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Nó último dia 8 de
maio, a equipe do Hi-
per Cap esteve na ci-
dade, para fazer a en-
trega do Camaro Ama-

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - HIPER CAP DE RIBEIRÃO E
REGIÃO ENTRECA CAMARO AMARELO EM JABOTICABAL

A praticamente um mês do RSJ
2013, uma das maiores festas do
Brasil, e que está na sua 11ª edi-
ção, a comissão organizadora in-
tensifica ainda mais as vendas dos
Camarotes. A animação está gran-
de com a procura de ingressos
para os Camarotes Premium, Brah-
ma e Fusion Super Bull.

De acordo com a Comissão Or-
ganizadora,  garante que este ano,
a festa, onde os Astros se encon-
tram, estará mais agitada ainda. A
produção do RSJ também está fi-
nalizando o CD RSJ 2013, onde
todos podem baixar pelo site
www.rodeioshow.com.br gratuita-
mente, com o novo jingle, monta-
rias, entrevistas e os maiores su-
cessos da programação artística.

 “É muito bom saber que o
evento tomou esta projeção toda.
O Brasil conhece esta festa, tanto
pelas montarias, equipe totalmen-
te integrada, e os melhores sho-

Contagem Regressiva RSJ 2013
 Onde os Astros se Encontram

ws, é como o nosso slogan mos-
tra “Onde os astros se encon-
tram”. Estamos todos otimistas
com os shows, a repercussão que
está dando a festa, a procura pe-
los ingressos, tudo está ajudando
para que seja um sucesso total,
como foram nos anos anteriores”,
comemora a equipe organizadora
do evento.

Segundo a Comissão, esse su-
cesso vem de um conjunto de fa-
tores, entre eles, o trabalho e a
dedicação, a equipe, que todos os
anos trabalha muito para que o
evento tenha um Up Grade e a
transformação na sua plástica e
em sua dinâmica formada por cam-
peonatos nacionais, internacio-
nais (PBR) e os melhores shows
da atualidade.

A comissão também está proje-
tando junto às autoridades com-
petentes, toda forma de seguran-
ça, estruturas e estratégias de

acesso para que o evento seja ain-
da melhor nesta edição. “O que
queremos de verdade é que as
pessoas aproveitem ao máximo,
pois preparamos tudo pensando
em cada um dos nossos visitan-
tes”, esclarece.

Para adquirir sua entrada, bas-
ta entrar no site
www.rodeioshow.com.br, ou pelos
telefones (16) 3202-8857, 9202-
7520 ou 9711-0959. Fique por den-
tro de todas as novidades do RSJ
2013 e as diversas promoções.

Confira a programação com-
pleta dos Astros.

13 – Fernando& Sorocaba (Em-
baixadores Oficiais do RSJ 2013)

14 – Luan Santana
15 – Israel & Rodolfo
20 – João Bosco & Vinícius e

Kleo Dibah & Rafael
21 – Milionário & José Rico &

Thaeme & Thiago
22 – Cristiano Araújo

A “Cidade das Rosas” não será
mais a mesma! No dia 17 de maio,

Jota Quest pela primeira vez em Jaboticabal
Banda apresenta seus maiores sucessos e pretende levantar a multidão

na Estação de Eventos Cora Cora-
lina (Varejão), acontece o show do

Jota Quest, a banda que estará pela
segunda vez no Rock in Rio.

Rogério Flausino (vocal),
Marco Túlio Lara (guitarra), Pau-
linho Fonseca (bateria), PJ (bai-
xo) e Márcio Buzelin (teclado),
apresentam na cidade a turnê
“Jota Quest – Folia e Caos”, com
seus maiores sucessos (Fácil,
Encontrar Alguém, Na Moral,
entre outros), músicas inéditas e
contam com a animação do pú-
blico. “Fica o convite mais do
que especial para nos encontrar-
mos em Jaboticabal pela primei-
ra vez. Será um show alegre, con-
tagiante, o bicho vai pegar. Te-

nho certeza de será uma noite
inesquecível”, comenta o voca-
lista da banda.

Além do show, o público ou-
virá os melhores hits com os
DJs, em uma super boate. E con-
tará com espaços privilegiados:
área vip e camarote. Adquira
seu ingresso nos pontos de
venda:

- Jaboticabal: Jomar Modas
(Aparecida e Centro), Auto Posto
The One (loja am/pm), loja Vivo
(Jaboticabal Shopping), Powersat
Sky

- Monte Alto: Chegadinha Mo-
das, Auto Posto Bela Vista

- Pitangueiras: Calcevest, Auto
Posto Central

- Taquaritinga: Jomar Modas,
Auto Posto Eldorado, Auto Posto
Cotaí

- Barrinha: Sorveteria Merli,
Rede Grill Auto Posto

- Guariba: Auto Posto JN (l e II)
Os ingressos estão sendo ven-

didos pela internet.
 (www.yupingressos.com.br).

Mais informações no site:
 www.jotaquestemjaboticabal.com.br.

relo ao felizardo ga-
nhador Edivaldo Apa-
recido da Silva, mora-
dor da COHAB II.

O sorteio ocorreu

no último dia 5 de
maio. Sorteios trans-
mitidos AO VIVO,
todos os domingos, a
partir das 11h00,

para toda Ribeirão
Preto e Região, atra-
vés da TV  RE-
CORD de Ribeirão.

A Praça Nove de

Julho ficou repleta
de moradores, para
acompanharem a en-
trega e também rever
e tirar fotos com a

Ex-BBB 2013, a
MAMA, como ficou
conhecida no Reali-
ty Show, Fabiana
Teixeira.

