelethi Bellodi, 83 – Jardim Morumbi – Jaboticabal/SP. CNPJ Nº
12.039.990/0001-50, comunica o extravio do Talão de Nota de  Pres-
tação de Serviços dos números 001 a 500.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Camila Donni Cardoso – Auto Peças – Me

EMPRESA NO RAMO DE BEBIDAS
CONTRATA: VENDEDOR EXTERNO.

NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM
VENDAS, MOTO PRÓPRIA, CNH A/B.

OFERECE: REGIME CLT, SALÁRIO
FIXO + COMISSÃO, VR, PLANO DE
SAÚDE E ODONTOLÓGICO, COM-
BUSTÍVEL, AJUDA DE CUSTO. INS-
TERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO

PARA:rh@valeararaquara.com.br
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08/04/2013 Cruz das posses 1 x 5 Ribeirão Preto Jardinópolis - Municipal
08/04/2013 Pradópolis 2 x 4 Pontal Taiaçu - Municipal
08/04/2013 Cravinhos 2 x 2 Luis Antônio Sta Rosa Viterbo - Municipal
08/04/2013 Orlândia 2 x 3 Pedregulho Cristais Pta - Municipal
08/04/2013 Cristais Paulista 6 x 7 Igarapava Cristais Pta - Municipal
08/04/2013 Santa Rosa de Viterbo 2 x 0 São Simão Sta Rosa Viterbo - Municipal
08/04/2013 Taiaçu 0 x 5 Guariba Taiaçu - Municipal
08/04/2013 Jardinópolis 1 x 3 São Joaquim da Barra Jardinópolis - Municipal
11/04/2013 Ipuã 3 x 2 São José da Bela Vista Miguelópolis - Municipal
11/04/2013 Colômbia 2 x 2 Bebedouro Morro Agudo - Municipal
11/04/2013 Bonfim Paulista 5 x 2 Batatais Sertãozinho - Docão
11/04/2013 Guará 4 x 1 Ribeirão Corrente Pedregulho - Municipal
11/04/2013 Pedregulho 7 x 4 Taiúva Pedregulho - Municipal
11/04/2013 Sertãozinho 5 x 0 Brodowski Sertãozinho - Docão
11/04/2013 Morro Agudo 1 x 1 Vista Alegre do Alto Morro Agudo - Municipal
11/04/2013 Miguelópolis 6 x 2 Restinga Miguelópolis - Municipal
15/04/2013 Monte Azul Paulista 5 x 4 Fernando Prestes Pirangi - Municipal
15/04/2013 Guariba 0 x 5 Jaboticabal Pitangueiras - Municipal
15/04/2013 Cândia 1 x 7 Terra Roxa Pontal - Municipal
15/04/2013 Serrana 10 x 0 Bonfim Paulista São Simão - Municipal
15/04/2013 São Simão 3 x 2 Altinópolis São Simão - Municipal
15/04/2013 Pitangueiras 4 x 5 Barrinha Pitangueiras - Municipal
15/04/2013 Pirangi 3 x 6 Cândido Rodrigues Pirangi - Municipal
18/04/2013 Bebedouro x Colina Cândido Rodrigues - Municipal
18/04/2013 Patrocínio Paulista x Ipuã Nuporanga - Municipal
18/04/2013 Luis Antônio x Santa Cruz da EsperançaSto Ant Alegria - Municipal
18/04/2013 Barrinha x Taquaritinga Terra Roxa - Municipal
18/04/2013 Santo Antônio da Alegria x cruz das posses Sto Ant Alegria - Municipal
18/04/2013 Terra Roxa x Monte Alto Terra Roxa - Municipal
18/04/2013 Nuporanga x Morro Agudo Nuporanga - Municipal
18/04/2013 Cândido Rodrigues x Viradouro Cândido Rodrigues - Municipal

TAÇA EPTV 2013 - 5º RODADA
JABOTICABAL JÁ ESTÁ CLASSIFICADA

MEMÓRIAS DO ESPORTE

HISTÓRIAS DO ESPORTE

São Bento de Marília 1965. Técnico Baleia, Bandeira, Vado, Pedroso, Cláudio Macedo, Sérgio e
Daguia. Agachados: Juarez, Silva, Fernandes, Márcio, Zé Carlos e  o massagista Oia.

Ferroviária de Araraquara 1972 - Em pé: Sérgio Bergantin, Baiano, Pádua, Zé Luís, Fernando e Zé
Carlos. Agachados: Luizinho Lemos, Muri, Itamar, Ademir e Vágner Martins.

