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Nas variações de decisões, não
subestime jamais, sem procurar

conhecer a diversidade das
consequências

Controle  emoções para
evitar punições

Quem se locupleta com vantagens
alheias, tem alegrias tristes e vãs

Sob o tema “ROUPA BOA A
GENTE DOA”, o Fundo Social de
Solidariedade inicia a tradicional
Campanha do Agasalho e divulga
os pontos de coleta de roupas, cal-
çados e cobertores.

Conheça os locais para contri-

A Prefeitura Municipal, inaugu-
rou  na manhã de  01/05, o prédio
do Departamento de Medicina e
Segurança do Trabalho, um espa-
ço para atender aos funcionários
municipais que precisam realizar
exames médicos ou solicitar afas-
tamentos.

O prédio, localizado na Avenida
General Glicério, n° 888, foi adapta-
do para receber o departamento. “A
ideia é garantir conforto e praticida-

 Inaugurado Departamento de Medicina
e Segurança do Trabalho

Departamento, criado para atender funcionários
públicos,visa conforto e praticidade

de ao servidor público na realização
dos exames admissionais, periódi-
cos, demissionais ou de retorno ao
trabalho, além de atestados de afas-
tamento por licenças de saúde ou
gestante e acidente de trabalho”, ex-
plica o prefeito Raul Girio.

De acordo com o secretário de
Administração, Cesar Renato Po-
letti, “o departamento foi criado
para padronizar os procedimentos
de admissão ou demissão e tam-

bém a emissão do CAT – Comuni-
cado de Acidente de Trabalho”.

Todos os procedimentos serão
realizados das 7h às 11h, de segun-
da a sexta-feira, obedecendo a re-
gulamentação do Decreto n° 5.939.
Já os procedimentos relativos a
processos de readaptação, apo-
sentadoria por invalidez e pensão,
serão realizados por junta médica,
após comunicados pelo departa-
mento.

Desde janeiro, a Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente (SAAMA), pro-
movem uma série de atividades em
Jaboticabal. Os funcionários tra-
balham em áreas importantes
como a educação ambiental, recu-
peração de estradas rurais e dão
continuidade a projetos como a
Horta Municipal e o Viveiro de
Mudas.

Nos últimos meses, diversas
estradas rurais foram recuperadas.
Com ajuda de parcerios, a equipe
da SAAMA está empenhada na
recuperação de pontes habitual-
mente utilizadas para o escoamen-
to da safra, por meio de caminhões,
e o tráfego de veículos de mora-
dores de sítios e fazendas.

“Estamos trabalhando para re-
cuperar as estradas rurais e garan-
tindo mais qualidade no tráfego de
veículos. A manutenção tem que

SAAMA divulga balanço
de atividades de 2013

Funcionários atuam na recuperação de estradas, aulas de educação ambiental
e projetos como a implantação da batata doce na merenda escolar

ser feita continuamente, principal-
mente no período de chuvas”,
completa o secretário da pasta,
Sérgio Nakagi.

Outro projeto desenvolvido
pela secretaria é a implantação da
batata doce nutritiva na merenda
da rede municipal de ensino. Em
parceria com a Secretaria de Edu-
cação, os alunos participam de di-
ferentes etapas: plantio, acompa-
nhamento e colheita. Um material
didático foi desenvolvido para ori-
entar os estudantes, inclusive com
receitas e informações sobre os
benefícios do alimento.

“Além de melhorar a qualidade
de nossa merenda, o projeto tam-
bém mostra aos alunos a impor-
tância de conhecer as diferentes
partes do cultivo de uma planta.
Montamos um panfleto ilustrati-
vo que apresenta todas as infor-
mações do projeto e detalhes da

planta e seus benefícios”, ressal-
ta Nakagi.

Juntamente com a Polícia Am-
biental e a Coplana, a SAAMA
organiza exposições em escolas do
município. Além de palestras, ge-
ralmente ligadas a temas específi-
cos como água, poluição e meio
ambiente, são organizadas expo-
sições.

Os alunos também participam
de visitas ao CEA – Centro de Edu-
cação Ambiental – e de projetos
como o Reflorestando as Nascen-
tes e Córrego Vivo, onde são reali-
zados plantios em propriedades
rurais particulares.

“Estamos levando a exposição
a várias escolas de Jaboticabal. Os
alunos participam das atividades
e com isso mostramos a importân-
cia da preservação e das técnicas
apresentadas por nossos parcei-
ros”, finaliza o secretário.

Fundo Social inicia Campanha do Agasalho 2013
Fique atento aos postos de coleta

buição:
·Prefeitura Municipal
·Instituição Moura Lacerda
·Colégio Anglo
·Colégio Santo André
·Colégio Objetivo
·Colégio Maria

·Colégio Equilíbrio
·Faculdade São Luís
·Escola Aurélio Arrôbas Mar-

tins (Estadão)
·Uzinas Químicas Brasileira
·Coronel Vaz, Palma Travassos
·C.C.A.A
·Supermercado Elzio
·Jaboticabal Shopping
·Corpo de Bombeiros
·SAAEJ
·Polícia Militar
·Escola de Arte
·Câmara Municipal
·Secretaria da Educação, Cultu-

ra, Esportes e Lazer
·Báltico
·Ciaf VI,
·Emurja
·Unesp
·Repúblicas de Jaboticabal
·Academia Saúde Total
·Biblioteca Municipal
·Tiro de Guerra
“Precisamos colaborar com

as famílias carentes de nosso
município, doando agasalhos
de qualidade, que possam ser
utilizados nos dias mais frios.
Espero que todos colaborem,
procurando um dos postos de
coleta, ou entrando em conta-
to com o Fundo Social de Soli-
dariedade.”, diz a presidente
do Fundo Social, CIDINHA GÍ-
RIO.

O prefeito Raul Gírio, esteve,
nesta semana, em Ribeirão Pre-
to, em reunião com o Secretário
Estadual de Habitação, Silvio
Torres. Na pauta, a liberação para
a construção de 200 casas po-
pulares e 80 apartamentos para
Jaboticabal.

“O balanço foi muito positivo.
O Secretário vê ótimas possibili-
dades de liberar a construção já
no início do ano que vem. A boa
notícia é que há, ainda, a possibi-
lidade do governo do Estado de
São Paulo doar o terreno”, afirma
o prefeito. “A equipe técnica da
prefeitura já está levando todos os
dados, analisando o local para re-
ceber as novas moradias”, com-

Jaboticabal terá 200 novas casas e 80 apartamentos
Moradores da Cohab IV e distrito de Lusitânia são contemplados em outros projetos habitacionais

pleta.
De acordo com o secretário Sil-

vio Torres, o governo deve liberar
R$ 400 mil para a compra do terre-
no. “Jaboticabal está crescendo e
vemos a necessidade de novas
habitações. O governador Geral-
do Alckmin colocou a nossa equi-
pe à disposição para impulsionar
o setor na cidade. As 80 unidades
já estão liberadas”, informa.

As autoridades reabriram o pro-
cesso para a construção de outras
80 unidades habitacionais, no Jar-
dim Mariana. “Ao todo serão 160
apartamentos, divididos em duas
etapas. A primeira, com 80 unida-
des, já está liberada e deve come-
çar a ser construída ainda este

ano”, explica Raul.
Recape – O prefeito retomou o

pedido de recape para as ruas do
Conjunto Habitacional Ulisses
Guimarães, conhecido como Co-
hab IV.

Cidade Legal – Raul cadas-
trou Jaboticabal para aderir ao
projeto Cidade Legal, do Gover-
no do Estado de São Paulo, que
libera auxílio financeiro para a
escritura de alguns imóveis de
Lusitânia. “O governo ajuda fi-
nanceiramente a legalizar quem
não tem documento do imóvel.
Estou confiante que todas es-
sas conquistas devem surgir
efeito no início do ano que
vem”, finaliza Raul. O Prefeito Raul Gírio discute liberação de verbas com o Secretário da Habitação Silvio Torres
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Todos nós temos problemas a enfren-
tar. Cada dia um desafio diferente. Mas
você não pode mais ficar parado em suas
justificativas. Com certeza, você está apto
a vencer e encontrar um sentido para sua
vida. Diga agora, sem medo algum, como
fez Santa Catarina de Sena: “É vontade
de Deus e minha também!”.

Una a vontade de Deus à sua von-
tade. Reaja! Jesus Cristo colocará vida
nas áreas mortas de sua existência,
para que você possa ser realmente re-

PEDACINHOS DE LUZ

CANTINHO DA REFLEXÃO

Em busca de uma vida nova

Benjamin denominou a cidade de
Paris “Capital do Século Dezenove”.
Não apenas a Capital do CAPITAL, mas
também a Capital Política da Europa,
dos Tratados de Paz e dos  Êxtases Re-
volucionários: 1789, 1830, 1848, 1871,
1891, 1936, 1968, 2006.

Recorde-se os Conflitos de 2006 nas
periferias de Paris. Apesar de menos
felizes que os jovens de 1968, adoles-
centes, em sua maioria de ascendência
Árabe e Africana puseram a nu, em um
surto incendiário, a perda de Horizon-

Você sábia que este nome tem po-
der, e que este nome está acima de to-
dos os nomes? Assim diz o Senhor atra-
vés dos profetas do antigo testamento,
que uma virgem daria a luz ao menino e
será seu nome EMANUEL. (EMANU-
EL traduzido é: Deus conosco). Isto foi
profetizado pelo profeta Isaías. (Isaías
7.14). E realmente isto aconteceu. Ora,

“Permanecer ingênio, é, mais do que
se pensa, um sinal de força”.

    Como vimos na edição passada,
os primeiros passos para combater a
batalha que até hoje não acabou e se
Freire Júnior falhou na primeira tenta-
tiva, teve o mérito de ter sido o primei-
ro entre nós a ser precursor da vacina-
ção contra este mal “assassino”. Foi ele
também o apologista de que o futuro da
profilaxia amarílica estava na vacina,
isto por volta de 1889.

