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Um dia maravilhoso, de sol,
temperatura estável, no Dia de
Negócios, realizado pela  Coo-
percitrus Valtra de Taquaritinga
e Monte Alto, reuniu agriculto-
res e cooperados, numa integra-
ção entre cooperativa e fornece-
dores.

DIA DE NEGÓCIOS
COOPERCITRUS VALTRA

O evento foi promovido no
recinto da Associação Nipo Bra-
sileira, no último dia 12 de ju-
nho.

Com uma estrutura monta-
da especialmente para atender
às necessidades da lavoura de
diversas culturas,  produtos

veter inár ios ,  insumos e  as
Máquinas e Implementos Agrí-
colas.

A Coopercitrus Valtra, junta-
mente com seus fornecedores,
proporcionaram o contato com
inovações tecnológicas, preços
diferenciados e condições facili-

tadas de pagamentos em todos os
produtos comercializados pela
Cooperativa.

Estiveram no evento os forne-
cedores: NGAgro, Jumil, Dow
AgroSiences, Nogueira,  KUHN,
Baldan, Jacto, BM DUMONT,
TATU  MARCHESAN, GEO AGRI,

Nufarm, entre outros.
O gerente da Coopercitrus de

Monte Alto, Leandro Marcussi,
satisfeito com o Dia de Negócios,
achou “fortalecedora essa intera-
ção da Cooperativa junto aos Pro-
dutores Rurais, Cooperados e For-
necedores. O evento foi surpreen-

dente com as expectativas de bons
negócios efetuados”, enfatizou
Leandro.

Wanderlei Churrasco, organi-
zou o almoço com a tradicional
costela de ripa para os convida-
dos e a Coopercitrus efetuou sor-
teio de maravilhosos brindes.

Buscar ao sol é a oportunidade de

fortalecer a perfeição, tolerância,

humildade e ser feliz

Quem fica à espreita, no covil de

lobos, para atacar, é excremento da

inutilidade

Há abelhudos que conduzem cegos

pelos caminhos da ignorância
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PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher
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Já notaram como reagimos diferen-
te a cada pessoa e como algumas pesso-
as tem o Dom de despertar na gente lá
do fundo, coisas que são tão bonitas e
delicadas que encantam até a gente mes-
mo?

É que existem pessoas muito especi-

O PANOPTICON é um pequeno
Teatro onde cada Detento aprende a
desempenhar seu papel de Prisioneiro
para um público hipotético. O Prisio-
neiro aceita perder seu Estatuto de Su-
jeito Agente para Interiorizar o con-
trole, integrando-se a um “todo” hip-
nótico. Que se pense nos Estados Uni-
dos que há pouco abandonaram algumas
de suas  Conquistas  e  Tradições Repu-

Quando respeitamos os direitos dos
outros, também somos respeitados. Mas
infelizmente a maioria não pensa as-
sim. É por isso que encontramos muitas
pessoas feridas, magoadas e destruídas
emocionalmente. A bíblia fala de uma
mulher que foi pega em adultério e to-
dos a desprezaram, fazendo dela uma
pessoa sem valor, expondo o seu peca-
do ao público, como se ela fosse à única

“Estávamos, minha esposa e eu den-
tro de uma cabana, em lua-de-mel, quan-
do começamos a ouvir aquele barulho
de toc-toc-toc. Saí para olhar e encon-
trei um pica-pau no telhado abrindo bu-
racos no teto”, explicou o cartunista e
produtor Walter Lantz ao The Times,
em 1992. Assim nasceu a ideia para um
dos desenhos animados mais conheci-
dos da história da TV mundial: O Pica-
Pau. No dia 22 de março de 1994, Lantz
morreu de insuficiência cardíaca no ST.
Joseph Medical Center, em Burbank,
Califórnia, deixando órfão o pequeno
pássaro vermelho e azul.

A inspiração para a criação do per-

REFLEXÃO  –  A  SOCIEDADE  DO  ESPETÁCULO
A “Sociedade do  Espetáculo” Contemporânea é a da Visibilidade Absoluta: é panóptica

blicanas –  Direitos Civis, Políticos e
Sociais –  em nome da  Segurança.

Há pouco tramitou no Congresso
Americano Lei na qual as Empresas de-
verão indicar “espiões” contra o Ter-
rorismo Virtual: um em cada dez “cida-
dãos” deverá ser Vigia. No apogeu da
Sociedade Ocidental que se considera
lógica, na qual a Ciência prometeu Se-
gurança e Bem Estar, o atual Estágio da
Acumulação Capitalista cria a “Civili-
zação do Pânico”. Ela vincula-se à Pas-
sividade e à Angústia Existencial da Per-
da do controle da Natureza e do Mundo
e ao Medo da destruição, relacionando-
se ao “delírio” e não ao Campo Ético –
Campo este da Escolha, da Consciência
e da Liberdade : “nunca uma Época es-
teve tão disposta a  Suportar Tudo e, ao
mesmo tempo, a Achar Tudo tão Into-
lerável” (AGAMBEN,2002,p. 37).

A Indiferença Moral (desresponsa-
bilização do Indivíduo) e Política (Pas-
sividade), mantêm Relações Íntimas com
os Meios de Comunicação de Massa. A
Democracia – como esforço conjunto
de Ações e Deliberações – é substituída

pelo Monopólio das Informações Dis-
poníveis na Mídia. O Indivíduo “for-
mado” por ela, e ao qual se destina, re-
quer  e “valoriza”um Leitor ou Espec-
tador por sua incapacidade de concen-
tração.

A grande Imprensa diária é colagem,
montagem de “notícias”: a propaganda
militar e o desarmamento, a bomba nu-
clear e a fralda descartável, o assassina-
to em massa e a ração para animais do-
mésticos se equivalem. Nesse aspec-
to, a Mídia Televisiva é “mídia zero”,
exige um nada de atenção, um máximo
de distração.

O MODUS OPERANDI da  Mídia é
incompatível com os Valores Éticos.
Estes se reportam a um “Sistema” de
Valores reconhecidos e assimilados por
uma Comunidade Política. Neste senti-
do, Timo Airaksinen, em seu artigo
“Escândalo e Relíquia”, observa o fim
da Experiência do Escândalo: em nosso
Mundo nada é Obsceno, porque Tudo o
é. Dramaturgia da Permissividade, não
há sequer o que transgredir. Escândalos
existem quando certos Valores ou Virtu-

des são Violados, só sendo possível, hoje,
guardar a memória de Escândalos Ocor-
ridos, mas não de serem Criados Novos.
A Contemporaneidade Ocidental ultra-
passa qualquer Escândalo; ou talvez
Tudo seja tão Escandaloso que essa
Noção não tem mais qualquer sentido.