Objetivos são colocados em nossas
mãos para serem conquistados

Através dos erros os êxitos da
sabedoria e da humildade

Os maiores tesouros de nossa
existência: fé, perseverança,

humildade e caridade
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PEDACINHOS DE LUZ

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher

É... - é pensando  em você, Mãe, que
no dia 12 de maio, dia especial e aben-
çoado, lhe prestamos uma justa e mere-
cida homenagem. “Pensamos em pre-
sentes... mas que presente seria tão va-
lioso para  retribuir o valor que você
tem, quando ensina, aconselha, protege
e orienta? Pensamos então, em flores
...mas que flor é tão bonita, delicada e
perfeita  para simbolizar a pureza de sua
imagem e a força do seu amor? Pensa-
mos, também em festa... mas que festa
seria tão alegre para igualar a alegria da
sua presença e a felicidade da sua lem-
brança? Pensamos ainda, em palavras...
mas em que dicionário encontraríamos
as palavras adequadas para expressar a
sua dedicação, o seu apoio, a sua amiza-
de e seu Amor? Pensando até em um
abraço... mas quem tem braços tão gran-
des para abraçar a sua grandeza, como
fonte e início de toda existência? Pen-
samos então, que a melhor lembrança é
lembrar sempre de você, com reconhe-
cimento, amor, carinho, às vezes, tan-
ta saudade.

Lembrar que Você é mais valiosa que
todos os presentes, mais pura que todas
as flores, traz mais alegrias que todas as
festas, expressa mais amor que todas as
palavras e o seu abraço é maior que to-
dos os abraços, sempre... Sabe por que?

Os pais do menino Jesus subiam anu-
almente a Jerusalém para comemorar a
festa judaica da Páscoa.

Quando Jesus estava com cerca de
12 anos, sua família mais uma vez foi
para Jerusalém. Milhares de famílias
faziam essa viagem e muitos jovens se-
guiam o trajeto. Entre eles vários cole-
gas de Jesus da cidade de Nazaré.

No retorno, Maria e José  perderam
seu filho e passaram a procurá-lo ansio-
samente. Passado um dia, nada. No se-
gundo dia começaram a ficar desespera-
dos. No terceiro dia certamente não con-
seguiram dormir. Fico imginando sobre
o que Maria pensava nesse cálido mo-
mento de afastamento. Ela incumbida
de cuidar do menino Jesus, agora o per-
dera. Tivera a missão de educar o filho
de Deus, mas não conseguia protegê-lo.
Quantos pensamentos a atormentaram!

Talvez o trauma de quando ele quase
foi assassinado com dois anos de idade
veio assombrá-la novamente. No ter-
ceiro dia, provavelmente estava tão
tensa com o desaparecimento que deve
ter tido sintomas psicossomáticas, do-
res de cabeça, taquicardia, fadiga exces-
siva, como qualquer mãe que ama e sen-
te que está perdendo seu filho.

Foram a Jerusalém e, depois de al-
gum tempo, o viram no Templo, não
em situação desconfortável, mas assen-
tado no meio dos doutores da lei, deba-
tendo com eles. Os intelectuais de Isra-
el estavam fascinados com o menino.
Não sabiam sua identidade, mas perce-
beram que certamente ele seria grande.

Os pais interromperam a discussão e
mostraram sua preocupação. Maria, ao
invés de criticar drásticamente seu filho,
elevar seu tom de voz e mostrar uma
reação ansiosa e incontrolável, o que seria
previsível e normal, apenas disse:

“Filho, por que fizeste assim conos-
co? Teu pai e eu estamos angustiados à
tua procura”.

Havia aflição, mas não irracionali-
dade nas palavras de Maria. Havia dor e
temor, mas não desespero incontrolá-
vel. Era uma mulher intuitiva.

Qual a resposta do menino Jesus? Ele não
deu resposta, levou seus pais a pensarem com
perguntas. Dezoito anos depois, ele estaria
com 30 anos  e começaria a revelar ao Mundo
sua missão. Ele usou os mesmos princípios que
os utilizados com seus pais quando tinha 12

Parabéns a todas as mamães. É um
dia muito Especial para essas mulheres
vitoriosas e guerreiras. Elas são fortes,
determinadas, corajosas, valentes e etc.
É tão difícil expressar tudo o que elas
representam em nossas vidas, porque
são mulheres que um dia deixaram de
viver suas vidas, para viver as nossas.
Gostaria de dizer para todas as mamães
deste mundo que estão sempre presen-

As encarnações  são sucessivas, ca-
minhamos pelos séculos em busca de
evolução, tão necessária para um cres-
cimento espiritual. Somos eternos em
espírito. Precisamos reencarnar muitas
vezes para melhorarmos. Nosso índice
de aproveitamento para continuarmos
vivendo, num corpo material.

Somos realizadores de promessas,
para continuarmos vivendo pelos tem-
pos, passando de um mundo para outro,
de uma vida para outra, onde lutamos
pela sobrevivência material e espiritu-
al, a curto e a longo prazo, criando opor-
tunidades de realizações.

Precisamos acreditar em DEUS, na
reencarnação, na vida além túmulo, na
eternidade do espírito, sonhando com
os olhos do coração e realizando so-
nhos, com a inteligência, na transfor-
mação de realidades.                 .

A FÉ  É UMA LUZ

O conflito entre dois grandes homens
cria uma obra-prima artística. Charlton
Heston e Rex Harrison interpretam duas
figuras mais marcantes da Renascença,
neste drama histórico, baseado no best-
seller de Irving Stone, ambientado no
início do século XVI. Quando o Papa
Júlio II encomenda a Michelangelo a pin-
tura do Teto da Capela Sistina, o artista
recusa a princípio. Virtualmente forçado
por Júlio a fazer o trabalho, ele acaba
por destruir sua obra e foge de Roma.
(todo o tempo que ficou fora, estava es-
condido em Carrara, nas minas de már-
more). Quando recomeça a pintura, o
projeto se torna uma batalha de vonta-
des, alimentadas pelas diferenças artísti-
cas do florentino e o Papa é de tempera-
mentos que são o ponto central deste
filem. Indicado ao Oscar de melhor fo-
tografia e também citado como um dos
melhores filmes do ano, pelo National
Board Of  Reviw, Agonia e Êxtase é uma
fantástica dramatização de luta por trás
de uma das maiores obras-primas do
mundo. Tanto a história, quanto o filme,
são fascinantes. A Catedral de São Pedro,
um triunfo da engenharia, maravilha do