Campanha da Ferroviária em 1972 - Competição
J V E D GP GC SG

Camp.Paulista 22 5 4 13 18 37 -19
Paulistinha 22 8 9 5 20 15 5
Decisão título Interior 2 0 0 2 0 3 -3
T.Laudo Natel 3 0 2 1 2 3 -1
Amistosos 15 7 5 3 25 13 12
Total 64 20 20 24 65 71 -6

Induscômio Futebol de Salão, década de 70: Ciro de Almeida, Técnico, Não identificado, Lopes,
Olinio, Isvani, Nilton Macri, Massagista etc.  Agachados: Paulo, Paulinho Caraski, Kairala, não iden-
tificado, Mesquitinha, Betinho e Arnaldo.

EQUIPE DE VÁRZEA 1966  -  TIME DOS COMÉRCIÁRIOS:  Bizorreiro, Jorgeto, Hélio, não
identificado, Eduardo Camargo, Zeola, Job e Cabrão. Agachados: Carlitão, Lanza, Edgar, Matsushita
e  Cano.

No dia 16 de Julho de 1993, a cidade
de Jaboticabal comemorava 165 anos e
recebeu a visita da Seleção Brasileira de
Masters para homenagear os ex-joga-
dores do Jaboticabal Atlético, que aju-
daram a construir a história desse clube.
O Estádio Robert Todd Locke recebeu
um grande público e às 16:00h entra-
vam em campo os dois times, o Jaboti-
cabal Atlético com Adalberto, Carlos Al-
berto, Adilson, Nelsinho, Julio César,
Canhoteiro, Zé Edurado, Naves, Tadei,
Neno, Claudinho, Mazinho e a Seleção
Brasileira com Zecão, ex-Portuguesa de
Desportos, Miranda  ex-Corinthians,
Guaraci ex Lusa, Deodoro ex Lusa, Ar-
lindo ex-São Paulo, Terto ex-São Pau-
lo, Nei ex Palmeiras, Ivan, Ademar Pan-
tera ex Palmeiras, Russo ex Corinthi-
ans. O coordenador dos festejos foi El-
dino Zelli e o fêz de forma brilhante,
pois ele mesmo, em 1975, recepcionou
o jogador Pelé quando esteve em Jabo-
ticabal. Eldino Zelli iniciou as apresen-
tações dos jogadores com a seguinte fra-
se: “feliz é o povo de uma cidade que
tem seus ídolos e que tem a oportunida-
de de reverenciá-los”. Nesta tarde festi-
va em que nossa cidade recebeu a visita
da seleção de ouro, como era chamada
na época, e fizemos isso com  muito
carinho. Dino falou de Telo, lateral
muito eficiente que atuou nos anos de
1945 a 1946, e juntamente com o ex-

celente Cruz, Mesquita,Clovis e Macri,
formaram uma retaguarda de causar in-
veja às grandes equipes da região, mas o
tempo foi passando e foi implantado o
regime profissional em Jaboticabal. Dis-
se Dino, e nesta época fazemos a cita-
ção de Tequinha, Ciro, Eduardinho, Tiri
e Hélio. Esses rapazes  estiveram com-
pondo a nossa equipe entre 1955 a 1960.
Tequinha jogava com a camisa 10, mas
se apresentava em todos os lados do
gramado. Ele personalizava a raça, a
determinação e o amor à camisa e tec-
nicamente era fantástico. Tiri, garoto
franzino, não chutava com a perna es-
querda, mas foi sem sombra de duvidas
o melhor lateral esquerdo da história
do Jaboticabal Atlético. Depois fêz car-
reira brilhante no Botafogo de Ribei-
rão Preto. Ciro de Almeida já veio con-
sagrado de Jaú e era excelente nas bo-
las altas. De grande técnica, e ainda
atuava em várias posições. Foi sem dú-
vida o melhor defensor do Atlético nos
anos de 1955 a1960. Hélio, ponta es-
querda que chegou com muita fama do
Comercial de Ribeirão Preto, com seus
dribles curtos, chute potentíssimo, e
raramente perdia um pênalti, marcou
muito na ponta esquerda do Jabotica-
bal Atlético, assim como Eduardinho,
ponta direita, fantástico, que teve uma
passagem rápida no Atlético em 1955
e foi para o CAT em 1957 e 1958, e

