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Passados pouco mais de dois
meses, o governador Geraldo Al-
ckmin recebeu a segunda delega-
ção de sindicalistas comerciários,
no Salão dos Pratos, Palácio dos
Bandeirantes, na sexta-feira, 10/5.
A primeira audiência ocorreu em 7
de março, com 22 Sindicatos, oca-
sião em que o governador ouviu,
anotou e tomou providências di-
ante das propostas apresentadas.
No período entre as duas reuni-
ões, o Governo Estadual resolveu,
por exemplo, uma questão pen-
dente sobre água e esgoto junto
ao Centro de Lazer da Fecomerci-
ários em Praia Grande, anunciada
pelo presidente MOTTA.

JABOTICABAL SE DESTACA
Nesta audiência, de 10/05,  tam-

bém durou duas horas, quando o
presidente do Sindicato dos Em-
pregados no Comércio de Jaboti-
cabal, BENEDITO OCLÁVIO FRI-
ZZAS, fazendo uso da palavra,
apresentou a Alckmin proposta
pertinente à  duplicação da rodo-
via Matão/Jaboticabal, destacan-
do que  faltam somente 16 quilo-
metros para a conclusão.  Imedia-
tamente  Alckmin telefonou para o
secretário de Logística e Transpor-
tes, Saulo de Castro Abreu, a fim
de estudar as demandas. Diante
desta solicitação, em audiência pú-
blica, diretamente feita ao gover-
nador Alckmin, temos certeza ab-
soluta que, em breve, as obras se-
rão iniciadas, e o privilégio será
único, do Presidente FRIZZAS,
que não mede esforços para, cada
vez mais, trazer benefícios para os
associados da entidade sindical,
e agora, com esse pedido, benefi-
ciar a população de Jaboticabal e
toda a região.

Os trabalhos foram abertos pelo
presidente MOTTA que, ao agra-
decer o governador e o secretário
adjunto estadual do Emprego e
Relações do Trabalho, Aparecido
de Jesus Bruzarosco, passou ao
chefe do Executivo as sugestões
da categoria e estendeu a Alckmin
seus cumprimentos pelo lança-
mento, dia 9 de maio, do “Cartão
Recomeço”, mais uma luta para o
Estado para vencer o crack.

Propostas apresentadas:
- Estreitar parceria por meio da

Secretaria Estadual de Emprego e
Relações do Trabalho e a Federa-
ção visando a qualificação de co-
merciários e comerciárias.

- Discutir com o Governo Esta-
dual, através da Secretaria de Tra-
balho e seus Postos, uma maior
integração destes postos com as

Líderes de mais 22 Sindicatos
Filiados à Fecomerciários são

recebidos por Alckmin

oito Regionais da Federação.
- Interagir a Cooperativa Habi-

tacional da Fecomerciários com a
Secretaria Estadual de Habitação
com o objetivo de construir casas
à categoria em todo o Estado.

- Com a Secretaria de Esportes,
compor um projeto conjunto com
a Federação com vistas a conce-
ber apoio estadual, concepção, ou
ainda, a organização e a realização
de projetos esportivos. A maioria
dos Filiados têm Clubes de Cam-
po. - Estabelecer parcerias com a
Secretaria da Cultura com o pro-
pósito de conceder aos comerciá-
rios descontos e afins diante de
apresentações. - Fomentar diálo-
go com as Prefeituras a fim de
construir e estender os horários
das creches para os filhos das
mães comerciárias, coincidente
com suas jornadas de trabalho. -
Instalar postos de Poupatempo fi-
xos ou móveis. - Inserir a discipli-
na de farmácia nas Fatecs.

- Formar parcerias entre Gover-
no e Sindicatos para o fornecimen-
to de cursos de capacitação pro-
fissional.

- Intensificar o policiamento
militar junto aos estabelecimentos
comerciais de pequenos, médios
e grandes portes (ainda mais jun-
to aos centros comerciais), uma
vez que é crescente o número de
comerciárias e de comerciárias ví-
timas de assaltos. - Instalar um
posto da Polícia Militar na Praça
Portugal, localizada nas esquinas
das avenidas Rebouças e Henri-
que Schaumann, em Pinheiros, ao
lado da sede da Fecomerciários,
local de constantes assaltos. De-
poimentos: Alckmin: “Os comer-
ciários são sempre bem-vindos.
Na pessoa do líder MOTTA,
cumprimento cada um de vocês
e afirmo que as propostas apre-
sentadas serão analisadas com
toda a atenção. Comerciário é
uma categoria forte e que cresce
de maneira organizada. O objeti-
vo do Estado é estreitar nossas
relações, sob a coordenação do
meu amigo MOTTA. Obrigado
pela presença”.

MOTTA: “Faz parte das de-
liberações dos nossos Con-
gressos Sindicais ampliarmos
os relacionamentos dos 68 Fili-
ados com o Governo do Esta-
do, que sempre esteve aberto a
esse diálogo. O objetivo é fir-
mar parcerias nas áreas do tra-
balho, esporte e cultura, entre
outras”. Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal, Benedito Oclávio Fizzas, juntamente com o Presidente MOTTA

- Presidente da Federação dos Comerciários de São Paulo, no Salão dos Pratos, no Palácio dos Bandeirantes, no último dia l0/05.

 Benedito Oclávio Frizzas fazendo o pedido diretamante ao Governador Alckmin, da Duplicação da Rodovia Matão/Jaboticabal

Geraldo Alckmin recebeu a segunda delegação de sindicalistas comerciários,22 Sindicatos, no Salão dos Pratos, Palácio dos Bandeirantes, dia 10/05.

Não há tempo para lágrimas, nem

para as dificuldades, mas sim, para

embarcar com esperanças de novas

conquistas

Desfrute do presente, sonhando com

um futuro de paz e harmonia

Nas diversas estações não hesite,

planeje o prazer da realização
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As vidas caminham pelas encarna-
ções. Cada mundo gera uma evolução.
Somos filhos de DEUS. Vivemos em bus-
ca de felicidade. Buscamos nos sonhos
as realidades que se completam, quando
atingirmos. Tudo pode melhorar atra-
vés dos tempos, onde a reencarnação traz
muitos benefícios, matérias e espirituais.
Não podemos parar no tempo, nem no
espaço. Tudo tem uma razão de ser, pre-
cisamos entender os princípios  que nos
levam à evolução.

SEREMOS FELIZES
Os destinos são traçados para a espe-

rança, nascem dentro de nós, onde o tem-
po passa depressa e lutamos para criar-
mos  a luz do conhecimento, que nos
leva a  entender que a reencarnação é
uma verdade, acreditando na existência
de DEUS, na vida além túmulo, onde o
espírito não morre, continua caminhan-
do, reencarnando muitas vezes em um
corpo material, e desencarnando, pas-
sando para o plano fora da matéria.

VAMOS ACREDITAR EM DEUS
As forças do bem nascem nos cora-

CAMINHOS  PARA  AS  VIDAS  SÃO  ETERNOS

ções  dos que sabem amar e perdoar,
vencendo com a humildade e a pureza
de coração. E na vida que nasce dentro
de nós, a esperança, a marcha para o
bem, criando no coração a vontade de
servir para ser servido, de amar para ser
amado, porque é dando que recebemos,
é perdoando que somos perdoados, é
morrendo que nascemos para a vida eter-
na.

A felicidade nasce dentro de nós
como conquista do nosso esforço e de-
dicação, no aprendizado que nos livra
da ignorância e nos leva à luz do amor.

 Os caminhos são traçados nas en-
carnações, que passamos por provas e
expiações, para  nos libertarmos  das
dividas contraídas no passado, em vidas
anteriores e que modificam hoje nosso
modo de pensar e agir diante dos pro-
blemas que nos afligem, que trazem sé-
rias conseqüências, chegando às dores e
sofrimentos. As descobertas dentro do
novo século, são sinais de finais dos tem-
pos na evolução necessária, para se
cumprir os destinos da verdade. À luz da
terceira revelação, onde o espiritismo
vem abrir novos horizontes, para o
aprendizado esclarecido, real, de reali-
dades, somando progressos e descober-
tas até ontem escondidas pelo mundo
profano e religioso. QUEM NÃO VEM
PELO AMOR, VEM PELA DOR. VI-
VEREMOS  FELIZES,  SE ACREDITAR-
MOS EM DEUS, QUE É NOSSO PAI

 OS CAMINHOS QUE PERCOR-
REMOS HOJE, AMANHÃ E SEMPRE,
SÃO ETERNOS, ONDE O ESPÍRITO
VIVE PARA CRESCER ESPIRITUAL-
MENTE.