O Pensamento Moderno Iluminista
acreditava que tudo podendo ser expli-
cado pudesse ser, por isso, regulado.
Escândalos existiam quando uma expli-
cação se  rompia, eram a prova do limi-
te e do fracasso do projeto das Luzes.
Um Escândalo é um impasse na Com-
preensão Moral: podia ocorrer no con-
texto Ético do Cristianismo, no Român-
tico e no Burguês. Na Tradição Aristo-
crática e Romântica, o Escândalo se
Compreende face aos Valores da Hon-
ra, Amor e Fidelidade; no Contexto Cris-
tão, aos Valores da Fé, Amor e Esperan-
ça; no Burguês, Castidade, Sobriedade,
Trabalho e  Sucesso. Enquanto ainda
acreditava-se nesse Conjunto de Valo-
res, Escândalos eram possíveis.

Reflexão baseada em texto de Olgá-
ria Matos  –  Fernando Stigliano

O PICA-PAU
Seu criador Walter Lantz deixou seu nome na história da animação

sonagem, no entanto, teve um empur-
rãozinho familiar. Gracie Lantz, esposa
de Walter, insistiu para que o marido
transformasse o pequeno pica-pau em
personagem. “Fiz esboços, levei a ideia
para meu estúdio e conversei com o
pessoal, sem botar muita fé. Acabei dei-
xando-o aos cuidados de meu melhor
artista, Alex Louy, enquanto Bugs Har-
daway desenvolvia a história”, declarou
Lantz.

Filho de imigrantes italianos, o co-
lunista começou sua carreira como um
modesto Office-boy num jornal do mag-
nata norte americano das comunicações,
William Randolph Hearst. Nas folgas
frequentava aulas em uma escola de ar-
tes. Em 1916, recebeu uma oferta para
trabalhar no departamento de anima-
ção das empresas Hearst, sob a supervi-
são do diretor Gregory La Cava. Subiu
degraus ao mesmo tempo em que a pró-
pria animação galgava os seus, naquele
tempo, não sabíamos muito sobre ani-
mação. Tudo era muito primário. Eu
costumava copiar quadro a quadro as
cenas dos filmes mudos de Chaplin para

estudar seus movimentos, relatou. De-
pois de uma estabanada estreia de Lantz
como ator contracenando com perso-
nagens animados em curta metragens
do Cartoon Dinky Doodle e participa-
ções como escritor de gags para Frank
Capra, teve a histórica oportunidade de
produzir o primeiro desenho em Tech-
nicolor: a sequência de abertura de O
Rei do Jazz.

Lantz passou mais de uma década
produzindo curtas para Universal. En-
tre os personagens estão Oswaldo o
Coelho Sortudo e Andy Panda. A pri-
meira aparição de seu personagem mais
celebre  aconteceu justamente em um
desenho de Andy Panda chamado Kno-
ck Knock, em 1940. Oito anos depois,
a música The Woodpecker Song seria
indicada ao Oscar como melhor can-
ção. Mas só em 1976 o animador rece-
beria uma homenagem com um Oscar
pelo conjunto de sua obra. Uma curiosi-
dade em relação ao personagem Pica-
Pau foi a troca da voz original do pássa-
ro. Inicialmente fornecida por Mel
Blanc, uma das assinaturas mais lem-

bradas dos créditos do desenho, teve
também a voz do escritor das histórias,
Bugs Hardway, e da própria esposa de
seu criador Gracie Lantz. Secretamen-
te, durante os testes, Gracie gravou uma
fita e a juntou com as demais para que o
marido escolhesse a nova voz. Escolhi
a voz número sete. Quando perguntei
quem era, ela furtivamente se esquivou.
Pensei, Meu Deus, o que as pessoas vão
pensar quando descobrirem que a voz
do  Pica-Pau é a da esposa do produtor,
brincou Lantz. Atualmente, 17 origi-
nais dos Cartoons de Lantz podem ser
vistos no Smith – sonian Institutions
National Museum of American History
junto com uma peça em madeira cópia
do personagem. Sob o seu nome está o
crédito por Profundas e Verdadeiras
Realizações Dentro da História Ameri-
cana.

Datas importantes
23 de março de 1910, nasce Akira

Kurosawa, cineasta japonês, dirigiu os
clássicos O Sete Samurais e Dersu Uza-
la.

23 de março de 1919 O professor
primário e jornalista Benedito Mussoli-
ni, que havia rompido com o partido
Socialista, forma em Milão, na Itália, o
Partido Fascista, para lutar contra o li-
beralismo e o comunismo.

O RESPEITO
pecadora, e a condenaram, e julgaram-
na, como se eles fossem seus juízes. De-
pois a levaram até Jesus, pensando, agora
vamos desmascaá-lo, porque Ele diz ser
o filho de Deus. Veremos o que Ele vai
dizer. Estes Fariseus e Escribas eram
pessoas invejosas e tinham ódio do Se-
nhor Jesus. Queriam por toda lei, achar
alguma coisa para dizer ao povo, que
Jesus era um grande impostor. Como
eles não encontravam nada na pessoa
de Jesus, arquitentaram este plano ma-
lígno, provavelmente combinaram en-
tre eles, dizendo: você vai e adultera
com aquela mulher que já é de má fama,
e entraremos e pegamo-la, levamo-la
até Jesus, porque Ele não vai ter o que
dizer, a não ser que ela seja apedrejada.
Vamos ver esta passagem: Porém Jesus
foi para o monte das Oliveiras. E, pela
manhã cedo, voltou para o templo, e
todo o povo vinha ter com Ele, e as-
sentando-se, os ensinava. Era costume
de Jesus fazer suas orações ao Pai no
monte das Oliveiras. Quando amanhe-
ceu o dia, Ele foi ao templo para ensi-
nar a palavra de Deus. O povo o admi-
rava e ficava maravilhado com os seus
ensinamentos. Quando de repente um
grande tumulto no meio da multidão.