voltou para o Jaboticabal em 1960 e
1961. Nesse mesmo ano formou-se
uma grande equipe com Neves, joga-
dor que em 1963 foi convocado para a
Seleção Brasileira Sul-americana, que
jogou no Chile, Neves era sensacional
e Antenor imbatível nas bolas altas,
apesar de sua estatura baixa. Zeoula jo-
gou no meio campo do Atlético por
pouco tempo, mas foi brilhante. Em
1979 formamos uma equipe vencedo-
ra e fomos buscar Calegari em Ribeirão
Preto. Ele que foi convocado entre os
quarenta jogadores da seleção em 1974
e fêz parte dessa equipe vencedora, mas
em 1990 outra vez o Jaboticabal Atlé-
tico foi campeão, onde o nosso co-
mandante foi Wilson Tadei, jogador
brilhante que passou pelo Grêmio Es-
portivo de Porto Alegre, São Paulo Fu-
tebol Clube e América do México e ou-
tros clubes. Tadei  comandou a equipe
Atleticana e foi responsável pela mai-
oria dos gols marcados pelo Jabotica-
bal Atlético, pois era das suas assistên-
cias que originavam-se os gols e as gran-
des jogadas, além de tudo, marcou 4
gols no campeonato, terminadas as ho-
menagens o árbitro Luiz Alberto Ger-
basi iniciou a partida que terminou com
o placar de 1 a 1, gol de Ademar Pante-
ra para a Seleção Brasileira e Claudi-
nho de pênalti para o Jaboticabal Atlé-
tico.

CRAQUES QUE PISARAM NO GRAMADO SAGRADO DA
MARECHAL DEODORO - ESTÁDIO DR. ROBERT TOOD

LOCK QUANDO  FORAM HOMENAGEADOS

ODAIR  ALÉCIO  DE  SIMONI,  ZÉ  MACRI,  MESQUITA,  CLOVES, TELO, OSVALDO CRUZ,
CIRO DE ALMEIDA, ZEOLA, ANTENOR E CALEGARI. AGACHADOS: ELDINO ZELLI, TIRI,
EDUARDINHO,  NEVES,  TEQUINHA,  HÉLIO  E  WILSOM  TADEI

EQUIPE DE FUTSAL DE JABOTICABAL:  Renan, Lucil, Josué, Washington, Gerson, Nilson, Clé-
ber, Paulinho, Matheus, Leonardo e Thiaguinho. 2 gols de Renan, Lucil 1, Cléber 1, Thiaguinho 1.



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
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No dia 13 de abril, o Vereador Rubinho Gama, participou do 1º
Cerimonial de Graduação de 2013 (entrega de faixas e diplomas),
da Associação Hayashi-Há de Karatê de Jaboticabal, com organi-
zação e supervisão técnica dos Sensei Simone e Paulo.

BASQUETE DE JABOTICABAL INICIA DISPUTA DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE / 2013 ,
CATEGORIA SUB-19 MASCULINO COM O PÉ DIREITO NA FASE SUB-REGIONAL

No último sábado (13/04/2013), às
14:00hs, no Ginásio de Esportes Alber-
to Bottino em Jaboticabal, a equipe sub-
19 masculino de basquete da F.A.E./JA-
BOTICABAL estreiou na disputa da
fase sub-regional dos JOGOS ABERTOS
DA JUVENTUDE, organizado pela SE-
CRETARIA DE ESPORTES DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO. O jogo foi frente
à equipe de Guariba. A equipe de Jaboti-
cabal, orientada pelo técnico João Pi-
fer e a assistente técnica professora Fer-
nanda Tonini, conquistou uma vitória
importante, que classifica a equipe para
a fase final Regional que acontecerá na
cidade de Descalvado nos dias 29, 30,
31 de maio e 01 e 02 de junho/2013
(quarta a domingo). Nesta fase final
Regional, estarão as melhores equipes
da Região e somente o CAMPEÃO des-
ta fase segue para a fase final do Estado.
A equipe sub-19 da F.A.E./JABOTICA-
BAL, conquistou em 2012 o VICE-
CAMPEONATO na fase Regional, per-
dendo para ARARAQUARA na final por
10 pontos de diferença. O técnico João
Pifer comenta que “a equipe evoluiu
muito na temporada 2012, para esta e
também se reforçou com atletas de Ja-
boticabal, que retornaram aos treina-
mentos, e 02 atletas que faziam parte
da equipe de Guariba, que foram desco-
bertos nesta mesma, competição em
2012, observados pelo técnico João. Os
irmãos e atletas Caique e Conrado pas-
saram a integrar a equipe da F.A.E. em
todas as competições e suas respectivas
categorias”. Para finalizar, João diz “que
neste ano espero chegar até a fase final
do Estado. Estamos trabalhando muito
para conquistarmos a vaga e contamos
com todo o apoio da Prefeitura Muni-

cipal, através da F.A.E./Fundação de
Amparo ao Esporte que tem apoiado
muito, todas as modalidades pertencen-
tes à mesma, desde a iniciação até as
equipes de competição. Parabenizo tam-
bém o excelente trabalho que a cidade
de Guariba tem feito com o esporte em
geral, em especial a equipe de basquete,

que mesmo com este resultado negati-
vo, está no caminho correto, apoiando
e revelando atletas de muito potencial,
disciplina e garra”.