Quem não gosta de receber uma boa
noticia? Tenho certeza que todos. Mas
precisamos estar sempre preparados,
porque a mal notícia virá, para tentar
nos impedir de prosseguir ou alcançar
os nossos objetivos na vida. Não deve-
mos sentir ameaçados, porque o Senhor
disse: Não fiquem com medo, pois estou
com vocês; não se apavorem, pois eu

UMA BOA NOTÍCIA
sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e o
ajudo; Eu os protejo com a minha forte
mão. (Isaías 41.10). Com essa promes-
sa, garanto que você não vai ter mais
medo. Ele conhece tudo a nosso respei-
to e sabe quantos fios de cabelo tem na
nossa cabeça. Confiar no Senhor, por-
que, nenhum mal vai te acontecer. Quan-
do o rei Josafá estava em seu palácio
descansando de uma grande batalha, nem
imaginava o que estava por vir. Mas
algum tempo depois, os exércitos dos
moabitas e dos amonitas, junto com os
meunitas, invadiram o país de Judá. Al-
guns homens vieram e disseram a Josa-
fá: Um exército enorme do país de Edom
veio do outro lado do mar Morto para
atacar o senhor. Eles já conquistaram a
cidade de Hazazão-Tamar. (Hazazão-
Tomar e fonte de Gedi são o mesmo
lugar). Ele ficou com medo e orou a
Deus, o Senhor, pedindo socorro. De-
pois deu ordem para que todo o povo de
Judá jejuasse. Todos se reuniram para
pedir socorro ao Senhor; de todas as
cidades do país o povo veio a Jerusa-
lém. Josafá se pôs de pé no meio deles e
orou assim: Ó Senhor, Deus dos nossos
antepassados! Tu és o Deus do céu e

governas todas as nações do mundo. Tu
és Forte e Poderoso, e ninguém pode
resistir ao teu poder. Tu és o nosso Deus.
Expulsaste os moradores desta terra de
diante do teu povo de Israel e deste a
terra deles para sempre a nós, os des-
cendentes de Abraão, teu amigo. O teu
povo tem morado nesta terra, e aqui
construímos um Templo em tua honra.
Nós dissemos assim: “Se alguma desgra-
ça (uma coisa sem graça) cair sobre
nós como castigo, seja guerra, ou doen-
ças, ou falta de alimentos, então nos
ajuntaremos em frente deste Templo,
onde tu moras, e no nosso sofrimento
clamaremos a ti pedindo socorro, e tu
atenderás o nosso pedido. Agora os ini-
migos vem contra nós. Quando os nos-
sos antepassados saíram do Egito, o Se-
nhor não deixou com que eles invadis-
sem as terras deles, por isso os nossos
antepassados se desviaram delas e não
destruíram aqueles povos. Mas agora,
eles nos pagam assim: Estão nos ata-
cando para nos expulsar da terra que
nos deste. Ò nosso Deus, castiga essa
gente, pois não somos bastante fortes
para resistir a esse enorme exército que
está avançando contras nós. Não sabe-
mos o que fazer, mas nossos olhos es-
tão posto em ti, pendido socorro! (Leia

II Crônicas 20.1 ao 30) Josafá animou
o povo lembrando-os das promessas que
o Senhor havia feito, e todo  povo deu
glória Deus. O Espírito Santo usou um
profeta no meio deles e disse: Não te-
mais, nem vos assusteis por causa desta
grande multidão, pois esta luta não é
vossa, senão do Senhor. Deus deu uma
grande vitória, porque eles não aceita-
ram a mal notícia. Você pode vencer
qualquer dificuldade ou obstáculo, seja
ela qual for. Faça como Josafá, busque o
Senhor com todo o seu coração, confi-
ando em suas promessas, porque tudo
vai dar certo. Não fique desanimado,
pensando que tudo acabou, ore ao Se-
nhor Deus. Eu tenho certeza que Ele
vai te dar uma boa notícia e o seu
coração transbordará de muita ale-
gria. Aqui vai uma Boa Notícia, mais
que maravilhosa “A glória desta últi-
ma casa será maior do que a primei-
ra.” (Ageu 2.9). Você será uma gran-
de benção em nome de Jesus Cristo.
Está é a minha oração. Pr. Anastácio
Martins. Ouça o nosso programa (A
Verdade da Palavra). Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30min
às 6hrs30min

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Quem oferece flores está sempre
perfumado.

A frase é uma das muitas adaptações
já sofridas por um possível provérbio
chinês antigo.

Em outra versão lê-se que um pouco
de perfume sempre fica nas mãos de
quem oferece flores.

Na essência dessa ideia está o ensino
de que somos nós os maiores beneficia-
dos por uma boa ação praticada, por
uma doação, por um gesto de carinho.

"Orai sem cessar. Em todas as cir-
cunstâncias, dai graças, porque esta é a
vosso respeito a vontade de Deus em
Jesus Cristo"(I Ts 5,17-18).

O relacionamento com Deus
Sinto que o Senhor nos quer restau-

rar a partir da nossa vida de oração.
Não é questão de orar e cumprir umas
determinações quanto à nossa espiritu-
alidade, mas é toda uma retomada de
vida em oração. Uma vida de um relaci-
onamento pessoal com Deus. Uma vida
de intimidade com o Pai, com o Espíri-
to Santo, com Maria.

Não são simples palavras, preste
atenção: é intimidade, é relacionamen-
to pessoal, é vida. Aí está o segredo e a
fonte da nossa retomada. Se formos fi-
éis, a retomada acontecerá.

Essa retomada é muito simples, é só
você buscar fazer todas as coisas com
Deus, em Deus e para Deus. São Paulo
nos recomenda:"Orai sem cessar"(1Ts
5,17). A oração é quem nos mantém
interligados ao coração de Jesus.

Orar sem cessar é manter o coração
sempre aberto em colóquio com Deus,
em qualquer lugar, em qualquer tempo.
Vale a pena retomar nossa vida de ora-
ção!

CANTINHO DA REFLEXÃO

QUEM OFERECE FLORES...
Quem recebe as flores poderá se per-

fumar ou não, se encantar ou não, ficar
agradecido ou dar pouca importância.

Porém, quem oferece o ramalhete
já está perfumado.

Não temos controle sobre a reação
do outro. Não sabemos se irá aprovei-
tar bem, se saberá dar o verdadeiro va-
lor àquilo que fizemos ou dissemos.

Mas, ao tomar a decisão de colher as
rosas, já estamos nos encharcando de
sua essência delicada e bela.

Depois, transportando-as e perma-
necendo em sua companhia por um tem-
po, presenteamos nossos próprios
olhos e pensamentos com imagens flo-
ridas.

Por vezes nos preocupamos em de-
masia em como o outro irá receber, se
saberá valorizar, se saberá agradecer, e
acabamos intranquilizando a alma.

A alma de quem oferece florescênci-
as não precisa se angustiar, pois já está
mergulhada no bem, inundada de amor,
do verdadeiro amor, aquele que não es-

pera retorno nem reconhecimento.
É claro que sempre torcemos pelo

sorriso no rosto de quem recebeu nosso
presente, como se ele fosse a confirma-
ção de que nossa ação foi nobre.

Porém, a confirmação maior está
em nossa consciência, que sempre nos
avisa, que sempre nos sinaliza quando
estamos no caminho dos sentimentos
nobres.

Aí está o pouco de perfume que per-
manece em nossas mãos.

Sempre saímos ganhando quando nos
doamos, quando nos preocupamos com
o outro. Essa é uma das grandes bênçãos
da caridade - ela nos preenche.

Igualmente, se pensarmos pelo lado
negativo, das ações maléficas. Imagi-
nemos mãos cheias de lama, prontas
para atirar no outro.

Quem atira a lama já está coberto
dela. É o primeiro que se suja e se preju-
dica e, mesmo que a jogue longe, miran-
do em algo ou alguém, sempre perma-
necerá com as mãos lamacentas.

Isso nos leva a entender que sempre
temos a escolha: de estar com as mãos
perfumadas ou cheias de lama.