    Também nesse final de século as

O progresso é uma lei da natureza.
Nós temos que prosperar. Ninguém pode
ver o reino de DEUS se não nascer de
novo (JESUS).

Somos eternos e caminhamos para
um aprendizado que  nos leva à evolu-
ção do espírito. Tudo depende de nós,
do nosso esforço, principalmente na
prática da caridade. A vida segue pelos
tempos na força do amor, da fé e da
esperança. Conquistas a curto e a longo
prazo, trabalhando pela reforma ínti-
ma, dentro do livre arbítrio. A caridade
material e espiritual nasce da vivência
evolutiva, trazendo recursos para so-
marmos forças positivas a nível de amor
e caridade, sonhando com a felicidade.

A CARIDADE ´E UMA LUZ QUE
ILUMINA A VIDA.

Tudo na vida, como encarnados, vi-
vemos doando energias para os necessi-
tados, onde os médiuns de mediunidade
de cura, trabalham na prática da carida-
de, no desejo de servir, para ser servido,

No dia 28 de junho de 1979, Nara
Leão teve uma vertigem e desmaiou
enquanto tomava banho. Internada com
fortes convulsões, passou a conviver
com dores de cabeça, perda de memória
e cegueiras temporárias. Os médicos
chegaram a cogitar inicialmente pro-
blemas cardíacos ou simplesmente es-
tafa.

Em um dos diversos tratamentos a
que foi submetida, engordou quase 40
quilos. Dez anos depois, às 11 horas do
dia 7 de junho de 1989, na Casa de Saú-
de São José, no Rio de Janeiro, a musa
da bossa nova morreria, vítima de um
tumor cerebral. Apesar de sua melhora
nos últimos dois anos, Nara estava de-
senganada pelos médicos havia quatro
anos, disse na época o empresário da
cantora, Miguel Bacellar. Deixou dois
filhos do casamento com o cineasta
Cacá Diegues: Isabel, então com 18 anos,
e Francisco, com 17. Em seu velório

REFLEXÃO  –  TARDES  DE  MAIO…
tes de Expectativa no Futuro e o Bem
Estar que deve estar ligado à Dignidade
Pessoal. Excluídos potenciais e efeti-
vos do Mundo do Trabalho, não obs-
tante compulsório na Organização da
Vida em função do Capital e do Consu-
mo, chamaram a atenção para o Senti-
mento de humilhação decorrente do tra-
tamento que lhes é reservado como Ci-
dadãos Franceses, mas de  “Segunda Clas-
se”.

 Pouco depois, os estudantes de Pa-
ris faziam cair por terra a “Lei do Pri-
meiro Emprego”. Se na Lei anterior,
nos dois primeiros anos de trabalho, o
trabalhador tem estabilidade no empre-
go, agora propunha-se o contrário. Os
jovens entenderam a circunstância como
humilhante, circunstância de sentirem-
se um joguete nas Leis do Mercado. De
quebra, na contramão da Ideologia Ne-
oliberal e seu culto da  Insegurança e do
Moderno, transformaram, mais uma
vez a Rua em Ágora – Praça da  Grécia
Antiga -  instituíram o debate a céu aber-
to, refundaram a Pólis (cidade) Grega.
Patentearam em suas  manifestações,
debates públicos, palavras de ordem e
panfletos, que o novo, para eles, não é
de natureza boa. Destituindo a Ideolo-
gia que faz do jovem um segmento soci-

al “sem lugar definido no processo  pro-
dutivo” –  e por isso sem peso decisório
nas Transformações e na Criatividade
Social – os jovens franceses, em sua
grande maioria, se mostraram A Van-
guarda dos Movimentos Sociais e da
Crítica Emancipatória de Contempo-
raneidade. Novamente  Dignificaram a
Política.

Trotski, em sua  HISTÓRIA DA
REVOLUÇÃO RUSSA, como Marx
antes dele, dizia não haver nada mais
belo do que uma Revolução em seu co-
meço, quando tão de perto se asseme-
lha a um enamorar-se. E da Comuna –
Poder  Revolucionário – de Paris (1871)
Marx escreveu: foi um “assalto ao céu”.
Por 72 dias as Passagens e Arcadas de
Paris viram o retorno das Utopias (Pro-
jetos Irrealizáveis) de Thomas Morus,
Proudhon e Fourier, que mesclavam uma
Concepção Rebelde da Utopia a uma
Concepção Utópica da Rebeldia. Das
Ruas, Praças e Colinas de Paris, a Co-
muna pôde exercer uma atração apai-
xonada.

Crítica em face da Utopia – projeto
irrealizável –, a Comuna fez passar nos
fatos e elevou a um Ponto Superior a
Intencionalidade Positiva dos Grandes
Utopistas. Em sua vontade de romper a

continuidade histórica, a Comuna inau-
gurou uma Prática Utópica Nova. Sua
carga Utópica ainda não se extinguiu. É
ela que ameaça – paira - sobre todas as
Revoluções Posteriores. PARIS, tam-
bém, dos Tratados de Paz é em particu-
lar a do Fim da Guerra do Vietnã, contra
a qual o ano de 1968, em praticamente
todo Mundo, se rebelou. PARIS de Asi-
los Políticos, PARIS da Fraternidade e
das Barricadas – emblema máximo da
Insubmissão Apaixonada, sim, mas sem
nenhuma violência. As Palavras de Or-
dem das Tardes da Primeira Comuna de
Paris –  Poder Revolucionário – (1871)
ressurgem na “Segunda”, a de 1968.

É Preciso que a  Imaginação Tome
o Poder, que se Realize uma Verdadei-
ra  Mutação do Imaginário, dos Dese-
jos Individuais e Coletivos. O Ano de
1968 recusou o Automóvel como Si-
nônimo de Modernidade, o Trabalho
Industrial e o Burocrático Embrute-
cedores, os Meios de Comunicação de
Massa e a Publicidade como Adestra-
dores de Desejos, o Mundo Científico
e Utilitário.

RECUSOU, AINDA, A POBREZA
ESPIRITUAL DA SOCIEDADE  RE-
GIDA EXCLUSIVAMENTE POR DE-
TERMINAÇÕES ECONÔMICAS.

Texto baseado em reflexões de Ol-
gária Matos e Fernando Stigliano

NARA LEÃO: MUSA DA BOSSA NOVA
estavam Chico Buarque, Marieta Seve-
ro, o violonista Roberto Menescal (um
dos primeiros professores de violão da
cantora), Daniel Filho e o cineasta Ar-
naldo Jabor. Passaram-se três décadas
desde o tempo em que um apartamento
na Avenida Atlântica servia de ponto de
encontro para o nascimento de um mo-
vimento essencial para  a música
brasileira, a bossa nova. As reuniões de
músicos e amigos célebres  na residên-
cia de Nara e de seus pais terminariam
transformando a jovem tímida em re-
ferência do gênero. Sua marca registra-
da, o cabelo Chanel, minissaia com os
joelhos à mostra, violão sob o braço e
um jeito introvertido universitário, es-
tavam nos quase trinta álbuns Nara.
Nascida em Vitória, Espírito Santo, com
1 ano, transferiu-se com a família para
o Rio de Janeiro. O primeiro professor
de violão, Patrício Teixeira, iniciou-a
na música, sendo em seguida adotada
musicalmente por Roberto Menescal,
que lhe aprimorou a técnica e execu-
ção. Circulavam pela sala de sua casa
nomes como Carlinhos Lyra, Ronaldo
Boscoli, Oscar Castro Neves, Luis Car-
los Vinhas, João Gilberto, Tom Jobim e
Vinícius de Moraes. Antes da estreia ao
lado de Vinícius e Lyra no show Pobre
Menina Rica, em 1963, participou como
amadora de diversas apresentações uni-
versitárias de 1957 a 1959. Ela era su-
per objetiva, falava coisas para desmis-
tificar. Sempre tinha uma palavra rea-

lista mas muito graciosa. Ela foi mãe da
bossa nova e irmã do tropicalismo, ana-
lisou Caetano Veloso, na época da mor-
te da cantora. As referências a Nara co-
meçaram já em 1959, com a canção
Lobo Bobo, de Carlos Lyra e Ronaldo
Boscoli, em que o último se autodomi-
nava o Lobo e chamava a cantora, sua
namorada, de a chapeuzinho.

Sua estreia em disco surpreendeu pela
coragem. Nara reunia a bossa nova de
Baden Powel, Vinícius de Moraes e Car-
los Lyra aos sambistas ignorados pela
gravadoras, Cartola, Nelson Cavaquinho
e Zé Kéti o último, autor de seu primei-
ro grande hit, Diz que Fui por Aí. Nara
imprimia um jeito próprio peculiar aos
sambas O Sol Nascerá e Luz Negra, con-
trariando todas as expectativas que in-
duziam a um álbum absolutamente fiel
ao título de musa da bossa nova. Em
1965, tinha nas mãos os sucessos Acen-
der de Velas e Opinião. Nara entrava no
caminho do protesto pela porta da fren-
te, fazendo declarações políticas que lhe
renderam problemas com a censura,
ameaçada até mesmo pela Lei de Segu-
rança Nacional. A ponte com a Tropi-
cália aconteceu com a pessoa certa,
Caetano Veloso. Em 1968, participou
do álbum Tropicália, ao lado também
de Gal Costa e Gilberto Gil. Junto com a
grande Tela, veio o casamento com o
cineasta Cacá Diegues, em 1967. Tra-
balhou nos filmes Os Herdeiros e Quan-
do o Carnaval Chegar, fazendo par com

Chico Buarque. Com o nome inserido
definitivamente na história da música
brasileira, partiu para o exterior. Em
Paris, França, gravou Nara e Dez Anos
Depois, este último, um disco retros-
pectiva da bossa nova. A tímida  inibida
e solitária, apesar da fama, Nara Leão
se afastou dos palcos e  estúdios por
volta de 1975. Mas sua decisão se devia
mais à troca de interesses pessoais: “A
música para mim tinha vários significa-
dos: comunicar, ganhar dinheiro, ficar
independente. Tudo isso ao mesmo
tempo. Só mesmo depois que parei, pas-
sei dois anos em Paris, tive meus filhos
e não tenho nenhum desses apelos à
minha volta, é que me sinto com dispo-
sição e vontade de cantar”, disse a can-
tora, que colocava sempre os filhos e a
vida pessoal em primeiro lugar. Chegou
a cursar o curso de Psicologia na PUC,
num sintoma claro de que a música já
não fazia mais parte de suas priorida-
des. A doença, percebida a partir do co-
meço da década de 80, atrapalhou ainda
mais sua volta definitiva ao circuito da
música. Gravou ainda, em 1985, o ál-
bum Um Cantinho, Um Violão, com o
fiel escudeiro dos nostálgicos tempos
da bossa nova, Roberto Menescal. Em
show superlotado no People, Rio de Ja-
neiro, afirmou: “Há alguma coisa mui-
to mais forte do que a razão e a ciên-
cia”. Palco vazio e um ano depois, algo
mais forte tirou da MPB a delicada e
acanhada voz da “Musa”.