Reflexão  -  Autor da sua História

AGONIA E ÊXTASE: CHARLTON HESTON E REX HARRISON
design. Criada durante a Renascença por
um homem chamado Michelangelo... e
até hoje, nessa época de milagres cientí-
ficos, uma fonte de maravilhas... um foco
de admiração para aqueles que no passa-
do se reuniram em Roma, vindos do
mundo todo para comemorar o aniver-
sário do monte do designer. E, no Vati-
cano, alí perto, a Capela Sistina: fortale-
za dos mais celebrados afrescos na histó-
ria da pintura. O trabalho de um artista
que não queria pintar. Michelangelo nas-
ceu em 1.475, na Ilha Toscana de Ca-
prese, onde seu pai era prefeito. Houve
soldados na família Buonarroti também,
mas nunca um artista. Michelangelo sur-
giu em sua herança como uma chama
inesperada. Em Sttignano, ele estudou
rudimentos de técnica de escultura. Pri-
meiro no rancho comum... depois no
mármore, a “pedra da luz”, como os gre-
gos a chamavam, aprendendo a desco-
brir os defeitos e suas potencialidades.
Este foi o fundamento para o estudante
e seu objetivo: Florença, dominada, no
ano de 1.469, por um homem que era
príncipe, poeta e patrono das artes: Lo-
renzo, o Magnífico. Novas construções
foram erguidas, novas estátuas surgiram.
E aqui, nessa nova Athenas... o garoto
Michelangelo viu como o mármore, a
pedra que surgiu no coração de sua terra,
podia alcançar suas potencialidades, po-
dia adquirir harmonia de volume e forma
em igrejas, palácios, pontes, ruas. Aqui,
também, aprendeu a desenhar, e liberar
seu talento para pintura. Massas muscu-
lares, figuras saindo de folhas com toda a
substância de estátuas. Não é de admirar
que estava descobrindo seu destino: nas-
cido para esculpir, não para pintar. Seu
primeiro trabalho em relevo, a “Mado-

na da Escada”. Ele tinha só quinze anos
de idade. Sob suas mãos, o mármore per-
deu sua dureza... tornou-se macio como
cêra. Translúcido como o alabastro. Ma-
ria, a mãe de Cristo, a “Doadora da Vida
e Zeladora da Morte”. Aos dezessete anos,
ele enviou a “Batalha dos Centauros”.
Órgãos, músculos, talhados com força e
energia, agitadas como uma rebelião. Um
sátiro jovial, na verdade, o demônio, no
ato de tentar um Adão intoxicado, co-
nhecido como “Baco”. Um trabalho
encomendado por um banqueiro de
Roma, pois o tema de Michelangelo ti-
nha se espalhado, para além dos muros
de Florença: o “Apolo”. Para os Domí-
nios do Espírito Santo, o Crucifixo...
num tesouro de Arte só descoberto re-
centemente. A famosa “Pitti Madon-
na”. É o significante “São Mateus”. Sig-
nificante por aquela aparição “inacaba-
da”, que acontece em outras criações do
mestre. Como aqui, ele às vezes parava
no começo, pois mais refinamentos
comprometiam a “vida”, a essência real
do trabalho. As Tumbas de Medici até a
arquitetura desenhada por Michelange-
lo. Um cenário para sua Tumba de Lo-
renzo, com as figuras do Crepúsculo e
da Aurora.  A Tumba de Giuliano e seus
companheiros de trabalho. Noite e dia.
A noite em suas trevas com a coruja e a
máscara, símbolo dos sonhos e terrores
da escuridão. O Dia, a marca do “inaca-
bado”, novamente, desbastado, como a
primeira vaga de luz da alvorada. O gê-
nio de “Vitória”, que vem a ser um Tri-
buto a Lorenzo... o segundo pai de Mi-
chelangelo... que tinha banido as  som-
bras da barbárie. A “Madonna de Medi-
ci”. A “\Pieta da Palestrina”. Mas uma
trabalho mais conhecido que esses...

veio de um gigante bloco de mármore,
antes rejeitado por outros artistas que
tinham desistido dele. Em dezoito me-
ses, Michelangelo o tinha transforma-
do em “O Gigante de Florença, Davi”,
não mais como meigo pastor. Davi é
mostrado, no momento de decisão para
lutar. E há ainda o outro colosso que era
prazer, originalmente, o monumento de
funeraldo Papa Júlio II, descrito porém
biógrafo como “melhor guerreiro do que
papa”. O “Moisés”, tão real, diz a len-
da... que Michelangelo bateu com um
martelo em seu joelho, gritando: “E
agora, tale”. Aqui, a glória da arte do
escultor a famosa “Pieta” de São Pe-
dro, agora em exibição na Feira Mundi-
al de Nova Iorque. Criada por Miche-
langelo quanto ele tinha 23 anos. Fina-
lizada, polida, nenhum detalhe intoca-
do. Em contraste com esta “Pieta”,
conhecida como Rondanini, é conside-
rada testamento do artista. Por longos
intervalos, nos últimos onze anos de
sua vida e até o dia de sua morte, ele
trabalhou nela. Aqui Michelangelo não
está mais procurando beleza, mas o mais
profundo sinal de sofrimento em um
homem. Da perfeição da Pieta de São
Pedro, ao alcance final de sua marca
inacabada, o arco de sua vida se esten-
deu: A agonia da criação finalmente o
forçou a definir o que não dá para se
definir. Em 18 de fevereiro de 1.564,
não muito longe dessa praça, o Compi-
doglio que ele desenhou. Michelangelo
morreu, aos 89 anos, aclamado pelo
mundo por suas figuras Titânicas em
mármore, ainda mais conhecido por seus
afrescos no teto de uma capela no Vati-
cano, a Capela Sistina, a obra-prima de
uma escultura, que ele não queria pintar.