Ofereço-lhe as flores de minha alma,
Colhidas aqui e alí, nos campos que

percorri.
Nas vidas que vivi, durante este tem-

po em que já sou eu.
Ofereço-lhe meus sorrisos e minha

arte.
A arte de misturar as palavras multi-

colores, como flores, fazendo um jar-
dim.

Ofereço-lhe meu tempo mais preci-
oso, pois tempo que se passa junto é
muito maior do que aquele que se passa
só.

Ofereço-lhe companhia, não de
quem pensa igual, mas de quem pensa
ao lado, ouve, respeita e entende outros
tipos de pensares.

Ofereço-lhe o que há de melhor em
mim... E o mais curioso é que não me
esvazio. Não, ao fazer isso, sinto-me
ainda maior.

Beijos no coração de todos marcado
ou  não... e uma linda semana....cheia
de flores a ofertar sempre, é claro!!!
Fica sempre um pouco de perfume nas
mãos quem oferece rosas, nas mãos que
sabe, serem generosas....

Aparício Torelly, mais conhecido
pelo nome de Barão de Itararé,  nasceu
em São Leopoldo, Rio Grande do Sul,
em 1895. Mais tarde, ele contaria sua
chegada ao Mundo à sua maneira: a mãe,
uma Índia, estava viajando numa carro-
ça, perto da fronteira com o Uruguai. A
carroça caiu num buraco e quebrou a
roda. Foi então que ele “veio para fora,

REFLEXÃO  - BARÃO  DE  ITARARÉ
para ver o que estava acontecen-
do”.

Com 21 anos,  lançou um livro inti-
tulado PONTAS DE CIGARRO, cujo
tema central era a falta de dinheiro, a
pindaíba, “doença causada pelo ARIA-
DOCOCUS PROMPTIFERUS PYN-
DAHIDENSIS”.

A  falta de dinheiro levou-o do Rio
Grande do Sul para o Rio de Janeiro.
Arranjou emprego em O GLOBO, mas
logo, em 1926, lançou o próprio Jor-
nal, A MANHA, (aludindo a outro Jor-
nal de tinha grande influência, A Ma-
nha). Em A Manha, já conhecido com
o pseudônimo de Aporelly, mantinha
seções escritas em linguagem que imi-
tava o sotaque português (Quaim não
taim cumputência  não se stabulesce”),
o sotaque italiano (“Essa hisdória de
lêge, isso é bobagio, só serve brá em-
brulhá os  trôxa”) e o sotaque alemão
(“Famos kommerr uma xurraska”).

Em Outubro de 1930, tropas sedia-
das no Sul se deslocavam em direção ao

Rio de Janeiro e tropas do Rio desciam
para impedir o golpe contra o Presi-
dente Washington Luiz. Segundo os cál-
culos dos analistas, a batalha decisiva
deveria ser travada em Itararé. Não se
travou, porque Washington Luiz foi de-
posto por seus próprios auxiliares e Getú-
lio Vargas assumiu o poder.

Um ano depois, Aporelly concedeu
a si o título de Duque de Itararé, pelo
“excepcional valor” que mostrara no
campo de batalha. Em seguida, rebai-
xou o título para Barão, como prova de
“modéstia”. O Barão fingiu que quase
havia aderido ao Integralismo, movi-
mento de extrema direita liderado por
Plínio Salgado, que tinha como lema
“A  Deus, Pátria e Família”. Explicou
que não havia entendido e havia pensa-
do que o lema fosse “Adeus, Pátria e
Família”.

Quando Macedo Soares recebeu em
São Paulo o embaixador da Itália, Ma-
rio Martini, A Manha noticiou que “o
Senhor Mais cedo Só Ares se mostrou

exuberante nas suas manifestações de
cordialidade. E o Senhor Martini, seco”.

Jânio Quadros foi a Roma e visitou o
então Papa João XXIII. Ajoelhou-se para
sair bem na foto, apesar dos cabelos ense-
bados. Pediu: “ A bênção, Santo Padre.”João
XXIII respondeu : “Sê bento, meu filho. Sê
bento.” O Barão contava essa  historinha e
o público ria com gosto. Aproveitando
sua popularidade, o Partido Comunista
resolveu lançá-lo candidato a vereador
nas eleições suplementares de 19 de Ja-
neiro de 1947. Um crítico acusou o
Barão de defender posições diferentes
daquelas que defendia em 1935. Apore-
lly respondeu: “Triste não é mudar
de ideia; triste é não ter ideias para
mudar”. Afinal foi eleito, em oitavo
lugar no número de votos de sua banca-
da. Ficou pouco tempo na Assembleia,
porque logo o Partido Comunista foi
proibido e os mandatos de seus legisla-
dores, cassados. A passagem do Barão
pela chamada “Gaiola de Ouro” foi rá-
pida, mas deu o que falar. O Barão fale-
ceu na cidade do Rio de Janeiro em 27/
11/1971… Reflexão sobre texto de  Leandro
Konder.

Turandot estava prestes a ser con-
cluída, mas o coração do mestre já não
tinha forças. Naquele 29 de novembro
de 1924, o mundo perdeu um dos maio-
res compositores de ópera de todos os
tempos,  o italiano Giácomo Puccini,
nascido em 1858 na cidade de Lucca, na
Toscana. Puccini começou a escrever
suas  obras aos 32 anos e se deu tão bem
no gênero que parece inimaginável que
Manom Lescaut (1890, La Bohéme
(1896), Tosca (1900), Madame Butter-
fly (1904) e La Fanciulla Del West
(1910), tenham sido obras de uma só
pessoa. Puccini vinha de uma família de
músicos, mas sua guinada à composição
operística aconteceu em 1876, quando
assistiu a Ainda, de Verdi, em Pisa. O
impacto foi tanto que ele decidiu se de-
dicar ao gênero com furor.

É curioso lembrar que obras aplaudi-
das até hoje no mundo todo, como La
Bohéme e Madame Butterfly, tenham

GIÁCOMO PUCCINI: O PAI DA ÓPERA
tido estreias melancólicas, respectiva-
mente em Turim e Milão, as duas mai-
ores cidades italianas.

Por sorte, a reação de Puccini às vaias
era sempre uma obra seguinte superior.
A bem da verdade, após essas estreias
decepcionantes, e ainda durante a tem-
porada inaugural, as óperas acabaram
recebendo elogios do público e dos crí-
ticos. Em 1913, ele iniciou a composi-
ção de Tabarro, primeira de uma trilo-
gia de óperas de um ato intitulada Trit-
tico, cuja construção seguia a fórmula
episódio, de horror mais tragédia senti-
mental (Suor Angélica) mais comédia
(Gianni Schicchi). Nela, misturava ha-
bilmente os temas amor e morte. Ta-
barro retrata as consequências de um
triângulo amoroso entre o proprietário
de uma barraca no Sena, sua mulher e
um marinheiro e tem como cenário os
bairros pobres de Paris. Suor Angelica
enfoca o drama de uma freira que foi
mãe antes de fazer seus votos e quando
descobriu que o filho estava morto se
matou. Gianni Schicchi mostra a histó-
ria de uma família gananciosa, que rece-
beria uma herança de um parente rico,
mas  perde tudo para um espertalhão,
tudo num clima de humor.

Puccini criou todas as suas obras em
Torre Del Lago, um pequeno vilarejo,
com 120 habitantes. Costumava traba-
lhar entre 22 h e 4 h da manhã seguinte.

Espetáculo da grandiosidade  por
excelência, as óperas de compositores

como Puccini, Mozart, Rossini, Wag-
ner e Verdi precisam ser encenadas em
lugares gigantescos. Hoje, entre as ca-
sas mais tradicionais do mundo estão o
Scala (Milão), L’ Opera Nationale –
Palais Garnier ( Paris), Colon (Buenos
Aires), Metropolitan (Nova York).

O interior desses verdadeiros paláci-
os da ópera mais se parece a uma fabri-
ca, tamanha a quantidade de pessoas que
trabalham em seus subterrâneos. São
instalações escondidas do grande públi-
co. É comum a todos eles existir uma
oficina de roupas e sapataria, responsá-
veis por figurinos de todas as grandes
óperas. Ainda dentro do teatro encon-
tram-se a carpintaria, onde são criados
todos os objetos de cena, além de bibli-
otecas de partituras, pois cada membro
do elenco precisa ter a letra e a música
da ópera, e cada instrumento tem sua
partitura específica. Nos camarins do
coro feminino e do masculino, um exér-
cito de pessoas cuida das roupas, lavan-
do, consertando e passando os trajes.
Somente os solistas ou os atores princi-
pais tem camarins individuais e uma sala
de estar para receber amigos e fãs.