Duas músicas: A Banda (1966) A es-
trada e o Violeiro, entre outras... defen-
didas em festivais...

A PANDEMIA DE FEBRE AMARELA - Cont... Prof. João Pito

causas da febre amarela foram exausti-
vamente buscadas pelo Dr.João Batista
de Lacerda, que em 1883 divulgou a des-
coberta do fungo febris flavae.

    Sem receio de alterar várias vezes
suas teorias, ainda preparou com paci-
ência e ousadia uma vacina com frag-
mentos de fígado de amarelentos, com
o qual inoculou alguns pacientes: foi
sobretudo influenciado pelos estudos do
bacteriologista italiano Giuseppe Sana-
relli, realizados no Uruguai em 1897,
deste cientista iremos fazer posterior-
mente referências sobre as repercussões
de suas pesquisas no Brasil.

    Nosso ambiente tropical e a con-
tínua incidência de focos da moléstia,
levaram nossos médicos sanitaristas a
redobrarem suas pesquisas na busca das
verdadeiras formas de transmissão da
febre amarela. O Professor Filogônio
Lopes Utinguassú foi o pioneiro a apre-
sentar uma teoria sobre a transmissão
da febre pelo mosquito, quando, em
1885, na Academia Imperial de Medici-
na, revelou que os mosquitos picavam

os amarelentos e lhes sugavam o san-
gue; depois esses mosquitos assim in-
fectados, contaminavam a água a ser
bebida. Foi também o primeiro a pedir
providências para a eliminação do ve-
tor, sua teoria, corajosamente revela-
da, foi recebida friamente pela Acade-
mia.

     Também cientistas e médicos de
renome como: J. B. de Paula Souza,
Adolfo Lutz e Emílio Ribas observa-
vam que os surtos de febre amarela co-
incidiam com o aparecimento exagera-
do dos mosquitos.

    Simultaneamente, fora do Bra-
sil, outros observadores já trabalha-
vam a hipótese de que havia correla-
ção entre aqueles surtos infecciosos e
os mosquitos. Nos Estados Unidos,
mais claramente que outros pesquisa-
dores [NOTT, J.], que o antecederam,
dizia em 1848, que era possível que
fossem os mosquitos ou alguns outros
insetos os vetores da febre. Pouco
depois, em 1853, na Venezuela, o
médico franco-venezuelano Luís Da-
niel Beauperthuy formaliza sua teoria

da transmissão da malária e da febre
amarela pelos mosquitos, mas a gran-
de questão da classe médica sobre a
febre era: essa moléstia era ou não
contagiosa.

    Entre os contagionistas que reu-
niam eminentes professores de medi-
cina com notável projeção política no
País, argumentava-se que a doença era
transportada pelos navios, o que exi-
gia medidas de higiene, tais como a
quarentena e o isolamento dos doen-
tes. No campo oposto, os não conta-
gionistas afirmavam que as quarente-
nas, os lazaretos [hospitais de isola-
mento] e os cordões sanitários deve-
riam ser riscados das medidas empre-
gadas contra a propagação da doença.
Observavam que nos hospitais os do-
entes da febre se encontravam na mes-
ma sala com enfermos de outras mo-
léstias e no entanto, em apenas
alguns destes a febre amarela se mani-
festou.

 Prof. João Pito
“Onde te querem bem, onde te que-

rem muito, não vás amiude”

O NOME DE JESUS
o nascimento de Jesus Cristo foi assim:
Estando Maria, sua mãe, desposada com
José, antes de se ajuntarem, achou-se
ter concebido do Espírito Santo. En-
tão, José, seu marido, como era justo e
a não queria infamar, intentou deixá-la
secretamente. E, projetando ele isso,
eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo
do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que o que nela está gerado é do
Espírito Santo. E ela dará à luz um fi-
lho, e lhe porás o Nome de Jesus, por-
que Ele salvará o seu povo dos seus pe-
cados. Quando José acordou, fez o que o
anjo do Senhor havia mandado e casou
com Maria. Porém, não teve relações
com ela até que a criança nasceu. E José
pôs no menino o Nome de Jesus. (Ma-
teus 1.18 ao 25). Depois José teve rela-
ções com ela e eles tiveram mais filhos:
Tiago, José, Judas, Simão e filhas. Mar-
cos 6.3). É por isso que este nome tem
poder o próprio, Jesus disse: E tudo
quanto pedirdes em meu nome, eu o fa-
rei, para que o Pai seja glorificado no
Filho, porque só através do nome de
Jesus é que podemos falar com o Pai.

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a
verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por Mim. (João 14.6). Com este
nome, nós podemos alcançar grandes
vitórias em nossas vidas. O Pai em seu
infinito amor, nos deu o seu único fi-
lho, para morrer em nosso lugar. Hoje,
graças a Deus Pai, podemos desfrutar da
vida abundante. Não seja tímido, você
nasceu para vencer os discípulos usa-
ram o nome de Jesus e tiveram muito
sucesso. Quantas pessoas não estão so-
frendo sem saber o poder que tem o
nome de Jesus. Pedro e João, todos os
dias subiam juntos ao templo à hora da
oração. E era trazido um homem que
desde o ventre de sua mãe era coxo, o
qual todos os dias punham à porta do
templo chamada Formosa, para pedir
esmola aos que entravam. Ele, vendo a
Pedro e a João, que iam entrando no
templo, pediu que lhe dessem uma es-
mola. E Pedro, com João, fitando os
olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou
para eles, esperando receber alguma
coisa. E disse Pedro: Não tenho prata,
nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,

levanta-te e anda. E, tomando-o pela
mão direita, o levantou, e logo os seus
pés e tornozelos se firmaram. E, sal-
tando ele, pôs-se em pé, e andou, e en-
trou com eles no templo, andando, e
louvando a Deus. E todo o povo o viu
andar e louvar a Deus (Atos 3.1 ao 9).
Isto que devemos fazer usar o nome de
Jesus, em qualquer situação. Eles usa-
ram e Deus honrou a fé deles, tenho
certeza, que quando você usar o nome
de Jesus, tudo vai dar certo, até aquilo
que parece impossível vai acontecer,
pode acreditar. Este nome tem poder.
Paulo disse: que Jesus não desejou ser
igual a Deus, mas deixou toda a sua gló-
ria, tomando a forma de servo, fazen-
do-se semelhante aos homens. E humi-
lhou-se a si mesmo, sendo obediente até
a morte e morte de cruz. Deus o exaltou
e lhe deu este nome, que está acima de
todos os nomes (Leia Filipenses 2.1aos
110). Tudo o que você fizer, faça em
nome de Jesus e a vitória será certa.
Esta é a minha oração. Pr. Anastácio
Martins. Ouça o nosso programa diári-
amente (Verdade da Palavra), na GA-
ZETA FM 107.9 das 5hrs30min
6hrs30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
 wwwcatedraldopovodedeus.com

FORA  DA  CARIDADE  NÃO  HÁ  SALVAÇÃO

feito. Chega de consolos e paliativos.
Até um filósofo alemão que não era
cristão já sabia disso: “Quem tem ‘por-
que’ viver pode suportar qualquer
‘como’ viver” (Nietzsche).

Você tem uma motivação profun-
da: pense em sua família, em sua casa.
Veja como tantos problemas já passa-
ram e você conseguiu superá-los. Re-
flita sobre as metas que precisam de
novo fôlego. Dedique-se mais às pes-
soas que precisam de você. Não pen-

se que seus sonhos se foram... Propo-
nha trégua e paz àqueles que estão
próximos. Enfim, dê agora o primeiro
passo para essa mudança: peça a Deus
que lhe dê o controle pessoal e o equi-
líbrio de suas emoções.

Fortaleça sua fé no Deus vivo e
ressuscitado e não deixe de pedir a in-
tercessão de Maria. Não se agarre a
qualquer “árvore” no “rolo da enchen-
te”. Abandone-se em Deus! Não caia
na tentação de achar que este abando-
no é uma atitude passiva e sem efei-
tos. Confie em Deus, como há muito
você não faz. Que Deus o abençoe nesta
nova fase!

Seu irmão,

P/ Maria Cappatto

Muitos dos que se relacionam com
pessoas assim, acabam abandonado à
própria vida, para se dedicar à cara-
metade problemática. Na verdade, eles
gostam de ser indispensáveis e se tor-
nam codependentes na relação doen-
tia, contribuindo para perpetuá-la.
Para sair do círculo vicioso, precisam
reconhecer que o problema existe.
Mudar de atitude e procurar assistên-
cia especializada.