FELIZ DIA DAS MÃES
tes em nossas vidas, seja nos momentos
alegres ou difíceis, elas estão sempre
prontas para nos ajudar na nossa cami-
nhada. O quanto elas são importantes
para cada um de nós. Ser mãe é um ver-
dadeiro dom de Deus, porque Ele é per-
feito e faz tudo perfeitamente. Ele co-
nhece cada desejo do nosso coração e
sabe de tudo o que nós precisamos, an-
tes mesmo de pedir. A bíblia fala de vá-
rias mulheres que sonhavam em ser mãe.
Mas hoje eu quero falar em especial de
uma mulher chamada Ana. Esta bata-
lhou até o ultimo momento, não desis-
tiu enquanto não teve resposta da sua
oração. Vamos ver: Elcana tinha duas
mulheres. O nome de uma era Ana, e o
nome da outra, Penina. Penina tinha
filhos, porém Ana não tinha. Todos os
anos Elcana saía da sua cidade e ia a
Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifí-
cios ao Senhor Todo-Poderoso. Cada
vez que ele oferecia o seu sacrifício, dava
uma parte para Penina, para os filhos e
filhas. Mas para Ana dava duas vezes
mais. Ele a amava muito. Penina pro-
vocava e humilhava Ana porque ela não
tinha filhos. Isso acontecia ano após
ano. Sempre que iam ao santuário do

Senhor, Penina irritava tanto que ela
ficava só chorando e não comia nada.
Elcana perguntou: Ana por que você está
chorando? Por que não come? Por que
está sempre triste? Por acaso, eu não
sou melhor para você do que dez filhos?
Então, Ana se levantou, depois que co-
meram e beberam. Eli, o sacerdote, es-
tava assentado numa cadeira, junto a
um pilar do templo. Ela, pois, com
amargura de alma, orou ao Senhor e
chorou abundantemente.  E votou um
voto, dizendo: Senhor dos exércitos! Se
benignamente atentares para a aflição
da tua serva, e de mim te lembrares, e da
tua serva te não esqueceres, mas à tua
serva deres um filho varão, ao Senhor o
darei por todos os dias da sua vida, e
sobre a sua cabeça não passará navalha.
E sucedeu que, perseverando ela em orar
perante o Senhor, Eli fez atenção à sua
boca, porquanto Ana, no seu coração,
falava, e só se moviam os lábios, porém
não se ouvia a sua voz; pelo que Eli a
teve por embriagada. E disse-lhe Eli:
Até quando estarás tu embriagada? Apar-
ta de ti o teu vinho. Porém Ana respon-
deu e disse: Não, senhor meu, eu sou
uma mulher atribulado de espírito; nem

vinho, nem bebida forte tenho bebido.
Porém, tenho derramado a minha alma
perante o Senhor. Não tenhas, pois, a
tua serva por filha de Belial, porque da
multidão dos meus cuidados e do meu
desgosto tenho falado até agora. (I Sa-
muel 1. 1aos 28). Que exemplo: ela não
desistiu, mas ficou firme até o fim. De-
pois de um ano nasceu Samuel que foi
um grande profeta. Lembre-se que Deus
está atento a todas as nossas orações,
não desista porque a tua fé te levará à
vitória, assim como Ana foi abençoada
com um filho, você mamãe será aben-
çoada também, tenho certeza que o Nos-
so Deus vai realizar todos os desejos do
teu coração e a senhora vai se alegrar
muito na presença Dele e vai dizer: a
minha alma engrandece ao Senhor, e o
meu espírito se alegra em Deus, meu
Salvador. A todas as mamães, eu desejo
do fundo do meu coração, um feliz Dia
das Mães. Que a mão do Todo Poderoso
esteja sobre a vida de cada uma delas.
Meus Parabéns Mamães! Esta é a mi-
nha oração, em nome de Jesus. Pr. Anas-
tácio Martins. Ouça o nosso programa
(A Verdade da Palavra). Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30min às
6 h r s 3 0 m i n
catedraldopovodedeus@hotmail.com

  wwwcatedraldopovodedeus.com

MÃE  “ Quando  DEUS  pensou em Si, pensou em
Amor e, pensando  no Amor, criou a  Mãe”.

Porque...
Mãe lembra Mulher, e Mulher lem-

bra sinais de preocupações diárias, mãos
calejadas de trabalho, responsabilidades
do mundo presente, princípios da vida,
nascentes do Amor, fundamentos da
esperança, transformações da história
da humanidade.

Mãe lembra Mulher, e mulher lem-
bra olhares translúcidos iluminando o
nosso caminho, o nosso viver, olhares
brilhantes aquecendo as nossas dores, as
nossas tristezas; olhares penetrantes
invadindo as nossas almas confiantes e
sedentas de carinho, amor e paz.

Mãe lembra Mulher, e Mulher lem-
bra filhos dos corações que se amam,
das almas que se entrelaçam, dos espíri-
tos que se elevam, lembra mães de mui-
tos, mães de todos. Modelos para os
corações na missão de construir um
mundo feliz.

 Mães de ontem, de hoje e de sem-
pre, de todas as raças, de todas as cren-
ças, de todas as idades, de todas as dores,
de grandes amores, de sangue e de cora-
ção, mães amadas de todos, mães da
grande família do Lar Acolhedor São
Vicente  de Paulo e todo o Brasil, rece-
bam todo nosso amor, carinho, admira-
ção e gratidão.

Abençoado seja o mês de maio, o
mês das Mães, de Maria Santíssima, com
sua doçura sem fim, o mês da Mãe Ma-
ria com sua incomparável beleza e amor
eterno.

Grandes mulheres, divinas Mães!
Parabéns não só pelo seu dia, mas por
toda a diferença que vocês fazem todos
os dias!

Maria, Mãe das Mães, as abençoe,
hoje e sempre. Mães, Mulheres lindas e
maravilhosas. Você Mães, amorosas, de-
dicadas, batalhadoras, guerreiras, que
choram, que riem, que se doam, que são
também pais, que renunciam... você
simplesmente Mãe Mulher... Feliz Dia
das Mães. A todas as Mães do Mundo!

MARIA CAPPATTO - PRESIDEN-
TE DO LAR  ACOLHEDOR SÃO VI-
CENTE DE PAULO.

NAS VIDAS  TUDO PASSA... SOMOS ETERNOS
A caminhada dos espíritos pelos tem-

pos, seguem rumos diferentes, pelos
mundos em evolução. A esperança nas-
ce no coração dos que pedem com fé,
na força do amor, no poder eterno da
sabedoria, iluminada por DEUS.

 Na busca do amor, nasce uma luz
que abre caminhos, na força da fé, rom-
pendo barreiras e trazendo a esperança
viva do mundo, da felicidade.