Obs.: Giácomo Puccini morreu sem
ter concluído Turandot, que seria sua
obra-prima.

O MUNDO NÃO ESQUECE: O
PESADELO NUCLEAR

Em dois de dezembro de 1942, o fí-
sico  italiano Enrico Fermi produziu a
primeira reação em cadeia nuclear, na

Universidade de Chicago, nos Estados
Unidos. Essa experiência foi o primei-
ro passo para a criação da bomba atô-
mica. A ideia inicial é que fosse utilizada
somente como alternativa para outras
fontes de energia que começava a desa-
parecer, como era o caso do petróleo.

Entretanto, a salvação transformou-
se em pesadelo. No fim da Segunda Guer-
ra Mundial, no dia 6 de agosto de 1945,
o mundo pôde comprovar o poder da-
quela recém descoberta energia.

A cidade japonesa de Hiroshima ex-
plodiu em um imenso cogumelo bri-
lhante. A imagem, vista de longe, era
até certo ponto bela, entretanto, dei-
xou um rastro de terror e morte. Mi-
lhares de pessoas morreram, outras
centenas foram contaminadas pela ra-
diação atômica. Há três gerações, os
japoneses veem seus parentes morren-
do em consequência da bomba atômi-
ca.

A energia nuclear é um perigo cons-
tante. Nos últimos anos foi a causa de
dezenas de acidentes graves, como o
de Chernobil, na Ucrânia, em 1985, e
o do lixo atômico encontrado num fer-
ro velho em Goiânia, em 1994.  A des-
coberta de Fermi é considerada um dos
maiores avanços científicos do século
XX.

Hoje, em países europeus e na Amé-
rica do Norte, o uso de energia nuclear
é disseminado como alternativa a fon-
tes tradicionais de geração de energia.

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI E GIANGRECCO CONSTRUÇÃO CÍVIL LTDA,

CNPJ Nº 047.296.26/0001-94, sito à Rua José Bonifácio Nº 610, Jabo-
ticabal/SP. Comunica que o funcionário, ROSEMIRO APARECIDO
DA SILVA, CTPS  048114, SÉRIE 00304, não comparece ao serviço
desde 29 de abril de 2013. Vimos pelo presente informá-lo que nos
termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica
designado o prazo de 3 dias a contar com a data da publicação, para
que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CARREGARI  E  GIANGRECCO  CONSTRUÇÃO  CÍVIL LTDA

Na última semana, o Prefeito, Raul
Gírio, assinou dois novos convênios com
o Fehidro, Fundo Nacional de Recursos
Hídricos. São R$ 380 mil que serão uti-
lizados na compra de uma Peneira Fina
de Canal, utilizada na Estação de Trata-
mento de Esgoto, e na revisão do Plano
de Bacias do Mogi.

A instalação da Peneira Fina de Canal
melhora significativamente o tratamen-
to do esgoto e consequentemente melho-
ra o rendimento. A compra do equipa-
mento deve ser concluída em até 180 dias.

A revisão do Plano da Bacia do Mogi
será capitaneado por Jaboticabal e en-
volve todos os 31 municípios partici-

Prefeitura assina dois novos
convênios com Fehidro

Os dois projetos receberão R$ 380 mil em investimentos

pantes. Por meio de reuniões, realiza-
das em diferentes cidades, serão feitos
diagnósticos, orçamentos de investimen-
tos e prazos.

O Prefeito, Raul Gírio, lembra que o
Plano da Bacia do Mogi funciona como
uma espécie de Plano Diretor. “Jaboti-
cabal será responsável por definir as
metas desse importante documento.
Para isso vamos promover reuniões em
diversos municípios e definir como se-
rão realizados os investimentos propos-
tos pelo comitê”.

O Presidente do SAAEJ, José Augus-
to Fagundes Gouvêa, lembra que serão
investidos R$ 180 mil na compra do

novo equipamento. “Vamos melhorar
significativamente o desempenho de
nossa estação de tratamento com a Pe-

neira Final de Canal. Nossa expectativa
é que em poucos meses o novo equipa-
mento entre em funcionamento.
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HISTÓRIAS DO ESPORTE
CRAQUES QUE PASSARAM POR JABOTICABAL

Jaboticabal 1958 - Em pé, da esquerda para a direita, estão: Dayton Aleixo, Nogueira (massagista),
Donato, Doneite, Vadinho, Ferraciolli, Roberto, Walter e o técnico Mesquita. Agachados estão: Fio,
Oliveira, Crispim, Carlino e Elson.

Autharis da Silva Gírio, o ex-ponta-
esquerda Fio, nasceu em 12 de setembro
de 1935, na cidade de Monte Alto, Es-
tado de São Paulo, e faleceu em Bebe-
douro (SP), enquanto exercia o ofício
de pintor, em 30 de janeiro de 1985.

Fio - Autharis da Silva Gírio
Foi casado com Maria do Livramento
Tercino Gírio e teve três filhos, Fer-
nando, Kátia e Raquel.

Jogador rápido e técnico, começou
sua carreira, como amador, no Sertão-
zinho Esporte Clube. Tornou-se profis-

sional em 1955, e foi contratado pelo
Jaboticabal Atlético Clube. Permaneceu
no clube até 1957, quando teve a chan-
ce de se transferir para o Juventus, mas
uma contusão no joelho abortou seu
sonho. Não demorou a parar com a bola.

CA Juventus, 1956 - Em pé: Diógenes, Clóvis, Bonfiglio, Riogo, Ditão, Mantovani e o bíblico massa-
gista Elias Pássaro. Agachados: Fio, Viana, Baltazar (o Cabecinha de Ouro do Corinthians), Roque e
Nezito.

Ciro Pavão
Ex-zagueiro do Jaboticabal, Francana e XV de Jaú

Quarto-zagueiro dos anos 40 e 50 de
XV de Jaú, Francana, ADA de Araraqua-
ra, Ferroviária de Botucatu, Uberaba e
Jaboticabal, Ciro de Almeida, o Pavão,
viveu em Jaboticabal (SP). Aposenta-
do, este jauense, nascido no dia 28 de
janeiro de 1928, era casado e não tem
filhos. Trabalhava esporadicamente
como massagista, e gostava de passar a
maior parte do tempo contando histó-
rias. A maioria, claro, relacionadas ao
futebol.

A carreira começou no XV de Jaú em
1946, época em que a amizade de sua
família, com a do fazendeiro e presiden-
te do Galo da Comarca, Zezinho Maga-
lhães, era grande. Pavão se recorda das
partidas que o time vinha fazer em São
Paulo. A concentração acontecia nos alo-
jamentos do Pacaembú. “Muitas vezes
encontrávamos jogadores do Corinthi-

ans por lá. Conversávamos muito”.
Entre tantos amigos e companhei-

ros que teve por conta da bola, Danilo
Alvim é inesquecível. O meia, que fez
parte da Seleção Brasileira derrotada
pelo Uruguai na decisão da Copa do
Mundo de 1950, foi seu treinador no
Uberaba. Deixou uma mensagem mar-
cante. “Certa vez, em meio a um papo
descontraído antes de uma partida, es-
távamos falando da vida. O Danilo con-
tou que havia perdido praticamente tudo
o que havia ganho como grande jogador
que foi, e que só restava uma casa no
Rio de Janeiro em seu nome. Pediu para
que não jogássemos dinheiro pela jane-
la, e evitássemos desperdícios”.

A passagem pelo Jaboticabal Atléti-
co, onde pendurou as chuteiras em 1960
e iniciou a carreira de treinador, foi de-
cisiva para apontar o rumo de sua vida.

Fez tantos amigos na cidade que prefe-
riu estabelecer residência por lá. Duas
partidas contra o Corinthians, tão logo
abraçou a função de técnico, ficaram
guardadas na memória.

“Foram dois amistosos que pararam
a região. O primeiro, vencemos por 6 a
3 (dia 21 de fevereiro de 1960, segundo
o Almanaque do Corinthians, de Celso
Unzelte). Lembro que um diretor do
Timão me perguntou o que ele iria dizer
em São Paulo para explicar o resultado.
Por isso, foi solicitada uma partida re-
vanche. Novamente não fomos bati-
dos. O placar final foi de 1 a 1 (dia 6 de
março de 1960)”.