Era os Escribas e os Fariseus que trou-
xeram-lhe uma mulher, apanhada em
adultério. E, pondo-a no meio, disse-
ram-lhe: Mestre, esta mulher foi apa-
nhada, no próprio ato, adulterando, e,
na Lei, nos mandou Moisés que as tais
sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando-o para que
tivessem de que o acusar. Mas Jesus, in-
clinando-se, escrevia com o dedo na
terra. E, como insistissem, perguntan-
do-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aque-
le que dentro vós está sem pecado, seja
o primeiro que atire pedra contra ela.
Jesus, conhecendo os pensamentos e as
intenções do coração deles, e sabendo
que aquilo fôra planejado para acusá-lo,
e vendo a mulher sendo desrespeita e
humilhada, disse Jesus: Quem não tiver
nenhum pecado, que atire a primeira
pedra. Quando ouviram isso, saíram um
a um, a começar pelos mais velhos, até
aos últimos; ficaram só Jesus e a mu-
lher, que estava no meio. Que cena ines-
quecível para ela. Como o amor de Deus
é infinito. Uma mulher de má fama di-
ante do seu criador, esperando sua con-
denação pelo seu pecado, com um cora-
ção totalmente arrependido. Jesus viu
que ela estava muito arrependida. E, en-
direitando-se Jesus e não vendo ninguém
mais do que a mulher, disse-lhe: Mu-
lher, onde estão àqueles teus acusado-

res? Ninguém te condenou? E ela disse:
Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem
Eu também te condeno, vai-te e não
peques mais (João 8.1ao11). A mulher
saiu dali transformada, deixando o pe-
cado e se tornou uma discípula de Jesus,
falando para todos o que Jesus havia
feito em sua vida, dizendo: Ele tirou
minha vergonha, devolveu minha dig-
nidade e respeito. Quando você tem um
encontro com Jesus, tudo muda em sua
vida, basta somente convidá-lo para en-
trar em seu coração. Não importa o
quanto o inimigo fez você sofrer no
passado, ou qual seja o pecado que co-
meteu. Ele sempre está pronto para per-
doar. Esta mulher havia pecado muito,
mas quando ouviu arrependimento em
seu coração, Jesus não levou em conta,
apenas perguntou onde estão os teus
acusadores? Ela disse: Se foram. Jesus
disse: Nem Eu te condeno, vai em paz e
não peques mais. Tome uma decisão
hoje, e deixe Jesus entrar em seu cora-
ção. Eu tenho certeza que você não vai
se arrepender de escolher Jesus como
seu único Salvador. Esta é a minha ora-
ção. Pr. Anastácio Martins. Ouça o nosso
programa: A Verdade da Palavra). Diá-
riamente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30min às 6hrs30min

 catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Acolhimento e Amor
ais para nossa história e que são capazes
de revelar o que temos de mais bonito,
aquela parte nossa mais natural e que
nos faz sentir com muito mais integri-
dade, e que nos encanta muito mais tam-
bém.

Muitas vezes temos que esconder lá
no fundo, uma parte de quem somos,
porque, por alguma experiência sofri-
da, foi machucada e prefere agora ficar
guardada.

E essa parte bem delicada, sabe que
só pode vir à tona, se tiver por perto
alguém sensível, que a possa reconhe-
cer, entender e acolher com amor...

Então, quando temos a sorte de en-
contrar pessoas que despertam o me-
lhor de nós, também temos uma vonta-
de enorme de despertar o melhor de
todas as pessoas ao nosso redor...

É que, é tão bom ser assim, de um
jeito que é o seu mais natural de ser, que
quando experimentamos essa sensação,
queremos que todo mundo também se
sinta assim.

Quanta coisa bonita está só espe-
rando ser reconhecida e acolhida com
amor prá se revelar.

Quantas vezes sabemos que, com de-
terminadas atitudes, despertamos uma
parte não tão bonita das pessoas, e mes-
mo assim não procuramos mudar, e as-
sim perdemos a grande oportunidade de
transformar aquela pessoa em alguém
melhor prá ela mesma, e para os que,
com ela convivem.

Vamos buscar trazer à luz, o melhor
das pessoas que convivem com a gente,
e naturalmente todo mundo irá mostrar
um lado novo, mais bonito e iluminado,

que, como uma luzinha mágica, vai se
espalhar,  e se espalhar... trazendo coi-
sas cada vez mais bonitas das pessoas
todas.

Temos que ser criativos para usar o
Dom do Amor e do Acolhimento, e des-
pertar as partes mais adormecidas das
pessoas, que por algum motivo estão
no nosso caminho, pois acredito que
nada nos vem por acaso.

É surpreendente, como tem gente
bonita no seu íntimo, escondida, só es-
perando um sorriso ou um carinho, prá
se mostrar, e prá ajudar a colorir de arco-
íris um mundo que anda tão sem cor...

Use o seu pincel do Amor e do
Acolhimento, para pintar novos sor-
risos e olhares mais brilhantes no ros-
to e no coração de quem você ama,
de quem você não ama também, mas
pode vir a amar com um amor que
não é condicionado. Um Amor mai-
or, daqueles que nos mostram que so-
mos e formamos todos Um... Felici-
dades a todos. Pois o que importa
nessa vida, é ser Feliz!

P/ Prof. João Pito
Os anos de 1897 a 1899, repre-

sentam a fase aguda da presença da
febre amarela na região. A população
a princípio, era contida nos seus te-
mores sobre a epidemia pelas notíci-
as dos pequenos jornais que circula-
vam na região, como O Debate, uma
publicação semanal em Jaboticabal,
que registra em seu n°- 12 de 19 de
dezembro de 1897, que aqui “Está

desmentido o boato do aparecimento

A PANDEMIA CADA VEZ MAIS SE APROXIMA... - Prof. João Pito

“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte” Mahatma Gandhi a grande alma, mas o

seu nome mesmo é Mohandas Gandhi o Hindu que venceu a Inglaterra pela paciência sem violência.

de um caso da febre amarela em Ara-

raquara”  e duas semanas depois pu-
blica que em Jaboticabal, “apesar do

calor senegalesco que suportamos

durante o ano findo, pode-se garan-

tir a excelência do estado sanitário

desta cidade”, e tem mais, esse jor-
nal publicaria o crescimento do surto
epidêmico da febre em Ribeirão Bo-
nito, Araraquara e São Carlos do Pi-
nhal, onde “até hontem falleceram

victimados pela febre amarela 59

pessoas, sendo 56 extrangeiros e 3

nacionais, aquella cidade está deser-

ta” –Jornal “O Debate, n°- 24, de 13
de março de 1889.

     Os boatos transformam-se ago-
ra numa tenebrosa realidade e são tam-
bém flageladas simultaneamente, as
cidades de Mogi Mirim e São Simão,
onde a epidemia em três surtos suces-

sivos, matou a quinta parte ou mais
da população urbana, que era aproxi-
madamente de 4.000 pessoas [Olivei-

ra-1975]. As pessoas apavoradas e
até por conselho médico, mudavam-
se em massa para outras cidades, como
Cravinhos, Cajuru, Icaturama [Hoje
Santa Rosa do Viterbo] e, sobretudo
Ribeirão Preto.

    Algumas vezes, a fuga de São
Simão era feita por barco, pelo pró-
prio Riacho São Simão, que passa
dentro da cidade, encontrando à fren-
te o Rio Tamanduá e, finalmente, o
Rio Pardo. Os fugitivos da febre
amarela eram repelidos pelos mora-
dores em muitos locais, [ato seme-
lhante era feito com os leprosos na
Idade Antiga e Média, que chegavam
a ser apedrejados], e isto ficava pior
quando sabiam que eram originários

de São Simão, tudo pelo medo do
contágio.