A SEARA É GRANDE, MAS OS
TRABALHADORES SÃO POUCOS

Os mensageiros da espiritualidade
levam a todos, os de boa vontade, os
ensinamentos da vida eterna do espíri-
to, mostrando, através das mensagens
dos livros e também dos médiuns, den-
tro da mediunidade, novos conhecimen-
tos e revelações, que podem modificar
nossas vidas e caminharmos num senti-
do evoluído, vencermos a ignorância e
criarmos um mundo novo, de paz e amor.

   A FELICIDADE É UMA CON-
QUISTA  QUE  EXIGE TRANSFORMA-
ÇÕES NO MODO DE PENSAR E AGIR

Nós seremos felizes. Nada nos falta-
rá. Gozaremos de boa saúde. Havere-
mos de realizar tudo que desejamos,  para
honrar e glorificar o nome de DEUS.
Nós seremos fortes, poderosos e feli-
zes, em nome de DEUS Pai, todo pode-
roso. Viva JESUS em nossos corações,
para sempre. ASSIM SEJA.

EU SOU UM SER DE FOGO VIO-
LETA.

EU SOU A PUREZA QUE DEUS
DESEJA.

anos. Intuitivo, não dava respostas prontas,
sempre instigava as pessoas a pensarem.

Quem estudar os Evangelhos à luz
da Psicologia, ficará impressionado
como Jesus era um Mestre em pergun-
tar. Jesus fez duas perguntas:

“Por que estão à minha procura?
Não sabiam que me cumpria estar na
Casa de Meu Pai?”

Maria ficou surpresa. Hoje o termo,
Filho de Deus, é comum. Naquela épo-

ca, nenhum Judeu usava esse termo, pois
essa era uma das mais graves heresias.
Esse foi um dos principais motivos que
o levaram a ser rejeitado pelo Judaísmo
e entregue aos Romanos.

Qual foi a reação de Maria diante da
afirmação do menino Jesus? Nenhuma,
no momento. Ela e José não compre-
enderam o que Jesus dizia…

Reflexão inspirada no livro – Ma-
ria, a Maior Educadora da História.

ANA  ALICE  MORAES  SESSO – ME, torna público que solici-
tou junto à CETESB, a Licença Prévia, de Instalação e de Operação
para atividade de “Gelo (exclusive gelo seco), fabricação de” locali-
zada à Rua Doutor Kenan, 181 – Parque Jaqueline - Município de
Jaboticabal/SP.
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Na foto a formação da Ferroviária de 1976. - Na foto estão de pé: Armandão (massagista), Sérgio
Miranda, Marinho, Laerte, Mauro Pastor, Sérgio Bergantin e Carlos Beronha. Abaixados: Izildo, Wil-
son Carrasco, Tite, Ademir e Zé Roberto.

CAMPEONATO PAULISTA DE 1976
IZILDO DE JABOTICABAL FEZ JOGOS IMPORTANTES NA FERROVIÁRIA

Local: Araraquara;  Juiz: Oscar
Scolfaro; Renda: Cr$ 272.575,00;
Público: 19.007; Cartão amarelo:
Cláudio e Tite

Corinthians 1976 : Zé Maria, Tobias, Moisés, Zé Eduardo, Givanildo e Wladimir. Agachados estão:
Vaguinho, Neca, Geraldão, Ruço e Romeu.

Local: Araraquara; Juiz: Romualdo
Arppi Filho; Renda: Cr$ 24.455.00;
Público: 1.777; Gols: João Carlos 3 e
Bene 19 do 1.°; Bene 35 e Paulinho 38

XV de Novembro de Piracicaba 1976- Confira o XV de Novembro de Piracicaba, vice-campeão
paulista de 1976. Em pé: Getúlio, Fernando, Elói, Almeida e Muri. Agachados: Waldomiro, Pitanga,
Vágner, Benê e João Paulo.

Local: Campinas; Juiz: José Fa-
ville Neto; Renda: Cr$ 87.780,00;
Público: 6.066;  Gols: Campos 13.
Renato 20 e Tite 37 do 2.°. Gua-

Local: Vila Belmiro; Juiz: Romu-
aldo Arppi Filho; Renda: Cr$
147.080,00; Publico: 9.399; Cartão
amarelo: César, Baba, Marinho,

Santos, 1976/77 - Em pé: Ricardo, Fausto, Marçal, Alfredo, Bianchi e Fernando. Agachados: Nilton
Batata, Zé Mário, Juary, Ailton Lira e Bozó.

do 2.°. Ferroviária: Sergio, Marinho,
Mauro, Sergio Miranda, Beto, Samuel
(Maurício), Wilson, Tatinho (Isildo),
João Carlos, Tite e Zé Roberto. - XV

de Novembro: Doná, Volmil, Fernan-
do, Eloi, Almeida, Muri, Nardela, Mari-
taca (Delem), Pitanga (Paulinho), Bene
e João Paulo.

rani :  Neneca ,  Miranda ,  Amara l ,
Nelson, Deodoro, Flamarion, Bre-
cha  (Romár io) ,  Rena to ,  Zenon ,
Campos e Davi (Roberto). Ferro-

viária :  Sergio ,  Mar inho,  Mauro,
Sergio Miranda,  Car los ,  Samuel ,
Wilson, Tatinho, Maurício (Isildo),
Tite e Ademir.

Noroeste de Baurú em 1.976 - Em cima (esq.p/direita) Élzio, Lélo, Luis Carlos, Araújo, Moacir e
Lorico. Embaixo: Rodrigues, Picolé, João Carlos, Nivaldo e Daércio.

Local: Baurú; Juiz: Silvio Acá-
cio Silveira; Renda: Cr$ 30.950,00;
Público: 2.328;  Gols: Daércio 15 e
João Carlos 17 do 2.°. Noroeste:

FERROVIÁRIA 0 X CORINTHIANS 0

FERROVIÁRIA 01 X XV DE NOVEMBRO 03

Guarani, 1976 - Em pé: Miranda, Neneca, Amaral, Nélson, Deodoro e Flamarion. Agachados: Rena-
to, Zenon, André Catimba, Davi e Ziza.