RESULTADO DO JOGO: F.A.E./
JABOTICABAL 101 X 12 GUARIBA .

Atletas de Jaboticabal: Leonardo,
Conrado, Felipe, Arthur, Felipe dos San-

tos, Raphael, Guilherme, Gabriel, Lu-
cas, Caique, Albert e Cristhiane. Técni-
co - João Pifer. Assistente técnica - Fer-
nanda Tonini.

Destaques da partida: Leonardo Mar-
tinez (Pivô) com 37 pontos e Filipe dos
Santos (Pivô), com 27 pontos, ambos
da equipe da F.A.E./JABOTICABAL.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE DE JABOTICABAL REALIZA
REUNIÃO TÉCNICA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 3ª EDIÇÃO

Foi realizada na tarde do dia 04 de
abril, no Auditório da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal, às 14:00hs, a
primeira reunião técnica dos III Jogos
Escolares de Jaboticabal, onde foram
discutidos assuntos relacionados à re-
alização dos jogos que envolverão cer-

ca de 25 escolas, (públicas, estaduais e
particulares), de nosso município.

Os jogos serão realizados no perí-
odo de 19 a 27 de agosto e terá na
disputa 02 categorias - Mirim (nasci-
dos em 1999/2000  e 2001), e Pré-
Mirim (nascidos em 2002/2003 e

2004).
Serão disputadas 08 modalidades:

Atletismo, Atletismo PPD, Basquete,
Karatê, Futsal, Futebol - Mini - Cam-
po, Handebol  e Voleibol). Estiveram
presentes na ocasião, o Presidente da
F.A.E., professor Samuel Cunha, o

Vice-Presidente da F.A.E., professor
Loyola, o diretor de esportes do
D.E.L., João Pifer e a representante
da Secretaria de Educação, Professora
Karina Affonso, além dos represen-
tantes e professores das escolas con-
vidadas.

P/ Maria Cappatto
Pensamentos de Mulher

O Senhor livrar-nos-á do mal; en-
tretanto, é preciso que desejemos não
errar.

Que dizer de um homem que pedisse
socorro contra o incêndio, lançando
gasolina à fogueira?

Livra-nos do mal, porque Teu é o Reino, o
Poder e a Glória para sempre. Assim seja.
O reino da vida, com todas as suas

notas de grandeza, pertence a Deus.
Todo o poder e toda a glória do Uni-

verso, todos os recursos e todas as pos-
sibilidades da existência são da Provi-
dência Divina, mas, em nosso círculo
de ação, a vontade é nossa.

Se não ligamos nossos desejos à Lei
do Bem, que procede do Céu, represen-
tando para nós a Vontade Paterna de
Nosso Pai Celeste, não podemos aguar-
dar harmonia e contentamento para o
nosso coração.

Nas sombras do egoísmo, estaremos
sozinhos, aflitos, perturbados e desalen-
tados, porque egoísmo quer dizer felici-
dade somente para nós, contra a felici-
dade dos outros.

Deus permitiu que a vontade seja um
patrimônio propriamente nosso, a fim
de que possamos adquirir a liberdade e a

grandeza, o amor e a sabedoria, por nós
mesmos, como filhos de sua infinita
bondade.

Por isso, se somos escravos das nos-
sas criações que, por vezes, gastamos
muito tempo a retificar, continuamos
sempre livres para desejar e imaginar.

E sabemos que qualquer serviço ou
realização começa em nossos sentimen-
tos e pensamentos.

Saibamos, desse modo, conservar a
nossa vontade à luz da consciência reta,
porque, rogando a Deus nos liberte do
mal, é preciso, por nossa vez, procurar
o caminho do bem.

E sempre que praticarmos o Bem,
compreendendo as nossas e as fraque-
zas dos outros, não julgando, não se
vingando, pois estes sentimentos nos
afastam de Deus... e nos desviam de seu
caminho. Quando alguém nos magoa,

porque pensar em retribuir? Porque não
tentemos entender seus motivos, e tam-
bém sua dor. Será que não devemos ter
auto critica e analisar as nossas atitu-
des?

Será que não fomos nós os causado-
res do desequilíbrio emocional do nosso
irmão que  talvez  com atitudes errône-
as não pode estar querendo nos dizer: “
Olhe o que você fez comigo”, e nós, em
nosso egoísmo já vamos julgando, con-
denando e assim sendo infinitamente
injusto com aquele que só queria dar a
você um recado?  Mas às vezes ficamos
cegos e nosso egocentrismo fala mais
alto, e assim cometemos injustiças que,
com certeza, nos afastarão totalmente
do BEM, porque hoje podemos não
querer entender, mas no futuro também
podem  não entenderem nós...  Pensem
nisso?