    De acordo com o Coronel Leô-
nidas Barreto, político da época, as
maiores concentrações de refugiados
de São Simão teriam se localizado na
fazenda Palmeiras, em Ribeirão Pre-
to.

    De acordo com a tradição oral,
alí existiria um cemitério abandona-
do, onde eram sepultados os amare-
lentos [tipo bom Jesus do Lazzare-
to e Catacumbas], por iniciativa do
comando sanitário de Ribeirão Pre-
to, os refugiados eram alojados para
quarentena, em barracões, isto deu
origem ao nome antigo de Barracão
ao atual bairro do Ipiranga. [Estes
dados estão em Oliveira & Noguei-
ra, em dados não publicados, apud
Figueiredo – 1996].

A  esperança nunca morre, nasce no tem-
po, vive como luz e brilha  na eternidade.

Os sonhos são frutos da natureza, na
árvore da vida e nos frutos do amor.

A vida do espírito é eterna, viveu
ontem, nasceu hoje e vivera sempre.

O amor é a semente que nasce  no
tempo e nunca morre, porque é eterna.

Só seremos felizes quando vencer-
mos a nos próprios.

Não podemos fugir das realidades,
porque elas estão dentro de nós.

A felicidade só se conquista com a
luz do amor, a força do perdão e a prá-
tica da caridade.

Os caminhos são muitos, mas a es-
colha do certo é difícil.

A conquista do mundo de luzes ilu-

   PRINCÍPIOS  E  AFIRMAÇÕES
minadas pelo amor, chegará um dia.

Seguiremos marchando, vidas que
nos levam à felicidade, que é a semente
lançada no mundo do amor e do perdão.

O aprendizado é uma trajetória que
segue nos alertando em pontos positivos
ou negativos, na luz ou nas trevas, no
amor ou no ódio, nasce assim a evolução.

Um dia seremos felizes, perto do
amor, que constrói um mundo ilumina-
do, com a luz da humildade, no exem-
plo de JESUS, dentro do perdão

Tudo passa no tempo, sonhos, fan-
tasias, ilusões, promessas no culto das
eternas lembranças, que ficarão grava-
das, e um dia  nascem para serem reali-
dades.

Dentro do tempo, no silêncio, se
houve uma palavra: MEU DEUS, EU
TE AMO!

A VIDA caminha pelos mundos, em
busca de felicidade, fabricada pelo amor.

As saudades e as lembranças são  re-
líquias que nunca se acabam, mas sim, se
constróe. A esperança é uma dádiva que
nasce no tempo, para ser uma realida-
de.            Nascemos no ontem, vivemos
no hoje e nunca morreremos no ama-
nhã, porque somos eternos em espírito.

O  tempo vai passando, as  encarna-
ções e as vidas, são construídas com as
energias vindas de DEUS, no seu amor eter-
no.

A expressão "em espírito e em ver-
dade" quer dizer que é verdadeiramente
uma adoração, é uma graça de Deus e
não apenas uma pessoa buscando a ora-
ção, não é resultado de uma iniciativa
dela e nem do fervor dela, é graça que
vem de Deus. Preciso passar para você
o que está escrito no profeta Isaías 55,6:
"Buscai o Senhor já que ele se deixa en-
contrar". Jesus deixou-se encontrar pela
samaritana. Ele estava lá como que se
expondo, ela nunca se encontraria com
o Senhor se Ele não tivesse se exposto
e estivesse lá esperando por ela. A hora

Buscai o Senhor já que ele se deixa encontrar
chegou e é agora. Buscai o Senhor já que
ele se deixa encontrar.

Muito mais do que você procurar o
Senhor, Ele está se deixando encontrar.
O maior desejo não é que você O bus-
que, mas é Ele que quer encontrá-lo e
está Se expondo para que você O en-
contre. Uma vez que Ele se deixa en-
contrar, buscai o Senhor... Buscai e não
perca a chance. Deseje do fundo do seu
coração. O Pai está chamando e procu-
rando verdadeiros adoradores que O ado-
rem em espírito e em verdade.

Diga ao Senhor que você quer e de-
seja ser este adorador. Diga para Ele que
você aceita esta graça, mesmo achando
que não era digno e que não tinha capa-
cidade para ser um adorador, e que nem
entendia o que era isso. O Senhor, mais
do que as minhas palavras, convence
seu coração: És eleito, és escolhido, és
amado... É preciso dar uma resposta ao
chamado de Deus. Diga a Ele: "Eu quero
ser um adorador! Eu quero viver a ado-
ração!"

O tempo é um dom que Deus nos deu
e nós queremos dominá-lo, pensando
que ele é nosso. Esse tempo em que vi-
vemos, agora não é nosso, vamos dá-lo
a Deus. Quantas vezes pensamos ser do-
nos do tempo e nos tornamos péssimos
administradores do tempo. Mas o tem-
po é de Deus e devemos dar a Deus o que
é Dele. Virá o tempo e o tempo já che-
gou em que os verdadeiros adoradores
lhe adorarão em espírito e em verdade.

RUA SÃO JOÃO Nº 268
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Jaboticabal Atlético – 1960 equipe comandada por José Gonsalves Claudinei.Em pé: Véia, Réa,
Pachola, Butininha, Cavalinho, Gudinho, Pavão e José Lopes. Agachados: Arthur, Gallo, Nivaldo, Polé,
Luizinho, Nego Amoroso e Hélio.

1957 - Atlético jogou com Tino, Rubens e Assunpção; Dalmo,Ciro e Tiri; Tequinha, Ademar, Levi,
Mauri e Hélio.

ATLETICO 3 X COMERCIAL
RIB. PRETO 1 - 28.4.1957. EM RI-
BEIRÃO PRETO

ATLÉTICO: Pacau, Rubens,
Assumpção, Dalmo, Ciro,  Tiri,
Tequinha, Ademar, Levi, Mauri e
Hélio.

Gols: Hélio, Levi e Tequinha
para o Atlético e Mairiporã para o
Comercial.

Esse resultado repercutiu em

Guarani 1 x 0 Palmeiras – Linda imagem do Brinco de Ouro da Princesa em 1964. Da esquerda para
a direita, os bugrinos Amauri, Berico, Américo Murolo, Felício e Esquerdinha.

Local: Brinco de Ouro da Princesa
- Campinas/SP

Data: 05/07/1964 (domingo)
Árbitro: Aírton Vieira de Moraes

(SP)
Renda: Cr$ 6.216.600,00

Campeonato Paulista 1964 - 1º Turno

Gol: Berico aos 19 min. do 1º tem-
po.

GUARANI: Sidnei; Oswaldo
Cunha, Belluomini e Diogo; Tião
Macalé e Eraldo; Amauri, Berico,
Américo Murolo, Felício e Esquer-

dinha. Técnico: Armando Renga-
neschi.