GUARANI 02 X FERROVIÁRIA 01

SANTOS 0 X FERROVIÁRIA 0
Mauro e Gomes. Santos: Wilson,
Zé Carlos, Vicente, Marçal, Fernan-
do, Clodoaldo, Léo, Baba, Toinzi-
nho (Totonho), César e Edú. Ferro-

viária: Sergio, Marinho, Sergio Mi-
randa, Mauro, Carlos, Samuel, Ade-
mir, Tatinho (Izildo), Wilson, Tite e
Zé Roberto.

NOROESTE 02 X FERROVIÁRIA 0
Luis Carlos, Marco Antonio (Élcio),
Didi, Araújo, Maurício, Lorico, Ni-
valdo e Eron; João Carlos, Carlos
Roberto e Daércio. Ferroviária:

Sergio, Beto, Mauro, Sergio Miran-
da, Carlos, Samuel, Wilson, Tati-
nho, João Carlos (Maurício), Tite e
Zequinha (Isildo).

MEMÓRIAS DO ESPORTE

Os árbitros que mais apitaram jogos em Jaboti-
cabal: Balanga, Luizinho, Norberto e Miguel.

Goleiro Nilton Macri, sendo homenageado pelo
prefeito Antônio Monaco, ao lado do reporter Air-
ton Barbosa. Nilton, foi o melhor goleiro do cam-
peonato da cidade no ano de 1975.

Time Varzeano do Bonsucesso. Equipe Amadora de Jaboticabal

Ferroviária: Sergio, Marinho,
Mauro, Sergio Miranda, Carlos,
Wilson, Zé Rubens, Tatinho (Izil-
do), João Carlos, Tite e Ademir -

Corinthians:  Tobias, Cláudio,
Moisés, Ademir. Vladimir, Heli-
nho, Tião, Vaguinho (Ivã), Adilson
(Geraldo); Lance e Romeu.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com
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Parabéns à queri-
da Enilúcia Borges,
Conselheira Tutelar
e Coordenadora de
Curso da Etec, pelo
NIVER a transcor-
rer dia 13 de maio.
O esposo Márcio e fi-
lhos Melissa e Davi,
desejam, não só um
feliz aniversário,
mas também, um óti-
mo Dia das Mães.
Felicidades!

Luciene Borges, gêmea de Enilúcia, não poderia ficar de fora desta
comemoração... o esposo Vitor, os filhos Gael e Alice, os pais Orcílio/
Mercês e as quatro irmãs, a saúdam pelo dia 13 de maio, pois será um
dia de muitas comemorações. Parabéns  Professora!

Uma câmera em suas mãos...com certeza
sairá uma obra de arte... Hoje, dia 11 de
maio, é seu aniversário, e todos os amigos o
felicitam, José Mário de Oliveira. Parabéns!

Maria do Carmo Sega-
la aniversaria neste dia
11 de maio. Esposa do
nosso amigo Drº Roberto
Martins Segala.Uma mu-
lher com uma gama de ge-
nerosidade, humildade,
simpatia, que está sempre
pronta para ajudar, tem
um astral contagiante,
chiquérrima, enfim uma
mulher completa.

Parabéns pela idade
nova e esperamos con-
tar com sua amizade
por muitos e muitos
anos. Felicidades!

A Câmara
Municipal esta-
rá em festa no
dia 14 de maio.
É que o Verea-
dor e Presiden-
te WILSINHO
L O C U T O R ,
c o m p l e t a r á
mais um ano de
vida e receberá
felicitações de
todos os funcio-
nários, familia-
res e amigos.
Parabéns e Mui-
tas Felicidades
pelo NIVER! Ketelyn completa  dia

15 de maio, seu décimo
segundo ano de vida, ao
lado de familiares e ami-
gos. “Peço muito a Deus,
que guie seus passos sem-
pre, e eu sigo você, com o
pensamento e coração,
para que o meu amor de
mãe lhe proteja a todo
instante, a todo momen-
to, e as vezes quando sin-
to que algum perigo lhe
ronda, ou mesmo alguma
tristeza, eu quero me co-
locar no seu lugar, para
que tudo se resolva, e
você volte a sorrir e a ca-
minhar tranquila. Felici-
dades sempre! Sua mãe
Regiane e o pai Júnior te
amam de montão”.

Helena Ma-
riela Rodri-
gues, comple-
tou mais um
aniversário no
último dia 9 de
maio, ao lado
dos pais Rena-
to/Karen, da
irmã Heloiza,
irmãos Otávio
e Lucas.

Parabéns!
Adriano Miatello tem traços que

lembram o Harry Potter, mas em vez
de voar, ele tem os pés bem firmes no
chão. Sua magia fica por conta de um
belo par de encantadores olhos azuis.
O lugar onde o belo jovem nasceu,
tem nome que parece até um conto.
Um mundo colorido e se chama  Mon-
te Azul Paulista (interior de SP). Tem
apenas 17 anos e sua beleza é toda
trabalhada sobre 1,83 de altura. Além
de arrazar no concurso Elite Models
SP, ele também ficou entre os colo-
cados no Garota e Garoto Top Model
2013. O talentoso geminiano venceu
a timidez e estreiou incrivelmente  na
passarela do Glam Summer 2012. No
último dia 25 de abril, desfilou no Es-

paço Parthenon (Ribeirão Preto),
para nada mais, nada menos que
COCA COLA ZERO.

O que será que vem pela frente?
Vamos ficar de olho nele!

Cicinho (Scouter R.Office Mo-
dels) continua sua procura por novas
caras, para o mercado da moda.

Vó Maria, completou no último dia 03 de maio, 85 anos de muita
luta, experiência de  vida  e uma fortaleza  de pessoa. Nos ensina com
sua honestidade e integridade. A neta Maria Helena, sua bisneta
Larissa, sua filha Aparecida, seu genro Mário e seu neto Adilson,
desejam muita saúde, forças  e muita paz. Deus te ilumine sempre. Te
amamos muito!

Branca Brusin
Querida Branca,

sua alma como  seu
nome  é pura de  bon-
dade, carinho, gene-
rosidade e  amizade.
Estas  são  suas  ca-
racterísticas, e nós   te
fazemos  hoje  esta
homenagem pelo  seu
NIVER  que foi  dia  1º
de Maio, Dia  do Tra-
balho, por isso que
trabalho  lembra  mui-
to  você batalhadora,
solícita  e sempre um
SIM para  as causas
sociais e mãos à obra
para tudo. Também
pela mãe agraciada
que  você é. Te  dese-
jamos toda a sorte  e
F E L I C I D A D E S ,
hoje  e sempre.  PA-
RABÉNS  QUERI-
DA. De suas  amigas:
Roseli  e Maria Ca-
ppatto.