Pessoas que, por mais que quei-
ram, não conseguem se separar de um
parceiro violento, que usa álcool, dro-
gas, joga de maneira compulsiva, fi-
cam muito tempo em conversas de
computador, deixam  até  de trabalhar
para ficar vivendo esse vício, ou tem
outros transtornos de personalidade.
Esse problema tão comum, tem um
nome: codependência. Podendo en-
volver irmãos, pais, filhos, mas é mais
comum entre marido e mulher. Apesar
de saber que o  comportamento do
parceiro afeta a sua vida e até sua saú-
de, a pessoa é incapaz de impor limi-
tes e aceita permanecer por perto, en-
carando tal destino como uma missão
ou uma obrigação.

Em um casal, o codependente vive
em função do companheiro. Por se sen-
tir responsável por ele, sua função na
vida passa a ser, cuidar e satisfazer os
seus desejos. Esse comportamento vai
deixando o outro cada vez mais depen-
dente e irresponsável, incapaz de fazer
qualquer coisa sozinho, tornando-se
assim, um parasita controlador.

Há quem deixe isso acontecer sim-
plesmente porque tem prazer em sa-
ber que alguém precisa de sua ajuda
para tudo. Outros apenas querem evi-
tar que o parceiro fique nervoso, bus-
cam ter paz dentro de casa. Passadas
as crises, fingem que nada aconteceu,
negam o problema e agradam ainda

de amar para ser amado, porque é dando
que recebemos, e que perdoamos para
ser perdoado, e é morrendo que nasce-
mos para a vida eterna.

DEUS, NOSSO PAI, que sois  todo
PODER E BONDADE, dai a força  àque-
les que passam pela provação, dai a luz
aquele  que procura  a verdade, ponde
no coração do homem, a compaixão e
a caridade.

DEUS, daí ao que viaja, a estrela
guia; ao aflito a consolação; ao doente
o repouso..

Pai, daí ao culpado o arrependimen-
to; o espírito a verdade; a criança, o
guia; ao órfão o pai.

TODOS OS QUE  PRATICAM A
CARIDADE, SÃO DISCÍPULOS DE
JESUS.

A CARIDADE é paciente, é doce.
NÃO É INVEJOSA.

Permanecem três virtudes: a fé, es-
perança e caridade. MAIOR É A CARI-
DADE.

A verdadeira  pureza não está só nos
atos, mas também no pensamento.

Toda moral de JESUS se resume na
caridade e na humildade.

Senhor! Que vossa bondade se es-
tenda  sobre tudo que criaste.

É muito importante o papel da fa-
mília  no relacionamento, com a cari-
dade de um membro com o outro, a pa-
ciência e tolerância, bem como a com-
preensão. São meios de sustentação fra-
terna, no meio ambiente do lar, fazen-
do todos se unirem aos compromissos,
dentro da responsabilidade de cada um.
A ajuda mútua se faz necessária, porque
a cada um será dado, segundo suas obras.

Parceiro que tem vícios, ou é violento,
precisa de ajuda, não de colo

Pensamentos de Mulher

mais a pessoa problemática, levando-
a para passear, comprando-lhe pre-
sentes, deixando suas próprias ativi-
dades de lado para fazer-lhe compa-
nhia. Isso, porém, só faz estimular a
reincidência no comportamento inde-
sejado, que vira uma chantagem emo-
cional para controlar o parceiro.

Agindo dessa forma, o codepen-
dente não só ajuda o outro a piorar,
como também se torna autodestruti-
vo e restringe a própria vida. Deixa de
conviver com a família e com os ami-
gos e quase não sai de casa, pois nun-
ca se sente tranquilo. É assim que co-
meça a desenvolver problemas físicos,
como dores de cabeça, gastrite e até
depressão.

Como resolver essa situação? Em
primeiro lugar, não negando o proble-
ma e percebendo que ambos estão do-
entes, que se um tem um transtorno
de comportamento, o outro acabou se
viciando em ser insubstituível, o que
também faz mal aos dois. Em segundo
lugar, parando de ceder às chantagens,
cobrando a mudança (seja parar de be-
ber, de usar drogas, de jogar, seja dei-
xar de ser violento ou abandonar qual-
quer outro comportamento inconve-
niente). Para isso, é preciso aprender
a dizer, quando a crise passar, algo
assim: “Sei que você está doente e que
é difícil mudar, mas eu não vou aturar
isso. Precisamos que vá procurar aju-
da e se tratar, pois de outra forma te-
remos de nos separar. Estou aqui para
ajudar, mas não conte comigo, para
fingir que o problema não existe”.

No início, ele ou ela não vai levar a
sério, mas se na primeira crise não hou-
ver ninguém na retaguarda, com medo
de suas reações, verá que algo mudou
e acabará aceitando ajuda. Como o co-
dependente também precisa de trata-
mento, a terapia de casal pode ser de
grande valia numa situação assim. Exis-
tem também grupos de apoio para co-
dependentes, como existem para de-
pendentes de álcool, drogas e outros.

Engana-se quem pensa que está
provando seu amor ao se dedicar in-
condicionalmente a quem tem proble-
mas como os que citamos aqui. Isso
não é amor. Quem ama ajuda o outro
a ser independente, a ter vida própria
e a procurar tratamento quando ne-
cessário. Mascarar o problema, só tra-
rá conflitos e sofrimentos para am-
bos, e também para  filhos envolvi-
dos. Pense em tudo isso,  e  procure
ajuda para  si  codependente, e para o
seu parceiro dependente.  Boa  Sorte a
todos!
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O torneio mais tradicional do es-
porte jaboticabalense, o Torneio 1°
de Maio, chegou ao final de sua 59ª
edição. O grande campeão foi a To-
tal Health, que venceu a CCM nos
pênaltis, após empatar em 0 a 0 no
tempo normal. Na disputa pelo ter-
ceiro lugar, a equipe da Arca Reten-
tores venceu a Agromix por 5 a 0.

Presente no evento, o prefei-

Total Health é campeã do Torneio 1° de Maio
Nova regra de competição garantiu mais de 100 litros de leite ao Fundo Social de Solidariedade

to Raul Gírio elogiou a organiza-
ção do evento. “A FAE promo-
veu diversas mudanças no for-
mato do 1° de Maio, deixando o
campeonato muito mais compe-
titivo. Tivemos um bom número
de empresas participantes e es-
pero que em 2014 mais atletas
possam participar.”

O presidente da FAE, Samuel

Cunha, lembra a parceria firmada
com o Fundo Social. “Além de pro-
porcionar um campeonato em ho-
menagem ao trabalhador, uma das
novas regras fez com que, cada
cartão amarelo ou vermelho fosse
convertido em um litro de leite, o
qual será doado ao Fundo Social
de Solidariedade. No final, mais de
100 litros foram arrecadados”.

Campeonato Brasileiro de 1996 -
Santos 0 x Atlético Mineiro 1, pela
Primeira fase do Campeonato Brasi-
leiro de 1996.

O Atlético-MG venceu a dispu-
ta contra o Santos (1 a 0), no Só-
crates Stamato. O gol da vitória foi
marcado por Euller. Marcos Adri-
ano (Santos) foi para o chuveiro
mais cedo. O Atlético-MG quebrou
um tabu de 4 jogos sem vencer em
confrontos contra o adversário no
Brasileiro Unificado. Santos jogou
com: Edinho, Anderson Lima, San-

ALEXANDRE BORTOLATTO NO SANTOS EM 1996
dro, Narcizo, Marcos Adriano,
Marcos Assunção, Carlinhos,
Cuca (Camando Caia), Jamélle,
Andradina (Robert), Alessandro,
Alexandre Bortolatto - jabotica-
balense. Técnico Orlando Lele.

Atlético Mineiro com: Tafa-
rel, Dinho, Odair, Ronaldo Guia-
ro, Paulo Roberto, Gutenberg,
Dorival, Moacir, Fábio Augusto,
Euller e Leandro Tavares. Téc-
nico: Eduardo Amorim.

Árbitro: Léo Feldman, com
um público de 5.886 pessoas

Atlético-MG 1996 - Vejam o Galo que disputou e perdeu a semifinal do Campeonato Brasileiro de
1996,  para a Portuguesa. No Mineirão estão, em pé: Taffarel, Ronaldo Guiaro, Rogério Pinheiro,
Dinho, Carlos e Paulo Roberto Prestes. Agachados vemos: Euller, Renaldo, Fábio Augusto, Leandro
Tavares e Moacir.

MEMÓRIAS DO ESPORTE

HISTÓRIAS DO ESPORTE

Santos 2 Itumbiara 0, Amistoso em 16/01/1977.
Árbitro: Urias Crescente Alves. Gols do Toinzi-
nho, e Airton Lira para o Santos.

Santos Jogou com: Ricardo, Léo, Ailton Silva,
Neto, Marsal, Fernando, Clodoaldo (Carlos Ro-
berto), Ailton Lirra, Zé Mário); Toinzinho, Nilton
Batata (Baba), Totonho e Reinaldo (Jorginho
Maravilha). Técnico Urubatão.

Esporte Clube Itumbiara jogou com: Valtinho,
Wellington, Lima, Tuide, Edilberto, Joãozinho,
Maurinho, Tonhão de Jaboticabal (Sérgio), Ro-
berto, Geraldo, Alvair, Cafuringa (Xavier).

O Santos viajou de onibus até em Itumbiara,
tempos difíceis

Detalhe: Tonhão não aparece na foto do Itum-
biara abaixo, pois entrou no segundo tempo.