Os atletas jaboticabalenses ligados
à Fundação de Amparo ao Esporte –
FAE – tem um bom motivo para co-
memorar. Na manhã de 16, a fundação
assinou um importante convênio com
a Universidade Moura Lacerda, que
permitirá aos atletas usufruir do giná-
sio poliesportivo, piscinas e campo de
futebol. Além disso, o convênio prevê
a destinação de três bolsas de estudo

Convênio entre FAE e Moura Lacerda beneficia atletas jaboticabalenses
Além de treinar nas dependências da universidade, jovens podem concorrer a bolsa de 100% para estudar

com 100% de isenção para os jovens
previamente selecionados pela FAE.

O objetivo é garantir ações em prol
das equipes de basquete, vôlei, futsal,
natação, hidroginástica, handebol e fu-
tebol. “Queremos criar estratégias que
estimulem as práticas esportivas. A ideia
é preparar melhor nossos alunos para
que representem Jaboticabal nos Jogos
Regionais, Jogos Abertos e outras com-

petições”, esclarece o prefeito Raul Gi-
rio.

De acordo com a Lei n° 4397, pu-
blicada pela Prefeitura Municipal, o
convênio também permite que os es-
tudantes de Educação Física, matricu-
lados na Universidade Moura Lacer-
da, auxiliem os professores da FAE du-
rante as aulas. “É um estágio que pos-
sibilitará o aperfeiçoamento profissi-

onal desses universitários. O benefí-
cio se estende ainda aos atletas que
ganham novos orientadores”, acres-
centa o presidente da FAE, Samuel
Cunha.

Uma última reunião deve definir os
detalhes finais. A previsão é que as aulas
se iniciem na próxima semana. Para
mais informações o telefone de conta-
to é (16) 3202-0587.

EDIT AL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
- PRAZO 20 (VINTE) DIAS

Processo n° 291.01.2005.003008-0/000000-000 - Ordem N° 560/2005
- Citação. Prazo: 20 dias. Processo n° 560/05. A Dra. CARMEN SIL-
VIA AL VES, MMa.Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaboti-
cabal-SP, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especial-
mente aos executados Maria do Rosário Peres Varjão, CPF
925.991.501¬59, Maria Honorária Varjão, CPF 240.582.461-20, Malba
Thania Alves Varjão, CPF 303.532.891-91 e Joelmar Nicodemos Peres
Varjão, CPF 119.259.141-00, que DOMINGOS ASSAD STOCHE e
DOMINGOS ASSAD STOCHE ADVOGADOS ASSOCIADOS, Ihes
ajuizou uma ação de Cumprimento de Título Executivo Judicial, vi-
sando o recebimento da quantia de R$ 663.406,02, atualizada até
outubro de 2011. Estando os executados em lugar incerto e não
sabido, pelo presente ficam INTIMADOS para que, no prazo de
quinze (15) dias, efetue o pagamento, sob pena de não o fazendo,
incorrerem em multa de 10% (dez por cento) sobre o montante e
prosseg imento da execução com expropriação de bens. Para que a
ignorância não possa ser  alegada, será o presente edital publicado
e afixado na forma da lei. Cartório do 1° Ofício Cível da Comarca de
Jaboticabal, aos 18 de setembro de 2012. Eu, Jaciane Marques Bruni-
era Lopes, Escrevente, digitei.

Drª Carmem Silvia Alves – Juíza de Direito



Up!
Por Cicinho Ma-

quiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

GENTE & ENCONTROS

P/ Roseli Pereira

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

“Os demônios são tantos que se pu-
dessem assumir a forma de um pequeno
grão de areia obscureceriam o sol. Este-
ja atento e chame seu Anjo da Guarda o
tempo todo.” (Santo Padre Pio de Pie-
trelcina)

.......................................................................................
Porque tanta burocracia na hora de

procurar solução? Um jogo de empurra,
que muitas vezes não dá para manter o
bom senso!

.................................................................................................
Cuidado... preste atenção! Não ven-

da os amigos para comprar os inimigos,
pois os amigos fiéis, que estiveram pre-
sente nas horas mais necessárias, ama-
nhã poderão esquecer. E aí, não vai adi-
antar se lastimar.

O reconhecimento tem que ser ime-
diato, pois a gratidão e fidelidade será
prá sempre. O ditado já diz tudo: para
conhecer uma pessoa, dê o poder à ela...
lembre-se... tudo é passageiro!