Larissa completa 11
anos no próximo dia
14 de maio. Os pais
Adilson/Maria Hele-
na, seus avós Mário e
Aparecida, desejam à
ela, muita  paz, saúde,
felicidades e que  seja
sempre esta menina de
ouro, estudiosa e cari-
nhosa. Deus te ilumi-
ne. Te amamos muito!
Parabéns!

P â m e l a
Marques ,
mais uma
data se
aproxima:
12 de maio.
M o m e n t o
de reflexão
sobre o fu-
turo e con-
q u i s t a s !
Parabéns
minha fi-
lha. Seus
pais Laer-
tes e Roseli.

G u s t a v o
Borba comple-
tou no último
dia 09 de
maio, mais um
de muitos anos
de vida que vi-
rão pela fren-
te. Felicidades
e um ano cheio
de muitas con-
quistas!

A família
c u m p r i -
menta Mi-
lena Petro-
vich Cu-
nha, pelos
15 anos, a
transcorrer
no próximo
dia 14/05

P a r a -
béns!



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
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EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal.
CONTRATADA: AC Net Web Soluções em TI e Consultoria.
OBJETO: Prestação de serviços, consubstanciada no forneci-

mento de software e suporte técnico de streaming, necessário a
transmissão via internet das sessões ordinárias e extraordinárias e
eventos oficiais ao vivo da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.760,00
AMPARO LEGAL: Dispensa de Licitação com fundamento le-

gal na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA  DA  CELEBRAÇÃO: 19/04/2013.

Câmara Municipal de Jaboticabal

COMUNICADO
A  FIRMA  ROSANGELA  APARECIDA  STARKE  DOS  SAN-

TOS – ME, com sede à Rua Djalma Aleixo de Souza Nº 840 –
COHAB II, CNPJ Nº 06.333.787/0001-90, comunica que foram ex-
traviados os talões de Nota Fiscal Consumidor D1 do número 001
a 200 e Série 1 de Nº 001 a 050.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.
Jaboticabal, 06 de maio de 2.0l3

O Fundo Social de Solidariedade de
Jaboticabal não pára. Na segunda-feira
(06), à noite, uma nova turma iniciou
as atividades do curso profissionalizan-
te em corte e costura. Ao todo, 42 pes-
soas assistem às aulas, que acontecem
de segunda a quinta-feira.

“O objetivo é capacitar essas pessoas
para o mercado de trabalho. Com o cur-
so podem trabalhar como autônomos
confeccionando e vendendo suas peças
ou reformando roupas. É uma oportuni-
dade importante”, declara a presidente
do Fundo Social, Cidinha Gírio.

Além das aulas de corte e costura, o
Fundo Social oferece cursos de cabelei-
reiro, limpeza de pele, designer de so-
brancelha, depilação, manicure, pedicu-
re, unhas artísticas, corte de cabelo mas-
culino, massagem, higienização, maqui-
agem e informática.

Fundo Social inicia aulas de corte e costura
Munícipes podem escolher entre 13 opções de cursos de qualificação

Já está pronta a terraplanagem da
área onde ficará a creche do Parque
das Araras. As equipes da Prefeitura
adequaram aproximadamente seis mil
metros quadrados de área.

O Prefeito, Raul Gírio, lembra que
o projeto prevê a instalação da cre-
che e, futuramente, de uma unidade
básica de saúde. “Toda área já está
pronta e em breve a obra da nova
creche será iniciada. A nova creche
irá atender moradores do Parque das
Araras e bairros vizinhos”.

O Secretário de Obras, Vergílio
Greggio, afirma que a área está pron-
ta para o início das obras. “Os terre-
nos foram preparados, de acordo
com as necessidades do projeto e
nossas equipes fizeram um excelen-
te trabalho. A expectativa é que a obra
seja iniciada em breve”.

Prefeitura conclui terraplanagem
de creche do Parque das Araras

Expectativa é que obras da nova creche sejam iniciadas em breve



Dublado: 16:00-19:00 e 21:40. Promoção:
QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM

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

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

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

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
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No ultimo sábado, dia 04/05/2013,
ocorreu o 5º Torneio Regional de Nata-
ção na Cidade de Ribeirão Preto, no
Clube Recreativa, organizado pela Fe-
deração Aquática Paulista, onde a equi-
pe de Natação de Jaboticabal, equipe
Cardiofísico/COC/FAE, obteve bons
resultados com Prof. Fábio Travaini.

5º Torneio Regional de Natação da
Federação Aquática Paulista

Participaram  do evento 34 equi-
pes e 512 nadadores. Jaboticabal
conquistou com sua equipe  de Na-
tação Cardiofísico/COC/FAE 39 me-
dalhas, sendo 14 de ouro, 13 de pra-
ta, 12 de bronze, com destaque para
os atletas: Ana Luiza Camilotti, Caio
Silva e Eulair Deberaldini Neto.

Federação Paulista de Atletismo.
No último sábado, 04/05/2013, e

domingo 05/05/2013, ocorreu em São
Paulo, no Ibirapuera, o Campeonato
Paulista de Lançamento e Arremes-
so e Circuito Estadual Pré-mirim, Mi-
rim e Menor, organizado pela Fede-
ração Paulista de Atletismo, onde

Campeonato da Federação Paulista de Atletismo
de Lançamento e Arremesso

Circuito Estadual  Pré-Mirim, Mirim e Menor

Jaboticabal esteve representada
pela sua equipe de Atletismo-Equi-
pe FAE de Atletismo, tendo o como
responsável a Profª Roberta Braz.

Os Atletas da Equipe  de Atletis-
mo FAE  Jaboticabal obtiveram óti-
mos índices, conquistando 6 meda-
lhas em várias provas.