PALMEIRAS: Valdir; Djalma San-
tos, Valdemar e Geraldo; Zequinha e
Tarciso; Gildo, Vavá, Picolé, Ademir
da Guia e Rinaldo.

PRIMEIRA PARTIDA - 05/Janei-
ro/2000. Local: estádio do Morumbi,
em São Paulo. Árbitro: Stefano Braschi
(ITA). Cartões amarelos: Hrindou, Cha-
dili e Misbah.. Gols: Luizão, aos 5min e
Fábio Luciano, aos 20min do segundo
tempo. CORINTHIANS 2 x 0 RAJA
CASABLANCA

CORINTHIANS: Dida, Índio, João
Carlos, Fábio Luciano, Kléber, Vampe-
ta (Edu, aos 40min do segundo tempo),
Rincón, Marcelinho Carioca (Marcos
Senna, aos 19min do segundo tempo),
Ricardinho, Edilson, Luizão (Dinei, aos
35min do segundo tempo). Técnico:
Oswaldo de Oliveira

RAJA CASABLANCA: Chadili, Mis-
bah, Talal, Jrindou, El Haimeur, Nejja-
ry, Safri, Reda, Aboub, Moustaoudia e
Khoubbache (Achami, aos 15min do
segundo tempo). Técnico: Fathi Jamal

SEGUNDA PARTIDA - 07/Janei-
ro/2000. Local: estádio do Morumbi,
em São Paulo. Árbitro: William Mattus
Vega (COS). Cartões amarelos: Fábio
Luciano, Kléber, Michel Salgado, Guti,
Karembeu e Roberto Carlos. Gols: Ane-
lka, aos 19min, Edilson, aos 28min do
primeiro tempo; Edilson aos 18min e
Anelka aos 25min do segundo tempo.

CORINTHIANS 2 x 2 REAL MA-
DRID - CORINTHIANS: Dida; Índio,
João Carlos, Fábio Luciano e Kléber;
Vampeta (Edu, 29min do segundo tem-

Copa do Mundo de Clubes 2000/Corinthians Campeão

po), Freddy Rincón, Ricardinho (Mar-
cos Senna, aos 40min do segundo tem-
po) e Marcelinho Carioca, Luizão e
Edilson. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

REAL MADRID: Iker Casillas; Mi-
chel Salgado, Fernando Hierro, José Guti
(Fernando Morientes, aos 24min do
segundo tempo) e Roberto Carlos; Fer-
nando Redondo, Christian Karembeu e
Geremi (Steve McManaman, aos 24min
do segundo tempo); Anelka, Raúl e Sá-
vio. Técnico: Vicente del Bosque

TERCEIRA PARTIDA - 10/Janei-
ro/2000 - Local: estádio do Morumbi,
em São Paulo. Árbitro: Dick Jol (HOL).
Cartões amarelos: Marcelinho, Adílson,
Luizão, Harthi e Al Shokia. Cartão ver-
melho: Daniel. Gol: Ricardinho, aos
25min do primeiro tempo, Freddy Rin-
cón, aos 37min do segundo tempo
CORINTHIANS 2 x 0 AL NASSR

CORINTHIANS: Dida; Daniel, João
Carlos (Adílson, aos 10min do primei-
ro tempo), Fábio Luciano e Kléber;
Vampeta (Dinei, aos 20min do segundo
tempo), Freddy Rincón, Ricardinho
(Edu, aos 28min do primeiro tempo) e
Marcelinho Carioca; Edilson e Luizão.
Técnico: Oswaldo de Oliveira.

ALL NASSR: Mohammed Babkr;
Mohsin Al Harthi, Hadi Sharify, Ibrahim
Al Shokia e Abdallah Al Karni; Mansour
Al Mousa, Mousa Saib (Fahad Mehalel,
aos 29min do segundo tempo), Fahad Al

Husseini (Abdulaziz Al Janoubi, aos
41min do primeiro tempo) e Ahmed
Bahji; Fuad Al Amin e Muhaisen Al Do-
sari (Ismael Triki, aos 43min do segun-
do tempo). Técnico: Oscar-Luis Fullone

FINAL - 14/Janeiro/2000. Local:
estádio do Maracanã no Rio de Janeiro.
Árbitro: Dick Jol (HOL). Cartões ama-
relos: Freddy Rincón, Adílson, Índio,
Luizão, Felipe, Amaral, Paulo Miranda
e Edmundo.

Corinthians: Freddy Rincón, Fernan-
do Baiano, Luizão e Edu; Marcelinho
Carioca desperdiçou.

Vasco: Romário, Alex Oliveira e Vi-
ola; Gilberto e Edmundo desperdiçaram.
CORINTHIANS 0 (4) x (3) 0 VASCO
DA GAMA.

CORINTHIANS: Dida; Indio, Adil-
son, Fabio Luciano e Kleber; Vampeta
(Gilmar, antes do início da prorroga-
ção), Freddy Rincón, Ricardinho (Edu,
no intervalo) e Marcelinho Carioca;
Edilson (Fernando Baiano, aos 8min do
2° tempo da prorrogação) e Luizão Téc-
nico: Oswaldo de Oliveira

VASCO DA GAMA: Helton; Paulo
Miranda, Odvan, Mauro Galvão e Gil-
berto; Amaral, Felipe (Alex Oliveira,
aos 12min do 1° tempo da prorroga-
ção), Ramon (Donizete, aos 7min do 2º
tempo da prorrogação) e Juninho (Vio-
la, aos 6min da prorrogação); Romário
e Edmundo Técnico: Antônio Lopes.

América 2 x 1 Santos – 05/07/1.964 - Em pé: Bertolino, Santo, Reis, Tubá, Celino, Mota e Mané
Mesquita. Agachados: Cuca,  Wálter, Cardoso, Waltinho e Dirceu.

todo o Estado de São Paulo, pois
o Comercial era franco favorito.

A equipe Atleticana contava
com quatro ex Comercialinos: As-
sunção, Ademar, Mauri e Hélio
que disputaram em 1956 a Segun-
da Divisão para o Comercial. Es-
ses jogadores deram uma lição de
amor ao Atlético, pois sairam mor-
didos do Comercial. Antes da fi-
nal da partida o Atlético vencia

por 3x1 e o presidente Atleticano
Marcos Monti  não conteve a emo-
ção e entrou em  entrevero com a
torcida Comercialina e dizia: “Se o
comercial não tinha mais quatro
iguais àqueles que ELE  levaria
para Jaboticabal”. Na  cidade  de
Jaboticabal houve muita festa,
pois foi realmente uma grande vi-
tória em Ribeirão Preto no início
do campeonato.

1961 - Palmeiras.  Em pé: Djalma Santos, Valdir, Valdemar Carabiba, Aldemar, Zequinha e Geraldo
Scotto. Agachados: Gildo, Américo, Vavá, Chinezinho e Goiano.

Berico jogou no Jaboticabal Atlético em 1.96l /1.962.