............................................................................................
 Vamos descontrair kkkkkkkk!
Intervenções estéticas...
Dia claro, homem e mulher na cama

do motel
Já haviam travado a esperada luta e

tragavam os seus respectivos cigarros:
Ele - Esses seus peitos...
Incrível como podem estar tão fir-

mes, sendo que você já deve estar bei-
rando os trinta.

Ela - Quarenta! 200ml de silicone
de cada lado.

Ele - Viva a medicina!
Ela - Gostei deste seu sorriso. É o

seu charme.
Ele - 32 dentes implantados. Mais

de 16 horas na cadeira do dentista.
Ela - Viva a odontologia!
Ele - Gostei dos seus cabelos.
São naturais, não é mesmo?
Ela - Aplique. Estavam curtinhos.

Não quis esperar crescerem. Mas os seus
são...

Ele - Interlace. Nem dá para perce-
ber.

Posso até nadar com eles.
Ela - Há mais de duas horas nós esta-

mos transando e você ainda não baixou
o mastro.

Como consegue? Viagra?
Ele - Prótese. Depois que acaba é só

dobrar.
Ela - (perturbada) Pensei que fosse

pura excitação... esse clima... o calor...
Ele - Mas fiquei excitado, juro...

Também, com esse seu bumbum...
Ela - Silicone... Nas batatas da perna

também
tem um pouco.
Ele - Onde mais você já mexeu?
Ela - Pálpebras, maçãs do rosto, quei-

xo, pescoço, lipo na barriga, culotes,
cintura, botox, lifting... e também fiz a
“preciosa”...

Ele - Você quer dizer... o “vulcão”...
Ela - Exatamente!
Ele - O que você fez? Períneo?
Ela - Não, mudança de sexo.
O meu nome é Waldemar!!!

Nos cinemas
LINHA DE AÇÃO  **
Russel Crowe é um dos melhores

atores que surgiram nos últimos, sei
lá, 15 anos. Vencedor do oscar por
‘’Gladiador’’ em 2001, Crowe vem
alternando trabalhos interessantes
como ‘’Intrigas de Estado’’, ‘’Os
Miseráveis’’, e medianos como esse
‘’Linha de Ação’’.  Na história ele
interpreta Nicholas Hostetler, o pre-
feito de Nova York, um sujeito mis-
terioso e sem escrúpulos que não
mede esforços para conseguir o que
quer. Billy Taggart (Mark Wahlberg)
é um ex-policial, que perdeu sua fun-
ção após ser acusado de matar um
estuprador. Protegido por Hostetler,
Taggart é solicitado pelo político
para espionar sua esposa que, a prin-
cipio, estaria tendo um caso. O ex-
policial então descobre que ‘o bura-
co é mais embaixo’, e que, o suposto
caso de sua ex-mulher (interpretada
pela, sempre maravilhosa Catherine
Zeta-Jones) era um pretexto para o
prefeito descobrir algo muito mais
perigoso, que não irei revelar para
não tirar a surpresa (nem tão surpre-
sa assim), da produção. Copiando
descaradamente o, excepcional,
‘’Tudo Pelo Poder’’ dirigido e estre-
lado pelo astro George Clooney, ‘’Li-
nha de Ação’’ peca pelo seu ritmo
lento e desinteressante, que cresce
com a inspiradíssima, atuação de
Crowe que rouba a cena toda vez que

aparece. Whalberg, como sempre,
exibe sua costumeira cara de assusta-
do, mesmo assim não compromete o
resultado final. Destaque também
para o sumido Barry Pepper de ‘’O
Resgate do Soldado Ryan’’, o candi-
dato que disputa a prefeitura com
Hostetler. No final ‘’Linha de Ação’’
será mais um daquelas produções exi-
bidas exaustivamente nos supercines
da vida. O resultado, porém, como
citado no começo desse texto, é me-
diano.

Lançamentos
A MORTE DO DEMÔNIO
GINGER E ROSA
O ACORDO

Beatriz wince
Top Model
Ela estava tão brilhante,

quanto as luzes que a ilumina-
vam, em sua entrada na passa-
rela. Naquele dia a leonina de
apenas 13 anos e 1,77 de altu-
ra, no meio de tantas belezas
do nosso interior paulista, con-
quistou o olhar crítico dos ju-
rados e recebeu a faixa de Ga-
rota Top Model 2013. Beatriz

agora está sendo representada
pela R.Office Models. Ela é um
desses rostos que prometem e
vem comprovar que nosso time
está repleto de modelos cada
vez mais belas.

Muita luz em sua trajetória,
Beatriz!!!

RIR COM WALDIR
Por que as loiras só usam marmi-

tas transparentes?
Para saberem se é de manhã ou

de tarde!
......................................................................
Qual é a semelhança entre um

argentino humilde e o super-ho-
mem?