A experiência no banco de reservas
seguiu por Taquaritinga, Mirassol, Vo-
tuporanguense e Tanabi, entre outros
clubes. Anos depois, sempre ligado ao
futebol, Pavão atuou como comenta-
rista esportivo de rádio

XV de Jaú, 1954 - Em pé: Japonês, Ciro Pavão, Cido, Cláudio, Fernandinho, Can-Can e o massagista
Cláudio Mascaro. Agachados: Guanxuma, Hermes, Adãozinho, Nestor, Pinho e Job.

Francana, 1958 - Em pé: Oswaldo, Pedrinho, Geraldo, Éca, Ciro Pavão e Garito. Agachados: Zinho,
Dico, Ponce, Mauri e Fernando.

Martim - Ex-ponta-esquerda do Vasco, Juventus e Botafogo
Martim, o Martim Afonso de Sousa,

ponta-esquerda do Botafogo em 1967,
mora atualmente em Campinas, no in-
terior de São Paulo, onde faz levanta-
mentos topográficos (Agrimensura).

Nascido no Rio de Janeiro, no dia 7
de janeiro de 1939, Martim começou a
carreira em 1957, nos juvenís do Vasco
da Gama, comandado pelo técnico Gra-
dim. Lá, atuou ao lado de jogadores como
Brito, Gualberto, Cuiabá e Domingui-
nho.

Em 1959, foi negociado com a Pru-
dentina, de Presidente Prudente-SP.

Passou pelo Jaboticabal Atlético Clube
(1961), Apucarana-PR (1962) e Lon-
drina (1963/64).

Em 1965, defendeu as cores da Por-
tuguesa de Desportos do técnico Aimo-
ré Moreira. Na Lusa, atuou ao lado de
grandes craques como Félix, Ditão, Edíl-
son, Vilela, Pampolini, Almir, Dida,
Henrique Frade, Ivair (o Príncipe), Nil-
son Bocão, entre outros.

Um ano depois atuou na ponta-es-
querda do Juventus-SP. No Moleque
Travesso do treinador Silvio Pirilo, jo-
gou ao lado de Milton Buzetto, Picasso,

Virgílio e Antoninho.
Seu último clube foi o Botafogo. No

clube da estrela solitária, Martim foi
dirigido por Admildo Chirol e por Za-
gallo, que iniciava sua carreira de trei-
nador. No Fogão, atuou ao lado de Man-
ga, Afonsinho, Gérson, Jairzinho, Car-
los Roberto, Valtencir, entre outros cra-
ques.

Casado, pai de Luciana Vittachi de
Sousa, Martim encerrou a carreira no
Botafogo, em dezembro de 1968, após
uma grave contusão no joelho em um
treino no campo de General Severiano.

Time Juvenil do Vasco, em 1957

Adilson Igarapava
Ex-atacante do Corinthians e Yamaha do Japão

Adilson, o Adilson Luiz Anastácio, nas-
cido em 10 de janeiro de 1958, começou
sua carreira pela Inter de Bebedouro, onde
atuou entre os anos de 1980 e 1981.

Depois, transferiu-se para a Inter de
Limeira (1981 a 1984), Ponte Preta e
Corinthians (ambos em1985), Sport
Club do Recife (1985 e 1986), XV de

Jaú (1987), Yamaha do Japão (1987 a
1990), XV de Jaú (1990), Jaboticabal
Atlético (1991 e 1992), Independente
de Limeira (1992 e 1993), Igarapava
Esporte Clube (1994).

Em Limeira, era conhecido como
"Linguiça", em Jaú como "Careca" e
em Igarapava como "Japonês".

Ele mora em Igarapava, interior de
São Paulo, no bairro Jardim Beatriz. Não
tem filhos.

Atualmente trabalha como monitor
pedagógico na Prefeitura Municipal de
Delta-MG, cidade próxima à Igarapava,
na E.E.F.A.A (Escola de Futebol Adil-
son e Amadeu).

Inter de Limeira, em 1984 - Em pé, da esquerda para a direita, o segundo é Zé Maria (que teve uma
rápida passagem pela Inter). Pecos é o último. Agachados: Édson Ampola, Eudes, dois jogadores não
identificados e Adilson Igarapava.

Em 1984 - Em pé: Solito, Dunga, Biro-Biro, Paulo César, Adilson e João Paulo. Agachados: Ismael,
Juninho, Wágner Basílio, Wladimir e Mauro. No canto direito da foto, o sorridente e bigodudo Márcio
Bernardes. E o loirinho, à frente de Wladimir, é claro, é Mauro Beting. Foto enviada pelo jogador
Ismael.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Rebecca de Andrade Costa, completou seu  3º ano de vida no
último dia 27 de maio, ao lado dos pais  Elaine Costa (Prever) e

Fabio Costa (Honda). Parabéns!

Pelo quarto ano consecutivo, a AREA
– Associação Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal
se transforma em um posto de coleta da
Campanha do Agasalho.

As temperaturas começaram a bai-
xar e a instituição, dentro de sua res-
ponsabilidade sócio ambiental, convida
a todos a colaborar. Para que o trabalho
solidário atinja o objetivo de ajudar o
próximo, a AREA pede que as doações
sejam, preferencialmente, de mantas,
cobertores e agasalhos sempre em bom

No próximo dia 10 de junho, às 19h,
na AREA – Associação Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia de
Jaboticabal, acontece a palestra com o
comandante do Corpo de Bombeiros de
Jaboticabal, 1º SGT.PM Mauro de Oli-
veira Cardoso.

O tema central é o Decreto nº
56819/2011 e os assuntos abordados
serão, entre outros, o Regulamento de
Segurança Contra Incêndio das Edifica-
ções e Áreas de Risco no Estado de São
Paulo, a nova sistemática de cadastra-

Parabéns à gati-
nha Ana Beatriz
Jacinto, filha de
Rodrigo (Fú) e
Cássia. Neta dos
avós corujas Adão/
Maria Inês; Ora-
vio/Nazaré.

Familiares e
amiguinhos a cum-
primentam pelo
aniversário a
transcorrer no dia
5 de junho, e estão
na espera da mega
festa! Felicidades!

Parabéns aos gêmeos Marco Antonio Romitelle e José Antonio
Romitelle. Marco reside em Jaboticabal e José em Osasco. O aniver-
sário será dia 6 de junho. Felicidades!

Camila Chelli
aniversaria dia

02 de
 junho.

Receberá
cumprimentos
dos familiares

e de seus
amigos.

PARABÉNS!

 Muita festa
até o último

gole!!!
Dia 7 de junho, o

jornalista e radialista
José Luiz Moiteiro,
completa idade nova,
com uma mega festan-
ça para familiares e
amigos. Com muita
caipirinha e cerveja até
o raiá do dia... tchê,
tchê, tchê, tchá, tchá,
tchá...!

Felicidades!

Débora Le-
mos Baptista,
completa no
dia 04 de ju-
nho, mais um
NIVER. O es-
poso Rodrigo,
filhos Bruna e
Guilherme, fa-
miliares e ami-
gas de trabalho
a felicitam. Pa-
rabéns!

Neste dia 1º de junho,  Dr. Mauro Cenço, completa idade
nova. Parabéns e muitas felicidades pelo NIVER!

Dia 02 de
junho, come-
morará mais
um aniversá-
rio, o compe-
tente e gran-
de empreen-
dedor José
Carlos Hori -
Que a sabe-
doria e as re-
alizações de
seus projetos,
sejam edifi-
cadas e forta-
lecidas cada
vez mais. Pa-
rabéns por
mais esse NI-
VER!

AREA realiza palestra em parceria
com o Corpo de Bombeiros

mento junto ao Corpo de Bombeiros, e
itens da IT-01 do mesmo decreto.

Direcionada aos profissionais e aos
estudantes de Engenharia, Arquitetura,
Agronomia, além de pessoal de escritó-
rios de contabilidade, a palestra é uma
realização da AREA, com o apoio do
CREA – Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Estado de São
Paulo.

O endereço da AREA é Avenida Car-
los Berchieri, nº300. Informações:
3203.1605.

R a f a e l
André Sil-
va, com-
p l e t a r á
idade nova
no próxi-
mo  dia 7 de
junho. Os
pais Rinal-
do e Rose
d e s e j a m
muitas feli-
c i d a d e s .