Neves, Walter Marinho, Berico, Moreno e Martin



Muito nova! Moto de rua com documentos em dia.
Moto 2007/2008 com 20.000 Km. Valor R$8.000,00.

Vendo tornado 2007

Fone: 3203-3315 Rodrigo

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

RIR COM WALDIR

ADALBERTO MONTAGNANI
ARQUITETURA E INTERIORES
Projetos de Arquitetura, Decoração, Interiores e Prefeitura.
Contato: Adalberto Montagnani (16) 9133-1818/(16) 3637-3147
Ribeirão Preto/SP.

E- MAIL: arqmontagnani@hotmail.com
www.adalbertomontagnani.com.br

ALUGA-SE
Uma Kitchnet ao lado da Unesp

Falar com Giovani

Tel. (16) 9159-7732 ou (16) 3202-2732

AGRO PASTORIL PRODUTORA DE SEMENTES JABOTICA-
BAL LIMITADA, torna público que recebeu da  CETESB a  Licença
de Operação  Nº 52001182, válida até 13/06/2016   para beneficia-
mento de sementes, na Rua José Bonifácio Nº 1.190, Bairro Apareci-
da, Jaboticabal/SP.

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MU-
NICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, Nº
750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará
realizar no dia 24 de Junho de 2.013, na sede da Entidade Sindical, às
16:00 horas em primeira convocação, e às 17:00 horas em segunda
convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para tratar da
seguinte:

PAUTA   DO   DIA

APRECIAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEI-
RO E PATRIMONIAL DA ENTIDADE SINDICAL DO ANO DE 2.012.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e
afixado em todos os locais de trabalho dos Servidores Públicos
Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 12 de Junho de 2.013.

MARIA ELVIRA ARMENTANO SENEM
Presidente

Oração urgente de São Bento
Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz  alta e com

muita fé a seguinte oração:
 “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este milagre e vou divulgar o

seu santo nome”. (M.P.)

ORAÇÃO URGENTE DE SÃO BENTO
Quem faz essa oração, alcança o milagre urgente.
Peça uma graça a São Bento agora, em seguida repita em voz  alta e com

muita fé a seguinte oração:
 “São Bento, tu és Bento até no nome, realize este milagre e vou divulgar o

seu santo nome”. Dia de São Bento: 11 de julho (por uma graça recebida).

O psiquiatra pergunta prá loi-
ra:  Costuma escutar vozes sem
saber quem está falando ou de
onde vêm?  Sim... costumo!  E
quando isso acontece?  Quando
atendo o telefone!

...........................................................................................
Sabe o que disse o Tarzan

quando viu o elefante de óculos
escuro?  Nada, ele não o reco-
nheceu.

...................................................................
Sabe por que sogra não tem

problemas com o trânsito? Por-
que vassoura não engarrafa.

RM – ESTRUTURAS  METÁLICAS  JABOTICABAL  –  LTDA.,
torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação Nº
52000270 e requereu a Licença de Operação para Fabricação de
Peças e Obras Diversas de Caldeiraria Pesada à Avenida Alfeu
Martini, 420, Dist. Indust. Jaboticabal/SP.

A unidade do Senac Jaboticabal rea-
lizará mais uma edição do evento gra-
tuito Sala de Educadores, no dia 18 de
junho, das 19h30 às 21h30, no auditó-
rio da instituição. O tema que conduzirá
o encontro será Violência – Agressivi-

dade e Drogas, com a psicóloga Blanca
Leonor Alonso Barrial Pita.

O evento é direcionado a docentes
dos setores público e privado, diretores
e coordenadores de ensino, estudantes e
demais interessados na área, para in-
centivar que atuem como agentes na
geração do conhecimento e no desen-
volvimento de uma sociedade mais jus-
ta e igualitária.

Mais de 7,4 mil participações já fo-
ram contabilizadas no evento, realiza-
do pela instituição desde 2006 com o
objetivo de fomentar a reflexão sobre
questões educacionais e, assim, contri-
buir com o processo de formação dos
profissionais do setor.

Cada uma das atividades programa-
das traz um especialista, que agrega sua
experiência educacional à Proposta
Pedagógica do Senac. O documento
norteia o Jeito Senac de Educar, que visa
ao desenvolvimento de competências
para o trabalho na formação de profis-
sionais cidadãos e preparados para os

Senac Jaboticabal realiza mais uma edição
gratuita da Sala de Educadores 2013

Com metodologia participativa, evento será promovido em

21 unidades do Senac São Paulo em todo o Estado

desafios contemporâneos, por meio de
ações pedagógicas que estimulam a
aprendizagem com autonomia, traba-
lho em equipe e senso crítico.

Com metodologia dinâmica e par-
ticipativa, na Sala de Educadores o
público é convidado a apresentar
questões e contribuições, o que favo-
rece o debate, o compartilhamento
de ideias e o livre pensar. O evento é
gratuito e as inscrições podem ser
feitas em www.sp.senac.br, pelo tele-
fone (16) 3209-2800 ou pessoalmen-
te na unidade do Senac Jaboticabal,
localizada na Rua 24 de maio, 831 -
Centro.

Serviço
Sala de Educadores 2013 - Senac Ja-

boticabal
Evento gratuito
Data: 18 de junho
Horário: terça-feira, das 19h30 às

21h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Acompanhe o Senac São Paulo

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

O ensino e a educação para a diver-
sidade é pertinente aos anseios da soci-
edade atual, aos temas polêmicos pelos
quais estamos vivenciando na escola. A
escola como instituição reprodutora da
sociedade está repleta dos discursos de
poder e das representações de uma soci-
edade desigual e injusta.

Sendo assim, para estarmos sintoni-
zados com uma educação com a cara do
século XXI, esta deverá priorizar a di-
versidade, a pluralidade cultural, o mul-
ticulturalismo e a inclusão. O Brasil por
ser um país multicultural necessita dar
condições de igualdade social para todas
as classes sociais, isto é, todas as pesso-
as, sejam pobres, ricos e pessoas com
necessidades educativas especiais devem
ter acesso às informações e conheci-
mentos importantes para a vida.

Essas informações passam pelos ban-
cos escolares e são construídos por meio
de práticas educativas que se transfor-
mam em aprendizagem significativa
para toda a vida. As aprendizagens sig-
nificativas acontecem nas salas de aula,
onde os processos de ensino e aprendi-
zagens visam o desenvolvimento e o
sucesso de seus alunos, isto é, que eles
possam aprender a aprender continua-
damente, transformando sua realidade
social e por consequência a sociedade.