Nenhum dos dois existe.
..........................................................
Uma mulher entra numa loja de

roupa e pergunta:
- Vendem vestido de noite?
- Não, de noite estamos fechados!

Algumas
datas do
ano nunca
serão esque-
cidas, como
o dia 21 de
abril. Afi-
nal, é o dia
do aniversá-
rio desta for-
te mulher,
sempre ro-
deada de
muito cari-
nho! ANA-
LÚ PI-
MENTA.. .
Parabéns!

Uma amiga es-
pecial. Sonia  Po-
lachini  Paschoini
completará idade
nova no próximo
dia 26 de abril.
Com olhar sereno
e muito delicada,
receberá os cari-
nhos do esposo Dr.
Genaro Paschoini
(advogado), filho,
amigos e familia-
res. Parabéns!

Dia 23 de abril é
dia de festa. João
Gonçalves  Pito,
nosso amigo e cola-
borador, escreve
suas cronicas sema-
nalmente, comple-
tará mais um ani-
versário, junto da
esposa Arianes e dos
filhos Janine, Ro-
gério e Carolina,
além de familiares.
Parabéns e muitas
Felicidades!

Quem comemo-
ra mais um ano de
vida  é Daiane Pe-
reira Galatti, nes-
te dia 20/04. Fa-
miliares, amigos
da Associação dos
Funcionários Pú-
blicos e toda  fa-
mília, a cumpri-
mentam pelo NI-
VER.

A Psicóloga
Andelita Pe-
reira comemo-
rará mais um
NIVER, no
próximo dia
22 de abril. Os
pais Pereira/
Silvia e o irmão
Rudy, desejam
muitas Felici-
dades, Saúde e
Amor.

Parabéns!

POLÍCIA MILITAR & COMUNIDADE
UMA PARCERIA DE SUCESSO

Policiais Militares da cidade de Ja-
boticabal/SP, pertencente ao efetivo
da 2ª Cia do 43º BPM/I, em 18 de
abril de 2013 por volta das 17h40min,
receberam a informação de que um
indivíduo estaria agredindo uma mu-
lher dentro de um estabelecimento
comercial e portava uma arma de
fogo. De imediato as viaturas foram
ao local, onde realizaram breve acom-
panhamento, pois o agressor estava
fugindo do local do crime. Os polici-
ais lograram êxito em localizá-lo nas
imediações, sendo abordado e com ele
encontraram, além de uma réplica de

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
arma de fogo, grande quantidade de
fogos de artifício e munições de fes-
tim. Diante disso, o suspeito foi preso
em Flagrante Delito por Tentativa de
Homicídio, onde permaneceu à dispo-
sição da Justiça.

Seção de Comunicação Social
2ª Companhia do 43º Batalhão de

Polícia Militar do Interior
Tel.: (16) 3202-2700/ 3202-1544
End.: Rua Floriano Peixoto nº1310

- Centro
Jaboticabal/SP Cep: 14870-810
E-mail:
43bpmi2ciap5@policiamilitar.sp.gov.br

Quem vai comemorar idade nova dia 23 de abril é DE-
NIS TOZZI. Receberá os parabéns da esposa, filhos e dos
amigos de trilha “Carecas Racing”. Parabéns!
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HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

As demonstrações financeiras completas, parecer da auditoria e principais fatos administrativos, encontram-
se à disposição dos acionistas e administradores na sede social da companhia

Dr. Paulo Miki Junior Dr. Alberto José Beltrame Nogueira
    Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

Alberto Fernandes Castilho
Técnico Contábil- CRC 1SP103737/O-9.

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, Jaboti-
cabal/SP. Comunica que o funcionário, VALTER JULIO SOLA, CPF-
403.862.618-06, CTPS  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.

ASSOCIAÇÃO  JABOTICABALENSE  DE  EDUCAÇÃO  E
CULTURA  –  AJEC

                      CNPJ/MF  Nº 45.337.425/0001-29

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLÉIA  GERAL
ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educa-
ção 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 ho-
ras 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 ativi-
dades dos exercícios sociais de 2.011 e 2.012; b) análise e votação
da proposta de orçamento geral da entidade elaborada pela Direto-
ria Executiva para o exercício social de 2.013 e 2014; c) análise e
votação do plano estratégico, plano de ação e metas para os exercí-
cios sociais de 2.013 e 2.014 elaborado pela Diretoria; d)  eleição dos
membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal para o biênio 2.013/2.014.  A Assembleia Geral Ordi-
nária 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.

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.)