Hoje, 1º de ju-
nho, aniversaria
João Antonio
Bressan, propri-
etário da Jabo-
tur. Recebe  ami-
gos e familiares
para os mereci-
dos cumprimen-
tos pela data fes-
tiva.

João Antonio Bressan

Campanha: AREA convida a todos a
doar mantas, cobertores e agasalhos

estado.
Associados e interessados em ajudar

devem entregar as doações na AREA,
na Avenida Carlos Berchieri, 300, de
segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e
das 13 as 17h.

Vamos colaborar! Assim como
numa colcha de retalhos, se cada um
colaborar com uma parte, podemos
unir tudo em uma ação acolhedora que
aquecerá os que sentem frio. A AREA
fará com que as doações cheguem a
quem realmente precisa.

M A R I -
ÂNGELA
R O D R I -
GUES DE
OLIVEIRA
comemo-
rou mais
um ano de
vida no úl-
timo dia 29
de maio, ao
lado dos fa-
mi l iares .
Em especi-
al, ao lado
do Danilo.
Felicida-
des!

SEGURA PEÃO!
 A beleza do simpático Lucas

Bóvi é de deixar qualquer um de
queixo caído.O garotão tem 22
anos e é todo desenhado em 1.81
de pura saúde.Um sorriso maroto,
misturado a traços fortes e marcan-
tes. Entre as 19 belezas brasileiras,

Lucas jogou o laço e com todos os
requisitos necessários, alcançou
o título mais desejado daquela
noite. O belo é da cidade de Ser-
rana/SP, e merecidamente ele é o
nosso Mister Rodeio Brasil 2013.

Parabéns Lucas!
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QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

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

AUMENTE SUA RENDA
Oportunidade de Negócio
Tel: (16) 8205-0200 (16) 9708-9482

Desde que Dom (Vin Die-
sel) e Brian (Paul Walker) en-
volveram-se com um chefão
do crime no Rio de Janeiro e
agora andam fugitivos e sepa-
rados pelo mundo. Enquanto
isso, o agente Hobbs (Dway-
ne Johnson) persegue uma or-
ganização de mercenários pi-
lotos por 12 países, cujo men-
tor (Luke Evans) é ajudado por
uma impiedosa aliada. Para
prendê-los, Hobbs, então, de-
cide fazer um acordo com
Dom (Vin Diesel) e sua equi-
pe para que vença esse bando
nas ruas de Londres e, em tro-

ca, eles poderão retornar ile-
sos para casa.

O Senac São Paulo traz ao público a
exposição gratuita Imagem e Violência

que reúne 18 trabalhos exclusivos, de
importantes nomes da cena artística,
como Glauco, Guto Lacaz, Laerte, Mil-
ton Glaser, Rafic Farah, Roland Topor
e Ziraldo. No Senac Jaboticabal,  a ex-
posição terá início no dia primeiro de
junho e se estende até o final do mês. As
obras podem ser vistas de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 21 horas e aos sábados,
das 8 às 14 horas.

Doadas ao acervo do Senac pelos
artistas, as obras fizeram parte de Ima-

gens da Anistia, exibição realizada no
Fórum Internacional Senac de Comu-

nicação Gráfica Imagem e Violência,

em 1994, para mobilizar a sociedade
em defesa dos direitos humanos. A ex-
posição leva ao público uma proposta
de lazer e reflexão, por meio da obser-
vação de cenas da vida cotidiana e de
seus acontecimentos.

 “Individualmente as peças captam
a atenção do público por sua forma de
expressão, por vezes imperceptível e
sutil, ou bem humorada. Porém, juntas
formam um painel capaz de proporcio-

Senac Jaboticabal promove exposição
gratuita Imagem e Violência com obras

de cartunistas e artistas gráficos
Oito unidades da capital e do interior do Estado recebem neste ano a

exposição que reúne trabalhos de Glauco, Guto Lacaz, Laerte, Milton Glaser,
Rafic Farah, Roland Topor, Ziraldo, entre outros

nar reflexões sobre o tema”, diz a cura-
dora Regina Carmona. O visitante pode
conferir criações que mostram, por
exemplo, a revolta contra as injustiças,
como as dos cartunistas Glauco e Laer-
te. “Muitos fazem o humor de alerta e
denúncia contra a censura e o governo,
como Fortuna e Ziraldo”, completa
Regina.

 Imagem e Violência conta, ainda,
com o trabalho de renomados designers
gráficos como Rafic Farah e Milton
Glaser, idealizador da campanha I Love

NY, criada no fim dos anos 1970 e con-
sagrada como uma das marcas mais fa-
mosas do mundo.

Exposição Imagem e Violência
Gratuito
Senac Jaboticabal
Data: de 1 a 30/6
Horário: de segunda a sexta-feira,

das 8 às 21 horas; e aos sábados, das 8 às
14 horas

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

A organização do Rodeio Show
Jaboticabal, em parceria com a Agên-
cia de Modelos PHP, realizou no sá-
bado, 25, o concurso que elegeu a
Rainha, Mini Rainha e Miss Brasil
Rodeio Show 2013. O evento, reali-
zado no Clube Mascagni e com apre-
sentação da modelo e jornalista Cis-
sa Stolariki, contou com a participa-
ção de cerca de 400 pessoas e apoio
das lojas Penélope e Side Wind,
além de show da dupla Jhony e Hen-
rique.

Após a votação dos jurados, o

RSJ elege Rainha, Mini Rainha e Miss Brasil Rodeio Show 2013

Nos cinemas
AMIGOS INSEPARÁVEIS  ***
Um dos maiores representantes do

cinema subversivo que tomou Ho-
llywood  nos anos 70, o ator Al Paci-
no é considerado por muitos, o maior
ator de todos os tempos. Aos 73 anos,
ele ainda consegue entregar atuações
interessantes e bem elaboradas, se uti-
lizando desse talento, sem fazer mui-
to esforço. Em “Amigos Insepará-
veis’’, ele tem a companhia dos igual-
mente talentosos Christopher
Walken e Alan Arkin, em um enre-
do que é mera desculpa para esse du-
elo de titãs acontecer diante de nos-
sos olhos. A história mostra Val (Pa-
cino), que acaba de sair da cadeia e é
recebido por Doc (Walken) seu an-
tigo parceiro e amigo, que conse-
guiu ficar em liberdade apenas por-
que o primeiro manteve a boca fe-
chada sobre seus crimes. Uma vez
em liberdade, Val só quer saber de se
divertir, mesmo que a idade avança-
da o atrapalhe, principalmente no
ramo sexual. Para completar, a gan-
gue entra em cena Hirsch, o ex-pi-
loto de fuga interpretado pelo indi-
cado ao Oscar desse ano, Alan Arkin,
que é resgatado de um asilo para se
divertir mais uma vez ao lado de sua
velha turma. Mas existe um proble-
ma, Doc é ameaçado por um gangs-
ter, que no passado foi traido pela

dupla e ele só será perdoado se aca-
bar com a vida de Val. Embora todo
levado em um tom cômico “Ami-
gos Inseparáveis’’, reserva uma boa
leva de cenas emotivas, como as
que são passadas em uma lanchone-
te. Mas o que o diretor Fisher Ste-
vens quer realmente, é homenage-
ar esses monstros da sétima arte,
que fizeram tanto sucesso no pas-
sado e continuam trabalhando no
presente, com extrema competên-
cia. Lançamentos

FAROESTE CABOCLO
SE BEBER NÃO CASE 3
A FUGA DO PLANETA TERRA

público conheceu quem represen-
tará a marca RSJ até o próximo even-
to, em 2014. No posto de Mini Rai-
nha, Gabriela Satelis conquistou a
faixa. Já a nova Miss Brasil Rodeio
Show é Daniele Porto, representan-
do o Estado de Distrito Federal.

Na votação mais esperada da noi-
te, venceu a candidata Carolayne
Gabriel. Com um sorriso no rosto e
emoção ao saber do resultado, ela
conquistou os jurados e ficou com
a faixa mais importante da noite.