UMA HOMENAGEM A TONHÃO, ÍDOLO
DO JABOTICABAL ATLÉTICO, QUANDO
JOGOU CONTRA O SANTOS EM 1.977

ITUMBIARA 1977

FASE  2  NA  TAÇA  EPTV  DE  FUTSAL
Equipe A Gols Gols Equipe B Local
Altinópolis 5 x 1 Brodowski Serrana - Municipal
Pedregulho 4 x 6 Miguelópolis Guará - Municipal
Franca 4 x 8 São José da Bela Vista Ipuã - Municipal
Sales de Oliveira 4 x 3 Cristais Paulista Orlândia - Municipal
Monte Alto 3 x 1 Monte Azul Paulista Bebedouro - Municipal
Guará 7 x 2 São Joaquim da Barra Guará - Municipal
Orlândia 5 x 3 Igarapava Orlândia - Municipal
Ipuã 5 x 1 Morro Agudo Ipuã - Municipal
Bebedouro 1 x 0 Terra Roxa Bebedouro - Municipal
Serrana 5 x 0 Santa Rosa de Viterbo Serrana - Municipal
Sertãozinho 9 x 0 cravinhos Ribeirão Preto - Cava do Bosque
Pontal 6 x 4 Cândido Rodrigues Pradópolis - Municipal
Jaboticabal 3 x 1 Colômbia Guariba - Municipal
Barrinha 5 x 6 Barretos Barrinha - Municipal
Taquaritinga 4 x 6 Bonfim Paulista Luis Antônio - Municipal
Guariba 1 x 2 Viradouro Guariba - Municipal
Pradópolis 3 x 4 Vista Alegre do Alto Pradópolis - Municipal
Luis Antônio 7 x 0 Santo Antônio da Alegria Luis Antônio - Municipal
Ribeirão Preto 5 x 2 Jardinópolis Ribeirão Preto - Cava do Bosque
Com a vitória do Jaboticabal 02/05 sob o Viradouro por 03 a 0, a equipe jaboticabalense passou para a próxima fase que

terá: Luiz Antônio, Guará e Jaboticabal.

Equipe de Voley Boll Feminino, Juvenil de 1979 - Equipe da CCE que representou o Grêmio Irmãos
Zocca, no Campeonato Estadual - 8ª  colocada.



MODELAÇÃO STILUS
LTDA-ME torna público que
requereu da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação
para a Produção de Moldes de
Madeira e Fusão de Metais
não Ferrosos, na Rua Pércio
da Rocha Neves, 140, Distr.
Ind. Bruno Verardino, Jaboti-
cabal/SP.

APARECIDO DONIZETE
DE JESUS GAZOLA - ME, tor-
na público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença
de Operação N° 52001148, váli-
da até 12/04/2017, para FABRI-
CAÇÃO DE PRODUTOS ELA-
BORADOS DE METAL , sito à
RUA LUIZ NI ERO, 160, SORO-
CABANO - Jaboticabal/SP.

RECIPLAST  INDÚSTRIA
E  COMÉRCIO  DE  PLÁSTI-
COS  JABOTICABAL  LTDA -
ME, torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia
N° 52000262 e requereu a Li-
cença de Instalação para RE-
CICLAGEM  E/OU  RECUPE-
RAÇÃO DE  SUCATAS  NÃO-
METÁLICOS  DIVERSOS ,
sito à RUA COMENDADOR
JOÃO MARICATO, 1638,Bair-
ro Alto Jaboticabal/SP.

GRANILITE JABOTICA-
BAL LTDA - ME, torna públi-
co que requereu  da CETESB
a  Licença Prévia para fabrica-
ção de pré-moldados de con-
creto, à Avenida Major Hila-
rio Tavares Pinheiro Nº 3087,
Parque Industrial Carlos To-
nanni, Jaboticabal - SP.

Aproximadamente 100 em-
presários participaram do
Workshop de Oportunidades da
Copa do Mundo 2014. O even-
to, organizado pelo SEBRAE-
SP, em parceria com a Prefei-
tura, aconteceu na última quin-
ta-feira, 25, no Clube da Velha
Guarda.

O Prefeito Municipal, Raul Gí-
rio, esteve presente na abertura

Empresariado prestigia Workshop
da Copa em Jaboticabal

Encontro aconteceu na última quinta-feira,
25, no Clube da Velha Garda

Os moradores do Distrito de Cór-
rego Rico terão um domingo agita-
do. No dia 05, a partir das 8h, a Pre-
feitura Municipal, através das Secre-

Prefeitura e Fundo Social promovem “Domingo Feliz”
tarias de Saúde e de Educação, e Fun-
do Social de Solidariedade promo-
vem o “Domingo Feliz”, um dia de
orientações, muitas atividades de la-

zer para a comunidade e sorteio de
brindes.

Além de música e apresentações
de dança, os munícipes poderão fa-

zer testes de glicemia, aferição de
pressão arterial, teste de IMC (ín-
dice de massa corpórea) e massa-
gem com fisioterapêuta. Haverá

também orientações de prevenção
contra câncer bucal e testes de he-
patite e HIV.

“Quem comparecer vai poder

cortar o cabelo gratuitamente e, ain-
da, receber orientações jurídicas”,
acrescenta Renata Sirati, chefe de
gabinete da Secretaria de Saúde.

Uma parceria entre as Secreta-
rias de Assistência Social e Indús-
tria, Comércio e Turismo garante
aos munícipes, atendidos pelo
programa Frente de Trabalho, qua-
lificação para recolocação no mer-
cado de trabalho. Cerca de 80 tra-
balhadores participam das aulas de
capacitação do Time do Emprego.

“O objetivo é fazer com que eles
reconheçam suas potencialidades
e aprendam, ainda, a fazer um cur-
rículo e a ser comportar durante
uma entrevista de trabalho”, expli-
ca o facilitador do programa, Leo-

do evento e ressaltou a impor-
tância da iniciativa do SEBRAE.
“Trazer oportunidades para os
nossos empresários em um perí-
odo como o de Copa do Mundo,
mostra a força e o empenho do
SEBRAE, para incentivar, prin-
cipalmente o empreendedorismo
em nossa cidade. Espero que os
presentes aproveitem e lucrem
com as ideias”.

O Secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Valdemir Lutti,
exalta a boa participação do em-
presariado local. “Fizemos o con-
vite, o SEBRAE promoveu visi-
tas em Jaboticabal e com isso ti-
vemos um bom número de par-
ticipantes no evento. Agradeço
aos presentes e peço que todos
acompanhem a agenda do SE-
BRAE em Jaboticabal”.

Prefeitura garante capacitação a
integrantes da Frente de Trabalho
Cerca de 80 trabalhadores participam do Time do Emprego. Em

Jaboticabal, de 60% a 70% voltam ao mercado de trabalho

nardo Yamasaki.
De acordo com o secretário de

Indústria, Comércio e Turismo, Val-
demir Lutti, em Jaboticabal os ín-
dices de recolocação no mercado
de trabalho são bastante satisfa-
tórios. “Em média 60% a 70% dos
participantes conseguem um novo
emprego”, afirma.

Além da turma da Frente de
Trabalho, outros 23 alunos fre-
quentam as aulas do programa.
“Desses, 11 já estão empregados.
É uma média de quase 50% e ain-
da faltam três semanas para con-

cluirmos o curso”, comemora Lut-
ti.

Vagas em todo o estado – Para
facilitar a procura por um novo em-
prego, o Governo Estadual criou
um sistema único que oferece opor-
tunidade de trabalho e empregado-
res que ofertam vagas em todo o
estado. Os interessados em parti-
cipar devem se inscrever no site

 www.empregasaopaulo.sp.gov.br
 ou se dirigir o PAT (Posto de

Atendimento ao Trabalhador), lo-
calizado na Esplanada do Lago
Municipal.
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GENTE & ENCONTROS

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

Nos caminhos do amor divino, nun-
ca se pode dizer basta!” (Santo Padre
Pio de Pietrelcina)

......................................................
Público recorde marcou o feriado de

1º de maio na AGRISHOW de Ribeirão
Preto!

..................................................................
4 de maio, Dia Mundial da Hiper-

tensão Pulmonar. A hipertensão pul-
monar é caracterizada por um conjun-
to de alterações que dificultam a pas-
sagem do sangue pelas artérias pulmo-
nares, causando aumento da resistên-
cia nestas artérias. Assim, o coração
acaba trabalhando mais para forçar o
sangue através dos vasos contra esta
pressão e não raro esse processo causa
cansaço e desmaios nos portadores da
doença. Em casos mais graves, é pos-
sível que haja a necessidade de trans-
plante pulmonar.

Cansaço, tontura, falta de ar, dores
no peito, palpitações e desmaios são os
principais sintomas da HAP.

“A HAP pode apresentar-se na for-
ma idiopática (sem causa conhecida),
ter caráter hereditário, ou ser desenca-
deada por uso de medicamentos anore-
xígenos. Algumas doenças podem estar
associadas à HAP, como as doenças reu-
máticas autoimunes, a esquistossomo-
se, cirrose hepática, cardiopatia congê-
nita ou a infecção pelo HIV”, explica a
dra. Jaquelina da Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT).

........................................................................................
Abraços à Eliane Turco, do Jaboti-

cabal Shopping. Agradecimentos ao con-
vite. As fotos ficaram lindas!

.....................................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkkkkk!
Carta da Vovó...
Leis e Princípios demonstrados em-

piricamente!
Querido neto, acabei de ter uma ex-

periência religiosa incrível e eu estou
escrevendo para compartilhá-la com
você.

Hoje de manhã fui a uma livraria
cristã e me chamou a atenção um adesi-
vo para carro que dizia: ‘TOCA A BU-
ZINA SE AMAS A DEUS’.

As pessoas ficam tão estressadas no
trânsito, pensei, então eu decidi com-
prá-lo e pregá-lo no para-choque do meu
carro. Assim, quem sabe, as pessoas des-
pertem sua consciência religiosa quan-
do estão dirigindo. Ao sair com o carro,
cheguei a um cruzamento de duas ave-
nidas que estavam entupidas de carros.
A temperatura exterior era de 37 graus

e meu carro, você sabe, não tem ar con-
dicionado. Para piorar mais a situação
era hora de saída das escolas. Fiquei um
tempão parada esperando o farol ver-
melho abrir, pensando no Senhor, no
amor que sinto por Ele e em todas as
coisas boas que Ele nos tem dado.

Não me dei conta que o farol tinha
mudado para o verde, e foi aí que desco-
bri como existem muitas outras pessoas
neste mundo que também amam ao Se-
nhor, porque imediatamente começa-
ram a tocar as buzinas...