No último domingo, 05/05/2013,
ocorreu no Ginásio Municipal de Es-
portes,  em Jaboticabal, mais uma eta-
pa do Campeonato Regional de Bas-
quete organizado pela Associação Re-

Associação Regional de
Basketebol de Ribeirão Preto

Sub 21: Masculino - FAE/Jaboticabal  46 x 52 Casa Branca

gional de Basketebol, e Jaboticabal es-
teve representada por suas equipes,
nas Categorias Sub 21 Masculino e ob-
teve bons resultados, através do Prof.
responsável  João Henrique Pifer.

Categoria Adulto - FAE/Jaboticabal 67 x 54 Casa Branca

No último domingo, 05/50/2013, ocor-
reu mais uma etapa do Campeonato Regi-
onal de Malha na cidade de Cajurú, Cam-
peonato Organizado pela Liga São Car-
lense de Malha, onde Jaboticabal esteve
representada pela equipe de Malha do
Jardim Boa Vista e obteve bons resulta-
dos, tendo como responsável Benedito
Ferreira.

A equipe de malha de Jaboticabal ven-
ceu a de Cajurú por WO.

No último domingo, 05/05/2013, ocor-

Campeonato Regional de Malha
reu mais uma etapa do Campeonato de
Vôlei adaptado na cidade de Sertãozinho.
Campeonato realizado pela EPTV, onde
Jaboticabal esteve repre- sentado pelas equi-
pes de adaptado da 3ª idade de Jaboticabal
e obtiveram os seguintes resultados:

 50 anos APV     Categoria Master 50
Anos.

Sertãozinho 02 x 00 FAE/Jaboticabal.
Santa Rita do Passa Quatro 02 x 00

FAE/Jaboticabal.
Franca 02 x 00 FAE/Jaboticabal.

Inédito nos cinemas
TUDO ACONTECE EM NOVA

YORK  ****
Não se engane com o título creti-

no escolhido pela distribuidora brasi-
leira. “Tudo Acontece Em Nova
York’’ (no original “Feliz Obrigado
Mais Por Favor”), é uma comédia dra-
mática, simpática e admirável, que nos
deixa com um largo sorriso no rosto
ao final da sessão. Dirigido pelo, tam-
bém ator, Josh Radnor (da série ame-
ricana “How I Meet Your Mother’’),
conta a história de Sam Wexler (o
próprio Radnor), um aspirante a es-
critor que busca inspiração em seu
pequeno apartamento, mas vive um
período terrível de bloqueio criativo.
Seu novo livro foi recusado pelo dire-
tor da editora depois que ele encontra
um garoto que acabou de se perder de
sua família no metrô da cidade. Sem
saber o que fazer, Wexler decide dei-
xar o pimpolho dormir em sua casa
até a manhã seguinte, quando sairia
para procurar  os parentes perdidos.
Mas uma amizade incomum acaba por
nascer entre os dois e ele decide por,
praticamente, ‘adotar’ o menino. Ao
mesmo tempo somos apresentados a
diversos personagens, próximos de
Wexler, como por exemplo Annie
(Mallin Akerman de “Watchmen – O
Filme’’), que sofre com relaciona-
mentos confusos e com uma queda de
cabelo resultado de uma doença mis-
teriosa. Mary (Zoe Kazan), e o na-

morado, Charlie (Pablo Schreiber),
estão em crise por conta de uma ten-
tadora proposta de emprego. E a be-
líssima Mississipi (Kate Mara), uma
garçonete por qual o personagem de
Radnor se apaixona. São histórias
simples, mas verdadeiras, que cativam
o espectador, justamente por serem
cotidianas e que pode ocorrer com
você, comigo ou com um vizinho ou
vizinha. Sem dúvida, uma pequena pé-
rola que merece ser descoberta pelo
espectador que procura por uma sor-
riso sem compromisso.

Lançamentos
O ÚLTIMO EXORCISMO 2
AMOR PROFUNDO

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

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.)

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

Jaboticabal inscreve para cursos do Via Rápida do Emprego

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Jaboticabal informa que
ainda há vagas para os cursos de Assistente Contábil (30 vagas) e Recepção e
Atendimento (30 vagas), oferecidos pelo programa Via Rápida do Emprego. Os
interessados podem se inscrever gratuitamente, através do site
www.viarapida.sp.gov.br.  O objetivo é capacitar aqueles que estão em busca de
uma oportunidade no mercado de trabalho ou que desejem ter seu próprio negó-
cio. O programa, que atende pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e residen-
tes no Estado de São Paulo, oferece uma bolsa auxílio de R$ 460, incluindo
deslocamento e alimentação. Em Jaboticabal, as aulas são ministradas na Facul-
dade de Tecnologia – Fatec. Para mais informações o telefone de contato é (16)
3203-8014.



O jaboticabalense Paulo Henri-
que Pupin foi contratado pela TV
Globo para ser o coreógrafo das can-
didatas do Concurso Gata do Paulis-
tão 2013, que é apresentado pela
emissora. O concurso acontece na
próxima segunda-feira, 13.

Concorrem 20 candidatas do esta-
do de São Paulo. Segundo Pupin,
elas têm um histórico bem grande,
pois já são modelos e algumas até atri-
zes. “Será um desafio muito grande e
uma honra ao mesmo tempo, pois já
rodei o Brasil inteiro, participando e
idealizando vários eventos, e esse
concurso sempre me chamou a aten-
ção. Será um evento top que estarei
participando. Mulher tem tudo a ver
com o futebol, também, um esporte

Paulo Henrique Pupin
contratado pela TV Globo

que é a paixão nacional do brasilei-
ro”.

Pupin participa do Gata do Pau-
listão, levando candidatas desde o
ano de 2010, como a Priscila Santa-
na; 2011 Mirela Bedore, e no ano
passado  Suellen Del Vecchio que
conquistou a 3° colocação, e neste
ano com a bela morena Mairane
Barbosa, escolhida pelo Concurso
Oeste Futebol Clube, da cidade de
Itápolis será a participante.

“Não esperava ocupar o espaço de
um coreógrafo tão importante, que é
trabalhar com pessoas da área. Gos-
tei muito e vou fazer o melhor”, fi-
naliza Pupin, que contará com o au-
xílio de Jhone Araújo, nos prepara-
tivos da Gata do Paulistão.
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