Confira todos os resultados:

Mini Rainha: Gabriela Satelis; Mini
Princesa: Julia Ruas; Mini Simpa-
tia: Leticia Sisto; Miss Brasil Ro-
deio Show: Daniele Porto (DF);
Segunda Miss Brasil Rodeio
Show: Monize Gaudencio (BA);
Miss Simpatia Rodeio Show:
Mayara Barreto (ES); Rainha: Ca-
rolayne Gabriel; Princesa: Michel-
le Botta; Simpatia: Rilary Dante

Paulo Pupin e toda a organiza-
ção do evento gostaria de agrade-
cer a cada familia, pela confiança
assim depositada, principalmente

a todas as candidatas que deram
um show durante todo o evento,
em especial aos seus grandes apoi-
adores: RSJ 2013, Jornal A GAZE-
TA, Centro Automotivo Ferrari,
Chico Baratela, Faça Festa Alter-
nativa, KD locadora de vans, Can-
tinho do Verde, Penélope, Al’luz,
Pizzaria Cascata, SaporeD’Italia,
Certeza Baby, Jabotur, Lika Bijute-
rias, Dj entretenimento, e em es-
pecial a loja oficial da escolha da
Rainha do RSJ 2013 Side Wind, o
nosso Muito Obrigado.
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A Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, através da Coorde-
nadoria Estadual dos Conselhos Comuni-
tários de Segurança - CONSEGS, tem a

honra de convidar Vossas Senhorias para:

 Encontro dos CONSEGs e Sociedade Civil da
Região de DEINTER/CPI 3 - Jaboticabal

Local: Clube da Velha Guarda
Av. Manoel Fernandes Batista, 35 (ao lado da OAB)
Jaboticabal - SP
Data: 04/06/2013
Horário: 18:00 Horas ás 21:30 Horas

Municípios que compõem o Encontro: Jaboticabal, Taquaritinga, Cás-
sia dos Coqueiros, Jaborandi, Colina, Severínia, Cajobi, Embaúba, Monte
Azul Paulista, Bebedouro, Terra Roxa, Viradouro, Pirangi, Vista Alegre do
Alto, Taiaçú, Taiúva, Cajuru, Monte Alto, Guatapará, Pitangueiras, Pontal,
Sertãozinho, Barrinha, Dumont, Pradópólis, Guariba, Jardinópolis, Brodo-
wski, Altinópolis, Santo Antonio da Alegria, Ribeirão Preto, Serrana, Serra
Azul, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança, Motuca, Matão, Dobrada e
Santa Ernestina.

"Nós queremos dar a oportuni-
dade de todos curtirem os oito sho-
ws do Rodeio Show Jaboticabal
2013. Por isso, lançamos valores da
permanente em que o público tem
quase 40% de desconto em compa-
ração com a compra do ingresso
avulso. É muito mais compensató-
ria a compra da permanente".

As palavras acima são da orga-
nização do Rodeio Show Jaboti-
cabal que já está comercializando
o segundo lote das permanentes

Na compra da permanente, fãs economizam quase
40% no RSJ 2013. Aproveite a compra do segundo lote

para curtir as atrações no Palco
Principal do Clube Pioneiros da
Sela, entre 13 e 22 de junho.

"Eu ia comprar dois dias, mas aí
fiz as contas e vi que compensava
mais a permanente. A grade de sho-
ws está excelente e tenho certeza que,
caso eu comprasse apenas dois in-
gressos avulsos, chegaria no dia dos
outros shows e eu teria vontade de
ir. Então, garanti a minha permanen-
te com desconto e vou para o rodeio
todos os dias", comenta a fã de Isra-

el e Rodolffo e Fernando e Sorocaba,
Carolina Dardani.

O pensamento, entretanto, não
é uma exclusividade dela. Outros
fãs perceberam que, na "Hora H",
a vontade falará mais alto e, com a
permanente em mãos, é só chegar
ao Pioneiros da Sela para curtir os
astros do sertanejo universitário.
"Quem vai um dia, passará vonta-
de por não ir nos outros. Eu sei
disso por experiência própria nos
outros anos e não corri o risco.

Comprei a minha permanente com
desconto e vou curtir um dos me-
lhores rodeios do país", afirma
João Vitor com o sorriso no rosto.

Os ingressos estão espalhados
pela cidade, como no Trailer da Pra-
ça 9 de Julho, localizado no Centro
da cidade, Jaboticabal Shopping,
entre outros. Não há previsão de
quando haverá aumento nos valo-
res das permanentes, ficando a cri-
tério da organização e do número
de ingressos disponíveis por lote.



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

RUA SÃO JOÃO Nº 268

A equipe de Atletismo do D.E.L.-
Departamento de Esportes da Secreta-
ria da Educação, Cultura e Lazer da Pre-
feitura Municipal de Jaboticabal, repre-
sentada pelas Escolas: EMEB-TERE-
ZA NORONHA DE CARVALHO/DIS-
TRITO DE CÓRREGO RICO - Respon-
sável - Professor Luis Antonio Pimen-
ta; a equipe da EMEB-PAULO FREIRE
DE JABOTICABAL - Responsável -
Professor Carlos Roberto Pereira, par-
ticiparam do XXI CIRCUITO REGIO-
NAL DE ATLETISMO NA CIDADE
DE MONTE ALTO/2013, conquistan-
do resultados positivos em várias cate-
gorias: Aspirantes (até 10 anos), Pré-
Mirim (11,12 e 13 anos), Mirim (14 e
15 anos), Menores (16 e 17 anos), mas-
culino e feminino.

A competição aconteceu no dia 11/
05/2013 - sábado, na cidade de Monte
Alto, e contou com a participação de
várias cidades da região.

O Diretor de Esportes do D.E.L.-
João Henrique Pifer, comenta que “atra-
vés do trabalho realizado com alunos
das escolas Municipais e Estaduais, com
iniciação Desportiva pelos professores
do D.E.L, consiguiremos atingir um
maior número de crianças praticando
as mais diversas modalidades em nosso
município, levando saúde, disciplina,
participação, oportunidades e educação
a todos, com o apoio das escolas e dos
pais. A Prefeitura Municipal, através do
Prefeito Raul Gírio e a Secretaria da
Educação, através do Secretário, Pro-
fessor César Esper, não tem medido es-
forços no que diz respeito ao apoio ofe-
recido à realização de todo trabalho, pe-
los professores do D.E.L., como tam-
bém do Diretor de Esportes João Pifer.

RESULTADOS DA EQUIPE DE
ATLETISMO DO D.E.L./JABOTI-
CABAL:

EMEB-PAULO FREIRE/RESPON-
SÁVEL - PROFESSOR CARLOS
ROBERTO PEREIRA.

EQUIPE DE ATLETISMO DO D.E.L. PARTICIPA DO XXI CIRCUITO DE
ATLETISMO REGIONAL 2013 E CONQUISTA RESULTADOS IMPORTANTES

CATEGORIA ASPIRANTES (10
ANOS) - FEM-500M: 1º LUGAR - JU-
LIA DOS SANTOS SANTANA. 3º LU-
GAR - ELOISA GABRIELLI RODRI-
GUES.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS) -FEM - 600M: 2º LUGAR
- LARISSA ALVES DA COSTA.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS)-MASC-60M: 1º LUGAR
- LUIS FELIPE PRADO NUNES. 2º
LUGAR - MATHEUS HENRIQUE
LIMA PRADO.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS)-MASC-150M: 3º LU-
GAR - MATHEUS HENRIQUE LIMA
PRADO.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12

E 13 ANOS)-MASC-600M: 1º LU-
GAR - JOÃO VITOR SILVA RODRI-
GUES. 2º LUGAR - LEANDRO DE
OLIVEIRA PEREIRA.

CATEGORIA MIRIM (14 E 15
ANOS)-MASC-1000M: 2º LUGAR-
JOÃO VITOR GOMES DA SILVA.

RESULTADOS DA EMEB-TERE-
ZA NORONHA DE CARVALHO/
CÓRREGO RICO/RESPONSÁVEL
PROFESSOR LUIS ANTONIO PI-
MENTA.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS)-MASC-ARREMESSO
DE PELOTA: 1º LUGAR - MATHEUS
CARLOS COM 52 METROS/RECOR-
DE DA PROVA. 2º LUGAR - LUCAS
GABRIEL ASSIS ALBERNEORI.

CATEGORIA ASPIRANTE
(ATÉ 10 ANOS)-MASC-50M:  1º
LUGAR - PETERSON L. S. BAR-
BOSA. 2º LUGAR - PAULO CÉSAR
F. SMIESK.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS)-FEM-60M: 2º LUGAR -
MILENA CARVALHO ARAUJO; 3º
LUGAR - AMANDA PEREIRA DE
ANDRADE; 4º LUGAR - ANA JULIA
MACEDO DE LIRA. 5º LUGAR - ARI-
ETA BRANCO.