Foi uma experiência maravilhosa!
A pessoa que estava logo atrás do

meu carro era sem dúvida muito religio-
sa, já que tocava a buzina sem parar e
gritava: “Vamos, pelo amor de Deus!”.

Acho que influenciados por ele, to-
dos os outros carros começaram a tocar
a buzina. Eu sorri e abaixei o vidro para
saudá-los com a mão através da janela,
totalmente emocionada.

Vi que outro rapaz muito simpático
me saudava de uma maneira muito par-
ticular levantando só o dedo médio da
mão. Eu perguntei ao Betinho, filho da
sua tia Marisa, que estava comigo, o que
queria dizer esta saudação.

Ele me explicou que era ‘uma sauda-
ção havaiana’ de boa sorte.

Aproveitando que o trânsito conti-
nuava parado, coloquei minha mão para
fora da janela e saudei a todos da mesma
maneira.

Seu primo morria de rir, feliz com a
bela experiência religiosa que eu estava
vivendo.

Dois homens desceram de um carro
próximo do meu e vieram em minha
direção.. Enquanto eles se aproxima-
vam pensei no poder que tinha um sim-
ples adesivo e já me preparava para re-
zar com eles ou para perguntar qual era
a igreja que eles frequentavam, mas não
deu tempo. Foi neste momento que re-
parei que o farol estava verde para mim.

Então, saudei a todos os meus ir-
mãos e irmãs e passei o semáforo.

Depois de cruzar, notei que o único
carro que havia podido passar era o meu,
já que o farol ficou logo vermelho.

Aí eu me senti triste de deixá-los
para trás depois de todo o amor que
havíamos compartilhado. Resolvi en-
tão parar o carro, abaixei o vidro mais
uma vez e saudei a todos com a ‘sauda-
ção havaiana’ e fui para casa.

Rezo por todas essas almas tão boas e
me sinto revigorada por saber que ainda
existem tantas pessoas que amam a Deus.

Beijos, da sua avó!

O professor de natação Di-
ego, completará mais um NI-
VER no próximo dia 07 de
maio. “Quero lhe desejar to-
das as sortes de benções, por-
que você tem sido um grande
amigo, em todos os momen-
tos. Se plantar no terreno da
sua natureza humana, colherá
a morte. Porém, se plantar no
terreno do Espírito de Deus,
colherá a vida Eterna. Não se
canse de fazer o bem, pois se
não desanimar, chegará o tem-
po certo em que faremos a co-
lheita. Portanto, sempre faça
o bem (Gálatas 6.8-9). Para-
béns meu grande amigo”. Do
Pr. Anastácio e Família.

CLOSE NELE!
O nome do loiro é Júnior Mo-

retto, capricorniano em seu 1.84 de
altura, o ex jogador (24 anos), foi
descoberto quando voltava do Bo-
tafogo Futebol Clube, dentro de um
ônibus, indo  para sua cidade na-
tal (Taquaritinga/SP). O New
Face, de olhos expressivos e verdes,
com descendência italiana, recen-
temente fez um super desfile e po-
sou para o catálogo Outono Inver-
no 2013 Anabru. Ele é o exemplo
de  que quando se quer vencer , con-
seguimos, sem ter que passar por
cima de ninguém. Ele é realmente
Modelo!

Júnior Moretto é uma das apos-

Maria Aparecida Basso, completou idade nova no último dia 02 de maio.
Rainha, referência de honestidade, sinceridade, humildade, bondade, caráter,
amor; mulher guerreira e batalhadora. Mãe, você é meu porto seguro. Agrade-
ço a Deus por nos conceder mais um ano a seu lado:  Andréa, Tercílio, João,
Waldemar, Neuza, Helena e seus 12 Netos. Te amamos. Feliz aniversário!

Jacqueline Polachini Batista aniversaria no dia 05 de maio.
“Parabéns minha filha, por mais esta data.

Parabéns pela beleza que você espalha por onde passa!
Parabéns pela doçura de seus gestos,

pela ternura que sempre trás em suas palavras”.
Da Mamãe Sueli, do Papai Wanilton e de seu Irmão que te adora!

Os avós Drº
Roberto Sega-
la e Maria do
Carmo Sega-
la,  homena-
geiam o neto
Gabriel D. Se-
gala, pela pas-
sagem de seu
aniversário
que acontece-
rá no dia 5 de
maio. Para-
béns e muitas
felicidades!

Secretário da Indústria, Comércio e Turismo,
Valdemir Lutti, receberá os cumprimentos de toda equipe

de trabalho, amigos e familiares pelo NIVER no próximo
dia 8 de maio.Parabéns!

O Deputado Federal  Arnaldo Jardim (PPS-
SP), completa idade nova no próximo dia 8
de maio. Jaboticabal o parabeniza!

tas R.Office Models ...close e mui-
tos flashes nele...

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

Completou
no último dia
29 de abril o
3º aninho de
vida Gabriel
Cerutti, ao
lado dos pais
W a g n e r ,
Cristiane e
da irmã Bi-
anca. Para-
béns!

MARIA CAPPATTO
Mais uma data se aproxi-
ma, 08 de maio. Um novo
ciclo começa... momento de
reflexão sobre o passado, o
presente e  futuro! Conquis-
tas, muitas...valor aos ne-
cessitados. Erga a bandei-
ra para defendê-los. Filhos
criados e amados, netos a
se enchem de esperança.
Resume sua vida em uma
única missão na terra: aju-
dar ao próximo. Feliz Ani-
versário Amiga. (Roseli)

Quem comemorou mais uma anivresário dia 30 de abril foi o
proproetári da Micheletto Personal André Luiz Micheletto. Receba
os parabéns da esposa Patty e das filhas Laura e Lívia. Parabéns!!!

Nascido aos 03 de julho,  com uma vasta experiência no comércio,  ativi-
dades próprias, natural da cidade de Jundiaí/SP, casado com Suelen Larissa
Quinaia Nascimento. Por várias campanhas políticas foi candidato a verea-
dor, ganhando com isso, um maior círculo de amigos e conhecimento na
área. É um profissional que cativa, cada vez mais, clientes, nas empresas
onde desempenha atividades. Nós do jornal  A  GAZETA, temos notado, junto
a outras centenas de pessoas que são clientes do Supermercado Savegnago, a
eficácia, simpatia e profissionalismo. Tem sempre um sorriso especial para
cada cliente. Faz o tipo de corte que o cliente deseja, e sempre orienta, sem
medir esforços, a melhor opção,  com o intuito de agradar, levando em consi-
deração, para manter a forma como açougueiro e funcionário, dizendo sem-
pre que “o cliente também e o  patrão, e o trato tem que ser especial”.

Temos, certeza absoluta, que Antonio, supera expectativas e cumpre fiel-
mente a meta, nas atividades, e agrada sobremaneira, aos clientes, na sua
forma simples e humilde. Parabéns!

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 04 DE MAIO DE 2.013



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, FER-
NANDO RUIZ PADILHA DA COSTA , CPF Nº 303.124.028-64,
CTPS Nº  045071,    SÉRIE  00239, não comparece ao serviço desde
22 de março de 2013. Vimos pelo presente informá-lo que nos ter-
mos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica desig-
nado 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.

Citação. Prazo: 20(vinte) dias. Proc. nº 747/12. A DRA. CARMEN
SILVIA ALVES,MM Juíza de Direito da Comarca de Jaboticabal – SP, na
forma da lei, faz saber a todos quantos virem ou dele conhecimento tive-
rem, especialmente o réu TRADEWELL COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO LTDA, CNPJ – 000679649000180, que MARA CRISTINA
PESSÔA DA CRUZ lhe move ação Declaratória de Inexistência da Rela-
ção Jurídica c.c. Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais,
em que, no início do mês de 2012, a autora foi surpreendida com uma carta
de cobrança enviada pela Orcozol Assessoria e Consultoria Ltda, referente
ao contrato 90730653290503729938, firmado entre o Banco Itaú S/A e a
Tradewell Comércio e Representação Ltda, na qual constava seu nome e
ainda tinha o objetivo de auxiliar a autora a regularizar as pendências
existentes. A autora compareceu na agência bancária e foi informada por
um funcionário que não havia pendências no seu CPF, porém havia um
contrato de empréstimo firmado entre aquela instituição bancária e a Em-
presa Tradewell em 1998. Não satisfeita com as informações, a autora
compareceu pela segunda vez na mesma agência, porém, dessa vez acom-
panhada por uma advogada, e dessa vez foi informada que seu nome e o
CPF constavam de um contrato de CDC V, no valor de R$ 76.885,42 (
setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois
centavos). Tentou a autora conseguir uma cópia do referido contrato junto
ao Banco, porém não obteve êxito, sendo informada pela funcionária que
o contrato encontrava-se em poder da Orcosol e que o Banco não poderia
fornecer a referida cópia. Constando dos autos que o réu acima menciona-
do encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital,
em extrato, através do qual fica devidamente CITADO por todo conteúdo
da ação mencionada,  podendo contestá-la, sob pena de revelia, dentro do
prazo legal de quinze(15) dias, contado da fluência do prazo do edital, que
é de vinte(20) dias, sob pena de serem tidos e confessados como verdadei-
ros os fatos articulados pela autora. Para que chegue ao conhecimento de
todos, será este afixado e publicado na forma da lei. Jaboticabal, 31 de
outubro de 2012. Eu, (Silvia Aparecida Martins Segalla), escrevente, digi-
tei.

CARMEN SILVIA ALVES
Juíza de Direito

Edital de convocação:
O Recanto Menina, Programa de Acolhimento Institucional,

convoca seus associados através de Assembléia Geral Ordiná-
ria, a realizar-se dia 07 de maio de 2013, na Avenida XV de No-
vembro Nº 687,em Jaboticabal, às 20 horas, tendo como objetivo
eleição de nova diretoria para biênio 2013/2015. Alcides Antonio
Doretto Cintra - Presidente do Recanto Menina.