Ao relatar que a sociedade está desi-
gual e injusta é porque segundo Bour-
dieu e Passeron (1982) o currículo es-
colar e as práticas escolares estão re-
pletos dos valores e dos saberes da clas-
se dominante, isto é, é a classe majori-
tária quem determina o que se deve ou
não ensinar nas escolas. Quanto a isso,
ressalta-se a importância de preparar
nossa clientela para a vivência em soci-
edade, com as informações necessárias
e pertinentes para a sobrevivência na
sociedade.

Com o advento da globalização e as
novas tecnologias da comunicação e da
informação, os trabalhadores se viram
obrigados a enfrentar um novo contex-
to social e econômico. Por outro lado,
as empresas e indústrias necessitam/ne-
cessitavam de trabalhadores qualifica-

P/ Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

mrcpazini@hotmail.com

Uma educação para a diversidade
e transformação da sociedade

dos para o manuseio de máquinas com
tecnologia avançada. Sendo assim, tor-
nou-se evidente adequar essa mão-de-
obra disponível por meio de uma educa-
ção

Nesse contexto histórico e social,
as escolas precisaram se adequar a essa
nova realidade, isto é, formar seus alu-
nos para que os mesmos pudessem ser
absorvidos pelo mercado de trabalho.
Nesse sentido, as escolas exercem a fun-
ção social de formar sujeitos aptos para
viver em sociedade, com condições de
exercer uma profissão da qual pudesse
tirar seu sustento.

De acordo com vários estudiosos e
pesquisadores sobre o tema educação,
todos são unânimes em relatar que é
pela educação que o ser humano tem
condições de ascensão social. Sendo as-
sim, como ficam as pessoas desprovi-
das de condições econômicas suficien-
tes para encarar essas novas exigênci-
as? E as pessoas com necessidades edu-
cativas especiais, como devem ser aten-
didas por esse novo contexto social e
econômico?

Visando este panorama e todo o
momento histórico que a sociedade vi-
via, que adentramos na década de 1990,
quando a sociedade mundial tem seu
olhar voltado para a inclusão. Foi o
movimento de inclusão que favoreceu a
entrada dos excluídos e os desfavoreci-
dos da sociedade para uma educação de-
mocrática e voltada para a “educação
de todos”. A inclusão escolar e social
determinou que somente por meio do
acesso e da permanência dos alunos nas
escolas é que os mesmos poderiam ter
ascensão social.

Diante desses fatos históricos, cul-
turais e sociais e econômicos é que a
escola, como instituição social, não
pode negligenciar o fato de dar condi-
ções aos seus alunos e futuros cidadãos
de eliminar as barreiras que separam as
classes sociais dominantes dos domina-
dos. É a educação, o conhecimento, os
saberes que eliminam as injustiças e as
desigualdades sociais.

Por isso, a educação ou o ensino ofe-
recido pelas instituições escolares, têm
seu papel fundamental de diminuir estas
desigualdades e de toda a opressão, da
classe detentora do poder, que exerce
sobre os excluídos da sociedade. Segun-
do Paulo Freire, educador brasileiro co-
nhecido mundialmente, relatou que so-
mente a educação tem a capacidade de
eliminar os grilhões dos oprimidos de
seus opressores.

Portanto, está nas mãos do proces-
so educativo realizado nas escolas, isto
é, de uma educação voltada para a di-
versidade e para a melhoria daqueles que
sempre foram excluídos da sociedade,
que o país poderá eliminar as desigual-
dades existentes entre as classes sócias.
Por isso, não podemos descartar a ne-
cessidade de formar pessoas que possam
enxergar no ensino de qualidade a con-
dição necessária para a transformação
da sociedade.

MARMORARIA GRANISSIL JABOTICABAL LTDA - ME torna
público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação N° 52000267
e requereu a Licença de Operação para MARMORARIA à AV. CAR-
LOS BERCHIERI, 1.800, SOROCABANO, JABOTICABAL/SP.

Procura-se representante comercial para venda de alimentos
(Pingo de Leite Avaré). Vendas em Jaboticabal e Região, só será
aceito curriculum com experiência em Vendas. Interessados envi-
ar curriculum para o email: contato@gotasdeleite.com.br ou en-
trar em contato pelo telefone (14) 9631-5735.

JARDINÓPOLIS - Vende-se
1 terreno murado com edícula e 3 cômodos de laje
Bairro Jardim São Jorge.
Tratar na Rua São Paulo, 245 -  em Ribeirão Preto.
Valor:  R$ 75.000,00

Telefones: (16) 8149-8186 ou
(16) 9721-3241 – Gilberto

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI  E  GIANGRECCO  CONSTRUÇÃO  CÍVIL  LTDA,

CNPJ  Nº 047.296.26/0001-94, sito à Rua José Bonifácio Nº 610,
Jaboticabal/SP. Comunica que o funcionário, ROSEMIRO  APARE-
CIDO  DA  SILVA, CTPS Nº  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

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.)APARECIDA LAMPA PINTO - ME, torna público que reque-

reu junto a CETESB a renovação da Licença de Operação para a
atividade de “Beneficiamento de sementes” , sito à Rua Glycia
Pedroso Fenerich, 100, Parque do Trevo - Jaboticabal/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos o (a) Sr.(a) Cícero Rodrigues de Oliveira portador (a) do CPF nº 109.088.768-

07, para que compareça COM URGÊNCIA, à Agência da Previdência Social em Jaboticabal,
situada à Avenida Tiradentes, nº1053, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 11:00 horas.

O comparecimento é indispensável para prosseguimento do recurso do processo de  bene-
fício Nº 542.380.936-0, que se encontra na citada Agência, à disposição para vistas.

Jaboticabal, quinta-feira, 13 de junho de 2013
Elizabeth Fátima Vieira Costa

Gerente de  Agência da Previdência Social

COLEÇÃO PATUSCADA
Leonardo Chioda, natural de Ja-

boticabal, é um dos poetas premi-
ados pelo ProAC 2012 - Programa
de Ação Cultural do Governo do
Estado de São Paulo, e integra a
Coleção Patuscada da Editora Pa-
tuá, que publicará ao longo de
2013, os 11 poetas inéditos seleci-
onados. Com o apoio da Secreta-
ria de Cultura do Estado, os livros
terão tiragens de 1500 exemplares
- totalizando, ao fim do projeto,
16.500 exemplares impressos. Des-
te total de livros, 20% será distri-
buído gratuitamente para as Bibli-
otecas do Estado de São Paulo,
através do SisEB - Sistema Esta-
dual de Bibliotecas. ‘Tempestar-
des’, de Leonardo Chioda, será
lançado na Casa das Rosas, em
São Paulo, no dia 21 de junho.

Jaboticabalense tem livro
premiado em São Paulo

Na última quinta-feira (6), a Prefei-
tura iniciou obras no leito do Córrego
Cerradinho. O projeto prevê melhorias
na proteção do emissário que passa pelo
local.