CATEGORIA PRÉ-MIRIM (11,12
E 13 ANOS)-MASC-600M: 2º LU-
GAR - VICENTE PEREIRA DE AN-
DRADE JUNIOR. 5º LUGAR - KAI-
QUE ADRIAN DE OLIVEIRA.

No último domingo (26), aconte-
ceu na cidade de Colina, o 29º Campe-
onato Estadual de Li Tchuó Pá Kung-
Fu , e o Professor Valcir Albieri, junto
aos seus alunos, estiveram presentes
e ganhando Troféu por quantidade de
participantes e mais de 20 medalhas.

Colocações:
1° Lugar em combate: Mateus

A. Munóz - Categoria Baby; Ivan M.
Ferreira - Categoria Infantil; Leonar-
do da S. Gonçalves – Categoria Infan-
til; Valter G. Ricci dos Santos - Cate-
goria Infanto Juvenil; Marlon H. C.
Gomes - Categoria Juvenil; Michele
Abrano - Categoria Juvenil; Adão P.
Penteado - Categoria Adulto e José
Elvis da S. Oliveira - Categoria Adul-
to.

2° Lugar em Combate: Maicon
O. da Silva – Categoria Infantil; Otá-
vio H. Reino - Categoria Infantil; Pau-
la F. de Jesus - Categoria Juvenil; Ygor
T. Albieri - Categoria Juvenil e Gui-
lherme V. Soares - Categoria Adulto.

3° Lugar em Combate: Rafael H.
dos Santos - Categoria Infanto Juve-
nil; Pedro H. Munóz - Categoria In-
fanto Juvenil; Marinildo J. da Silva -
Categoria Adulto e Diego R. Contant
- Categoria Adulto.

4° Lugar em Combate: Felipe S.
Silva - Categoria Infanto Juvenil; Jo-
natan de J. Assunção – Categoria In-
tanfil; Colocações em Formas, Gui-
lherme V. Soares – 3° Lugar - Catego-

Equipe de Li Tchuó Pá Kung-Fu traz para Jaboticabal 2 Taças e mais de 20 medalhas

ria Adulto e Michele Abrano – 1° Lu-
gar - Categoria Juvenil.

A atleta Michele Abrano conquis-
tou o Troféu como destaque em for-
mas.

Atuando como Técnica responsá-
vel em todas as modalidades, a aluna
Tatiane Marteloni.

Três de seus alunos receberam o
certificado de Árbitros e tiveram

suas primeiras atuações dentro da
arbitragem (Michele Abrano, Adão
Prudêncio Penteado e Tatiane Mar-
teloni).

O professor  Valc i r  Albier i
parabeniza todos os participan-
tes e agradece aos pais e alunos
por estarem juntos, sempre tra-
zendo ótimas colocações à cida-
de e família Li Tchuó Pá Kung-

Fu.
Agradecimentos: Refrigerantes Ja-

boti, Prefeitura Municipal, Santana
Oxiquimica,  Farmácia Homeoderme,
Prof. Áureo Unesp e Prof. Márcia Rita
Unesp.

Interessados, entrar em contato
com Prof .  Valci r :  92713632/
97328806/81212575.

Ser criança é brincar, rir e sorrir,
imaginar... E, para algumas crianças da
nossa cidade, é também vencer desafi-
os, transpor etapas e caminhar longe.

E foi assim que 33 novos atletas de
Jaboticabal se sentiram no último dia
26, quando aconteceu o “Campeona-
to Paulista Escolar de Karatê 2013”,
em São Paulo. Foi uma grande emoção
ver os novos talentos despontando e
trazendo medalhas para a nossa cida-

Atletas de Jaboticabal dão um show de talento no
Campeonato Paulista Escolar de Karatê em São Paulo

de.
A competição envolveu cerca de

130 atletas vindos de 79 entidades de
ensino dos vários municípios do esta-
do de São Paulo. Para participar do
campeonato houve o envolvimento
dos alunos de  14 escolas, que trouxe-
ram 25 medalhas (ouro, prata e bron-
ze), sendo que 04 deles foram classifi-
cados para a Etapa Nacional.

A competição é realizada anualmen-

te pela FEDEESP - FEDERAÇÃO
DO DESPORTO ESCOLAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e é uma
seletiva para a etapa Nacional que
acontece em Brasília no final deste
ano. A partir daí, os atletas classifica-
dos seguem para o Mundial.

A equipe técnica composta pelo
Sensei Paulo Mota,  Sensei Simone
Yonamine Mota – técnica da equipe
de Jaboticabal e da Seleção Brasileira

de Karatê; Victor Y. Mota, Nicole Y.
Mota e Felipe Leme – auxiliares téc-
nicos; e Eline Laurentiz de Caiado
Castro – psicóloga da equipe, come-
moram o grande resultado, vindo de
muito esforço, garra e, sobretudo, ta-
lento de todos os atletas participan-
tes.

Quer saber mais? Acesse:
www.fedeesp.org.br

Uma mulher toda metida entra
na pastelaria e vai dizendo para o
pasteleiro:

— Ô japonês, eu estou com muita

RIR COM WALDIR

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.)

pressa! Eu quero 20 pastéis, 15 em-
padas e 30 coxinhas.

Nos pastéis ponha bastante carne
e vê se capricha no palmito das em-
padas, entendeu? E faça o favor de
correr porque eu estou em cima da
hora...

O japonês ficou muito pê da vida
com o jeito da madame e respondeu:

— Eu tô com uma dúvida, senhora.
— Qual é?
— E nas coxinhas, não vai nada?
......................................................
Dois loucos estavam tomando ba-

nho e um deles disse:
— Duvido que você consegue su-

bir pela água do chuveiro e encostar
no mesmo.

O outro respondeu:
— Eu não. Acha que sou bobo?

Eu sei que quando eu chegar lá em
cima, você vai desligar o chuveiro e
eu caio.

 PORTARIA Nº 08/2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 71 e 72 da Lei
nº 3.736, de abril de 2008, que versam sobre a jornada de
trabalho e o horário de expediente nas repartições públicas
municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o horá-
rio de expediente da Câmara Municipal de Jaboticabal, vi-
sando um melhor atendimento ao público e a conformidade
como os horários de expediente dos setores/departamen-
tos da Prefeitura Municipal, que atendem das 7hs às 17hs,
com suas diferentes especificações regulamentadas no De-
creto nº 5.646, de 10 de agosto de 2.011;

RESOLVE normatizar o horário de expediente da Câmara
Municipal de Jaboticabal, que a partir do dia 1º de junho de
2.013, será das 7h30 às 11h30 e das 13hs às 17hs.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 20 de maio de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

 PORTARIA Nº 07/2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições
que lhe confere a legislação vigente,

RESOLVE instituir lanche aos servidores da Câmara
Municipal, que será fornecido pelo Poder Legislativo, diari-
amente, no período da tarde, tendo o tempo de quinze minu-
tos.

RESOLVE, também, que os servidores da Câmara Muni-
cipal, que estiverem no exercício de suas funções após as
22hs, farão jus a um lanche também no período noturno.

Registra-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 20 de maio de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Jaboticabal
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PAE promove lançamento  projeto
“Alimentação fora do lar”

Palestra inicial acontece no dia 10 de junho, às 15h, na sede da ACIAJA

Os proprietários de bares, restau-
rantes, lanchonetes, padarias, rotisse-
ries e quiosques de Jaboticabal passam
a ter uma opção de curso de qualifica-
ção. Uma parceria entre Prefeitura, Se-
brae, ACIAJA e ITJ oferece aos inte-
ressados o projeto “Alimentação fora
do Lar”. O lançamento acontece em 10
de junho, na sede da ACIAJA.

O Secretário de Indústria, Comér-

cio e Turismo, Valdemir Lutti, lembra
que o curso trata de assuntos como
melhoria de gestão, produtividade, vi-
sual  merchandising e segurança ali-
mentar. “Vamos tratar sobre temas es-
pecíficos e de vital importância para o
sucesso do empreendimento”.

Para mais informações ou inscrições,
o telefone de contato do Posto de Aten-
dimento ao Empreendedor é 3203-3398.
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