Jaboticabal, 26 de abril de 2013.

CONTRATA-SE
Mensageiro com moto própria, para cobrança e entrega em Ja-

boticabal e região.
Salário fixo e comissão.

Ligue (16) 3203-2428 - falar com Vera.

VENDE-SE
Filhotes de Shithzu macho e fêmea.

Contato (16) 8100-7677

EMPRESA NO RAMO DE BEBIDAS CONTRATA: VENDE-
DOR EXTERNO. NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA EM VENDAS,

MOTO PRÓPRIA, CNH A/B. OFERECE: REGIME CLT,
SALÁRIO FIXO + COMISSÃO, VR, PLANO DE SAÚDE E
ODONTOLÓGICO, COMBUSTÍVEL, AJUDA DE CUSTO.

INSTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO
PARA:rh@valeararaquara.com.br

Prece Milagrosa
Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso, peço a Deus que

ilumine meu caminho, e  conceda a graça que tanto necessito. Rezar esta
oração com nove Ave Marias, durante nove dias, com uma vela acesa, e no
último dia, deixar a vela queimar até o fim. Fazer três pedidos: Um de negócios
e dois impossíveis.

Com fé será atendido, no mesmo dia mandar publicar. (C.T.)

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer a oração três dias seguidos. Dentro de três dias, será

alcançada a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.
Oh ! Divino Espírito Santo, a vós que me esclarecei, que iluminais todos os

meus caminhos para que eu possa atingir a minha felicidade. Que me concedeis
um sublime dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham
feito. Que estais comigo todos os instantes de minha vida, eu quero humilde-
mente agradecer por tudo que sou, por tudo que tenho e confirmar uma vez mais
a minha intenção de nunca me afastar de vós, por maior que seja a ilusão
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! (C.T.)

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.)

Lígia Rodrigues, 19 anos, mo-
delo da Agência Paulo Pupin e
jaboticabalense nata, vence o Con-
curso Garota Motorcycles, do mai-
or encontro de motociclista do Bra-
sil, em Barretos, que aconteceu no
último final de semana.

Lígia, que já  foi a Princesa do

Garota Motorcycle
Rodeio Show, conquistou o titulo
e abrilhantou o delicioso encon-
tro de motos, realizado nas depen-
dências do Parque de  Os Inde-
pendentes.

Lígia agradece a todos, em es-
pecial ao seu produtor Paulo Pu-
pin e sua querida mamãe.

Por Sidney Dias Gomes*
Os riscos trazidos pelas queimadas

em áreas de produção agrícola já são
conhecidos pela maioria das pessoas:
diminuição da visibilidade nas estradas,
redução da produtividade da terra nas
áreas de cultivo e aumento da poluição,
afetando a qualidade do ar. Mas poucas
pessoas relacionam esse tipo de incên-
dio com problemas na continuidade no
fornecimento de energia elétrica.

O fogo provocado nas proximida-
des das estruturas de transmissão ou dis-
tribuição de energia tem potencial para
comprometer o abastecimento de cida-
des inteiras. O ambiente aquecido, in-
tensificado pelo acúmulo de fuligem das
queimadas, aumenta ainda a probabili-
dade de curtos-circuitos na rede elétri-
ca, comprometendo ou reduzindo a vida
útil dessas estruturas, além do risco que
oferece à segurança das pessoas. O nú-
mero de casos de queimadas e incêndios
aumenta nesta época do ano, que é mar-
cada pelo início da estação seca. O perí-
odo coincide com a colheita da cana-
de-açúcar, quando a prática das queima-
das ainda é comum no estado de São
Paulo, apesar do esforço do setor cana-
vieiro para coibir tais ações.

Como forma de prevenir tais situa-
ções, conforme os Decretos Federais
24.643/34, 35.851/54, 41.019/57 e
84.398/80, uma das medidas que devem
ser respeitadas pelos produtores no cul-
tivo é o respeito às faixas de servidão,
que são os corredores de 30 ou 40 me-
tros de largura localizados embaixo das
linhas de transmissão, e nos quais não é
permitido o plantio.  Também são proi-
bidas edificações, instalação de placas e
painéis, bem como a construção de cur-
rais, depósitos, açudes e piscinas, pois,
além do risco, dificultam as manuten-
ções, principalmente as de caráter emer-
gencial. Já o Decreto Estadual 45.869/

Queimadas e balões: um risco à segurança
2001 regulamenta a queima controlada
como fator de produção e manejo em
atividades agrícolas, proibindo queima-
das próximas a instalações elétricas e
de telecomunicações. Soltar ou fabricar
balões também recebe sanções legais. A
prática é considerada como crime am-
biental pela Lei Federal nº 9605/98, sen-
do que o infrator está sujeito a uma pena
de um a três anos de detenção, além de
ser multado.

Outro problema sazonal que pode
contribuir para aumentar a incidência
de queimadas são os balões juninos que,
quando atingem o chão ou tocam a rede
elétrica, podem causar incêndios de
grandes proporções. Com a proximida-
de do balão das linhas de transmissão ou
de distribuição de energia elétrica, há o
aquecimento desses cabos o que pode
provocar curtos-circuitos, rompimen-
tos e desligamentos de grandes trechos.
Nesse caso, novamente estão em risco
tanto a segurança das pessoas como a
da rede elétrica e, portanto, trata-se de
uma questão que merece atenção de toda
a população.

Mesmo com as sanções legais, nós
do grupo CPFL Energia acreditamos que
a melhor maneira de minimizar os im-
pactos das queimadas é a mudança de
cultura. Por esta razão, a companhia
promove intervenções nas comunida-
des onde atua, envolvendo profissionais
rurais em apresentações sobre a impor-
tância de coibir a prática das queimadas.
Além disso, a distribuidora também dis-
semina para seus clientes, por meio dos
órgãos de imprensa e de campanhas de
comunicação, dicas de segurança envol-
vendo redes elétricas. Com essas con-
tribuições, e com o engajamento de to-
dos, acreditamos ser possível minimi-
zar as ameaças que as queimadas repre-
sentam para a sociedade.

*Sidney Dias Gomes é Enge-
nheiro Líder na CPFL Paulista

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

ano 98. 4.3 - 6 cilindros, Flex e à gás.
Documentação em dia. - Tratar (16) 9124-2676

RIR COM WALDIR
A curiosidade matou um

gato, eu sei, mas o que ele que-
ria saber?

.............................................................
Não chore, Joãozinho!

Quando gente pequena chora
muito, acaba ficando feia.

-Então, quando a senhora
era pequena, deveria ser uma
grande chorona!

............................................................................
Por que as loiras não fa-

zem gelo?
Porque elas sempre esque-

cem a receita!

A Prefeitura de Jaboticabal infor-
ma aos interessados que, já está dis-
ponível no site oficial –
www.jaboticabal.sp.gov.br – o edital
do concurso de projetos ProJovem
Trabalhador – Juventude Cidadã. Os
envelopes com as propostas devem
ser entregues no Departamento de Li-
citações, localizado na Esplanada do
Lago Municipal, até dia 10 de junho.

Prefeitura divulga edital
para ProJovem Trabalhador
Entidades interessadas devem entregar propostas até 10 de junho

De acordo com o edital, o objetivo
do concurso é selecionar entidade, qua-
lificada como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público),
para estabelecer parceria em ações vol-
tadas à educação profissional e quali-
ficação social de mil jovens, de 18 a 29
anos, que estejam desempregados.

Para mais informações o telefone
de contato é (16) 3202-3322.

A Emurja (Empresa Municipal de
Urbanização de Jaboticabal) lembra os
mutuários do Minha Casa, Minha Vida
que, devido às normas contratuais, é
proibida a locação, cessão ou venda
dos apartamentos para terceiros.

“Os moradores do local que sou-
berem de algum caso desse tipo, de-

Emurja alerta moradores do
Minha Casa, Minha Vida

Quebra de contrato pode levar mutuário a perder apartamento

vem denunciar, pois tal ação repre-
senta quebra de contrato”, explica a
presidente da Emurja, Ruchele Coan.

Em Jaboticabal, três mutuários já
perderam seus apartamentos por in-
fringirem a norma. Nesse caso, os su-
plentes são chamados para ocuparem
o local.

A Prefeitura de Jaboticabal, através
do Departamento de Vigilância Sanitá-
ria, realizou até sexta-feira, 3, a Sema-
na de Combate ao Amianto. O objetivo
é informar os cuidados necessários no
manuseio desse tipo de material, o des-
carte correto e as doenças que podem
ser transmitidas.

A interlocutora de Saúde do Traba-
lhador, Roseli Elísio de Souza, ressalta
os cuidados no manuseio do amianto.
“Além de difícil descarte, o amianto
quando não manuseado de maneira cor-
reta, pode causar uma série de doenças.
Por isso estamos orientando as pessoas
sobre os cuidados, principalmente no
contato com o pó liberado na hora que
é quebrado. Todavia, em nossa cidade,
não existem indústrias que trabalham
com o amianto, apenas revendem.”

O amianto - O Brasil é um dos
maiores produtores, consumidores e

Prefeitura promove campanha de
conscientização sobre os males do amianto
Em visitas a empresas, equipe da Vigilância Sanitária

orienta sobre cuidados com material

exportadores de amianto do mundo,
material utilizado em quase 3.000 pro-
dutos industriais, entre eles: telhas, cai-
xas d’água, pastilhas e lonas para freios
etc.

Por conta de suas propriedades e
baixo custo de produção é empregado
intensivamente no país, sendo cerca de
90% do seu uso na indústria de telhas e
caixas d’água, menos de 5% em materi-
ais de fricção (autopeças) e nas quími-
cas/plásticas menos de 2%.