DO TRIÂNGULO - Noel

A  APÁS - Associação de Pais e Amigos de Surdos,  está oferecendo os
cursos de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais nível I (iniciante e básico)
e nível II (Intermediário I). Os cursos são ministrados por profissionais
qualificados na área da Surdez. Inscrições durante o mês de abril na APÁS ,
Rua 24 de maio Nº 566 - e informações pelo tel: 3204-1282.

JOGO DA VERDADE

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

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

Os Croods
Sessão: 19:00
Censura: LIVRE
Sinopse: OS CROODS é uma

comédia pré-histórica que
acompanha a atrapalhada e di-
vertida aventura da primeira fa-
mília que já habitou a Terra, en-
quanto eles partem em busca
de uma nova casa, depois que
a caverna do clã foi destruída.
O que os Croods não sabiam
era que além das pedras da ca-
verna, existia um mundo novo
e fantástico, que mudaria suas
vidas para sempre.

A Rede Social Jaboticabal e a
União Espírita Nosso Lar (Unenlar)
oferecem à comunidade do bairro Jar-
dim Boa Vista, palestras gratuitas com
o objetivo de auxiliar no desenvolvi-
mento pessoal. Divididas entre gru-
pos de jovens e adultos, as palestras
são realizadas todos os sábados, das
17 às 18 horas, no posto de assistên-
cia da Unenlar no bairro.

“Nosso principal objetivo é, por
meio da informação e do conheci-
mento, proporcionar um pouco mais
de qualidade de vida para essas pesso-
as, ao mesmo tempo em que falamos
sobre possibilidades de desenvolvi-
mento profissional”, explica Suellen
Cedroni Maeda, docente de desenvol-
vimento social do Senac Jaboticabal.

Esse trabalho envolve docente de
todas as áreas de atuação da unidade,
que se organizam em dupla, para mi-
nistrar as palestras. No início de abril,
por exemplo, dois docentes da área
de informática do Senac levaram até
os jovens participantes o tema Cy-
berbulling: Sinal de Alerta, enquan-
to os adultos receberam orientações
na palestra Profissão TI – Tendência
de Mercado.

O cronograma está alinhado até
julho, quando a instituição e a Unen-
lar farão uma avaliação de como o
projeto impactou a vida da comuni-
dade. De acordo com a docente, cer-
ca de 200 pessoas participam da ação,
que teve início em março e já reali-
zou oito encontros. Apesar da pro-
gramação ocorrer no Jardim Boa Vis-
ta, toda a população da cidade pode
participar.

“Desde o começo do projeto já
abordarmos temas como Alimenta-
ção e Hipertensão e Educação Fi-
nanceira. Como melhorar o local
onde vivo, Sexualidade e Gravidez,
Segurança no Lar, Jovem e o Mun-
do do Trabalho, entre outros”, con-
ta Suellen.

Parceria
Há oito anos, a Unenlar desen-

volve projetos para a comunidade do
bairro Jardim Boa Vista, que tem como
foco ajudar as pessoas a viverem me-
lhor, levando informação e serviços.
E há mais de um ano o Senac Jaboti-
cabal faz parte dessas ações. A pri-
meira parceria da instituição ofere-
ceu à comunidade os cursos: Corte e
Costura e Manicure e Pedicure.

“A área de Redes e Desenvolvi-
mento Social do Senac Jaboticabal
está atuando no bairro em busca da
articulação de uma rede social for-
mada por empresas e pessoas que quei-
ram ajudar voluntariamente. Nosso
foco é melhorar a vida dessa comuni-
dade e ajudá-los a obter conhecimen-
to”, afirma Suellen.

Rede Social
Jaboticabal e

Unenlar realizam
ciclo de palestras

para moradores do
bairro Boa Vista

Palestras são direcionadas
a jovens e adultos e

abordam temas nas áreas
de nutrição,

sustentabilidade,
higiene e mercado de

trabalho

A Prefeitura continua inves-
tindo na inclusão digital da po-
pulação. Após a criação de um
laboratório de informática na
Escola Coronel Vaz, na última
semana, foi inaugurada mais
uma sala de informática na
Escola Walter Barioni.

A nova sala conta com 20
computadores de última gera-
ção e acesso à Internet. Além
dos alunos, a comunidade tam-
bém pode participar de cursos
que serão oferecidos gratuita-
mente.

O prefeito Raul Gírio ressal-
ta a importância de inaugurar
mais um laboratório. “Quere-
mos oferecer cursos de infor-
mática nos bairros, para a co-
munidade. Só nestes primeiros
dias, já inauguramos duas no-
vas salas. Nosso objetivo é con-
tinuar equipando nossas esco-
las e levando a inclusão digital
a todos os cantos”, enfatizou.

EMEB Walter
Barioni ganha

novo laboratório
de informática
20 computadores foram
instalados para serem
utilizados por alunos e

comunidade
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