As pessoas que trabalham com o
amianto correm o risco de sofrer doen-
ças pulmonares. Os operários que tra-
balham na demolição de construções
com isolamento de amianto também
correm risco, embora menor. Quanto
mais tempo um indivíduo estiver ex-
posto às fibras de amianto maior é o
risco de contrair uma doença relaciona-
da ao material.
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Casa do Criador

Quando o industrial arrogante, po-
rém brilhante, Tony Stark/ Homem
de Ferro (Robert Downey Jr.) vê seu
mundo pessoal destruído pelas mãos
de seu inimigo, ele embarca em uma
angustiante jornada para encontrar os
responsáveis. Uma jornada que a cada
reviravolta seus brios serão testados.
Pressionado, Stark terá de sobreviver
lançando mão dos próprios dispositi-
vos, contando apenas com sua enge-
nhosidade e instintos para proteger
aqueles que lhe são mais próximos. Em
sua luta, Stark descobre a resposta para
a pergunta que o atormenta em segre-
do: o homem faz o traje ou é o traje
que faz o homem?

O HOMEM
DE FERRO 3

RUA SÃO JOÃO Nº 268

A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia, orçamento

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

A equipe de atletismo, recentemen-
te formada pelos professores de Educa-
ção Física, Carlos Roberto Pereira e
Luiz Antonio Pimenta, ambos  profis-
sionais da SECEL - Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer de Jaboti-
cabal, participaram da 3ª Etapa do Cam-
peonato da Associação Regional de Atle-
tismo Centro Norte. A competição foi
realizada na cidade de Araraquara no dia
20/04/2013, sábado, no Conjunto Poli
Esportivo - Ginásio/Pista e contou com
a participação de várias cidades da Re-
gião, nas categorias Pré-Mirim, Mirim,
Menores e Juvenil. No total, participa-
ram 33 atletas, representando a equipe
do D.E.L./JABOTICABAL.

Resultados dos Atletas do D.E.L./
JABOTICABAL:

Pré - Mirim Feminino - 600 m:
Larissa Alves da Costa - 2º Lugar - Me-
dalha de Prata. e Maria Regina Paula
Gomes - 4º Lugar.

Pré-Mirim Masculino - 600 m:
Jhonatan Figueiredo dos Santos - 4º
Lugar. e Vicente Pereira Andrade Junior
- 5º Lugar.

Pré - Mirim Masculino 60 m:
Jhonatan Figueiredo dos Santos - 2º
Lugar- Medalha de Prata.

Pré - Mirim Masculino - Arre-
messo de Pelota: Matheus Santos de
S. Bassi - 4º Lugar.

Pré - Mirim Feminino - Arre-
messo de Pelota: Cintia Fernanda
Souza Pereira - 2º Lugar - Medalha de
Prata. Leonara Cristina da Silva - 3º
Lugar - Medalha de Bronze.

Juvenil Masculino - Arremesso
de Peso: José Airton Antonichelli - 1º
Lugar - Medalha de Ouro.

O Diretor de Esportes do D.E.L.,
João Henrique Pifer, parabeniza os pro-
fessores Carlos Roberto Pereira e Luiz
Antonio Pimenta, pelos excelentes re-
sultados obtidos e a brilhante participa-
ção nesta competição regional, com os

EQUIPE DE ATLETISMO DO D.E.L./JABOTICABAL CONQUISTA
MEDALHAS NA 1ª COMPETIÇÃO DE 2013 EM ARARAQUARA

alunos representando as Escolas: Paulo
Freire de Jaboticabal e Tereza Noronha,
no Distrito de Córrego Rico, contando
com o total apoio do Departamento de
Esportes e Lazer, através da Secretaria
da Educação e Cultura da Prefeitura de
Jaboticabal.O intuito do D.E.L. é in-
centivar os alunos na faixa etária dos
07 aos 15 anos, o ferecendo oportuni-
dades a estas crianças e jovens que estão
iniciando no esporte de competição,
revelando talentos e educando, através
do esporte, que também gera saúde e
qualidade de vida a todos que partici-

pam do projeto.
“A satisfação e a alegria de reativar o

D.E.L. em parceria com a F.A.E. - Fun-
dação de Amparo ao Esporte, em prol
do Esporte de Jaboticabal, é imensa.
Desta forma poderemos atender uma
gama maior de crianças, jovens, adole-
centes, adultos e a melhor idade em to-
das as modalidades da qual possuimos,
sem contar os Distritos de Luzitânia e
Córrego Rico, no que diz respeito a ma-
terial esportivo, uniformes, eventos es-
portivos, lazer, fortalecimento das es-
colinhas de iniciação, até chegarmos ao

nível de competição, no intuíto de mo-
dificarmos um pouco os rumos da Edu-
cação Física Escolar, trabalhando recre-
ação e Iniciação Desportiva, em virtude
das Competições e os Jogos Escolares
Municipais e Estaduais”, concluiu Piffer.

O Diretor de Esportes João Pifer, ter-
mina agradecendo o “total apoio e a con-
fiança que vem recebendo do Prefeito Raul
Girio, do Secretário da Educação, César
Roberto Ésper e de todos os profissionais
de Educação Física, envolvidos neste pro-
jeto, que não têm medido esforços em
pról do Esporte de Jaboticabal”.

Na cidade de São Joaquim da Barra,
no último sábado, pela Copa Paulista de
Futebol, a equipe de Futebol da FAE Ja-
boticabal enfrentou a equipe de Ubera-
ba no Estádio Municipal, e obteve o

COPA PAULISTA DE FUTEBOL 2013
seguinte resultado. Categoria Sub 17.
Prof. Responsável: Carlos Alberto Ros-
seto.

FAE Jaboticabal 01 x 00 Uberaba
Esporte

No último sábado, dia 27, na ci-
dade de Jaboticabal, Ginásio Mu-
nicipal de Esportes, as equipes de
Basquete da FAE Jaboticabal en-

ASSOCIAÇAÕ REGIONAL DE
BASQUETEBOL DE RIBEIRÃO PRETO

frentou as equipes da cidade de
Araraquara, obtendo ótimos resul-
tados, sob o comando do Prof. João
Henrique Pifer.

Categoria Sub 16 Feminino
FAE Jaboticabal 50 x 41 SESI/FUNDESPORT/Araraquara

Categoria Sub 16  Masculino
FAE Jaboticabal 28 x 13 SESI/FUNDESPORT/Araraquara

No último domingo, dia 28, na
cidade de Pontal, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes, aconteceu mais
uma etapa do Campeonato Regio-
nal Paulista de Handebol, onde a

Campeonato Regional
Paulista de Handebol

Sub 14 Mirim Feminino - FAE Jaboticabal ficou em 3º lugar

equipe da FAE de Handebol este-
ve representado a cidade de Jaboti-
cabal, sobre o comando do Profes-
sor Orceu Miranda e obteve ótimo
resultado.

Sub 14 Masculino - FAE Jaboticabal - ficou em 3º lugar

No último domingo, na cidade de Ri-
beirão Preto, pela Associação Regional
de Basquete no clube da Recreativa,
aconteceu mais uma etapa do Campeo-
nato Regional de Basquete, onde Jabo-
ticabal esteve representado pelas suas
equipes de basquete da FAE Jaboticabal
e obteve bons resultados com a Profª

No último domingo, dia 28, na ci-
dade de Bebedouro, no Ginásio de
Esportes José Cadeira Cardoso,
ocorreu  o Torneio de Capoeira, onde
Jaboticabal esteve representada por

Jaboticabal se classifica em 4º
no Torneio de Capoeira

sua equipe de Capoeira, com o co-
mando do professor Flávio R.da
Luz. Participaram 32 cidades, e Ja-
boticabal classificou-se em 4º lugar,
no geral.

ASSOCIAÇÃO REGIONAL
DE BASQUETEBOL

responsável Fernanda Tonini.
Sub 13 Masculino - FAE/Jaboti-

cabal 12 x 09 CDB Chui Chua /Franca
FAE Jaboticabal 02 x 05 São Carlos
Sub 13 Feminino  - FAE Jabotica-

bal 23 x 17 Casa Branca . FAE/Jaboti-
cabal 17 x 06 Clube Recreativa.

MAMA ****
Achar um bom suspense nos dias

atuais, não é das tarefas mais fáceis.
A criatividade realmente anda em
baixa, entre os roteiristas de cinema.
Bobagens como “Não Tenha Medo
Do Escuro’’, infestam as salas escu-
ras, como pragas. Mas eis que surge
“Mama’’, um dos melhores desse
gênero, dos últimos anos. Produzi-
do pelo ótimo Guillermo Del Toro, a
partir de um curta, dirigido pelo es-
treante Andrés Muschietti (que tam-
bém dirige o longa), “Mama’’ conta
a história de duas garotinhas Lilly
(Isabelle Nélisse) e Victoria (Megan
Charpentier, maravilhosa),  que são
salvas da fúria assassina de seu pai,
depois que esse mata a própria es-
posa, por uma entidade (a mama do
titulo), e são criadas em uma cabana
no meio da floresta. Após cinco anos
de incessantes buscas, o tio Lucas
(Nikolaj Coster-Waldau), encontra
as meninas, sozinhas e assustadas.
Ele vive com a roqueira Annabel, in-
terpretada pela, cada vez mais pre-
sente nas produções hollywoodia-
nas, Jessica Chastain. Eles decidem,
então, criá-las, tentando trazê-las no-
vamente ao convívio social. A partir
daí, o clima sombrio e escuro de
Mama começa a criar calafrios nos
espectadores. Embora os clichês se
mostrem presentes (o espelho refle-

tindo o espectro, o armário que guar-
da um segredo), a produção capri-
cha nos sustos e nos efeitos especi-
ais e nos famosíssimos ruídos dis-
torcidos, peculiares nesse tipo de
suspense. Se existe uma falha em
Mama, é o semblante da “entida-
de”, que não revelarei, para não es-
tragar a surprêsa. Nada que estrague
o prazer de levar bons sustos du-
rante pouco mais de uma hora e
meia.

Lançamentos
SOMOS TÃO JOVENS
FERRUGEM E OSSO
EM TRANSE
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