O Secretário de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente, Sérgio Naka-
gi, afirma que a obra foi necessária após
as fortes chuvas dos últimos dias. “As
chuvas causaram assoreamento em uma

Prefeitura promove melhorias no
leito do Córrego Cerradinho

Obra protege emissário que passa pelo local
das margens, deixando o emissário sem
proteção. Nossas equipes, em parceria
com o Departamento de Água e Esgoto
do Estado, promoveram uma interven-
ção no local para resolver o problema”.

Para evitar futuros desmoronamen-
tos, o emissário foi reforçado e a terra
utilizada foi compactada. “Vamos ga-
rantir que não ocorram problemas futu-
ros no local”, conclui Nakagi.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

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

O LUGAR ONDE TUDO TER-
MINA  ***

Ryan Goslyng é um cara esperto.
Revelado no mesmo ‘’Clube do Mi-
ckey’’ que nos apresentou Justin Tim-
berlake, Christina Aguilera e Britney
Spears, o galã decidiu trilhar um ca-
minho diferente dos colegas e, ao in-
vés de mostrar seus dotes vocais, re-
solveu atuar. Se foi uma decisão acer-
tada ou não, a verdade é que ele tem
mostrado que é um ator talentoso e
versátil, passeando por gêneros diver-
sos, entre eles comédia, ação e dra-
mas, como é o caso desse ‘’O Lugar
Onde Tudo Termina’’. Goslyng in-
terpreta Lucas, um exímio motoci-
clista que participa do lendário globo
da morte, para um circo itinerante.
Fica sabendo, em uma dessas viagens,
que tem um filho, fruto de um caso
com Romina (Eva Mendes, sempre
linda). Lucas decide então se aproxi-
mar do filho e da ex, com a intenção
de mostrar que pode ser um bom pai e
que pode sustentar uma família. Sem
dinheiro, resolve com a ajuda de um
comparsa (Ben Mendelsohn), assal-
tar bancos e em um desses crimes é
confrontado pelo policial Avery Cross
(Bradley Cooper, colhendo os louros
da fama, depois de sua indicação ao
oscar). Acuado e sem saber o que fa-
zer, Lucas invade uma casa e um acon-
tecimento, que não irei revelar para
não estragar a talvez, grande surpresa
da trama que acaba por desencadear o
que poderíamos chamar de um ‘novo

filme’. É isso mesmo, ‘’O Lugar Onde
Tudo Termina’’ é dividido em dois
atos. O primeiro e mais interessante,
mostra como uma pessoa pode come-
ter equívocos, um atrás do outro, de-
pois de uma revelação bombástica. E
a segunda, mais arrastada, revela uma
corrupção dentro da própria polícia e
uma inevitável vingança. No fim das
contas, as duas horas e vinte da pro-
dução, se tornam longas demais, com
trechos que não acrescentam nada à
trama, e que se tornam muito cansati-
vas. Mesmo assim, vale uma espiada,
nem que for prá conferir mais uma
atuação inspirada de Goslyng.

LANÇAMENTOS
STAR TREK – ALÉM DA ESCU-

RIDÃO

O respeito, a confiança e o cari-
nho entre tantos sentimentos, deram
um laço bem apertado neste casal
que se conheceu dentro da sala de
aula. Ela era aluna, e ele o professor
de francês. Hoje, casados há 61 anos
e 6 meses, ainda receberam de pre-
sente 5 filhos, 11 netos e 4 bisnetos,
que os orgulham e enchem de muito
carinho. Eles  já esperam ansiosos
pelo próximo bisneto(a), que  chega-
rá em dezembro.

Os pombinhos Eglayr Therezinha
Piteli Turco (81) e Willians Turco
(88), vivem em Jaboticabal e conti-
nuam cada vez mais unidos, passei-
am  e dormem até hoje de mãos da-
das, e completam dizendo: “somos
eternos namorados rsrsrs. Desde que

Uma história de amor...
se casaram,  todos os anos, até ela
completar seus 50 anos, ele a pre-
senteou com um botão de rosa, como
lembrança a cada ano de casados.
Dizem eles: “anos se passaram, mas
a relação e o  amor continuam do
mesmo jeito, ou até  maior. No últi-
mo Dia dos Namorados, o românti-
co Willians,  entregou à sua amada
Eglayr, um lindo buquê de rosas.

Eles são uma lição de vida e pro-
vam que o casamento duradouro é
possível e existe.

Pois é, queridos leitores, hoje em
dia, isso é raro de se ver.

Eglayr Therezinha Piteli Turco -
professora aposentada.

Willians Turco - Advogado e Pro-
fessor aposentado.

Representantes do Fundo Social de
Solidariedade participaram, na última se-
mana, de uma capacitação do projeto
Horta Educativa, desenvolvido em par-
ceria com o Fundo Social de Solidarie-
dade do Estado de São Paulo – FUS-

Horta Educativa: Jaboticabal participa de capacitação
Projeto vai atender, inicialmente, a 750 alunos

SESP. Jaboticabal se destacou em re-
presentatividade, com boa participação
dos agentes multiplicadores capacita-
dos.

No município, o projeto vai envol-
ver o trabalho educacional de 750 alu-

nos, de cinco unidades escolares: EMEB
“Afonso Tódaro”, EMEB “Coronel
Vaz”, EMEB “Paulo Freire”, EMEB
“Tereza Noronha Carvalho” e EMEB
“Walter Barioni.

“Uma equipe multidisciplinar, com-

posta por agentes multiplicadores da
educação, saúde, agricultura e meio am-
biente, envolvidos vai desenvolver com
os alunos, atividades de educação ambi-
ental, educação nutricional e agricultu-
ra”, explica a presidente do Fundo Soci-
al, Cidinha Gírio.

O Fundo Social de Solidariedade está
implementando outros projetos com
ações complementares de educação nu-
tricional, meio ambiente, preservação,
valores culturais, étnicos e históricos,
para os demais alunos do ensino funda-
mental I e II e EJA, abrangendo assim,
os alunos da rede municipal. As ativida-
des devem começar em breve.

Horta Educativa: O objetivo é for-
talecer o trabalho educacional voltado
à formação de valores sociais, culturais
e alimentares compatíveis com a pre-
servação da cultura do país, do meio
ambiente e da promoção de hábitos ali-
mentares saudáveis, sendo um instru-
mento pedagógico para a compreensão
da relação meio ambiente e alimenta-
ção saudável, relacionando-os à saúde,
cidadania e qualidade de vida.

O projeto consiste em implantar
hortas educativas em unidades de ensi-
no públicas, que atendam crianças entre
4 a 8 anos, como um instrumento de
educação ambiental e alimentar de for-
ma interdisciplinar e vivenciada.

Cerca de 60 famílias jaboticabalen-
ses foram beneficiadas como uma par-
ceria entre o Fundo Social de Solidarie-
dade e a Unesp. Alunos da universidade
doaram, na última semana, 1200kg de

Parceria entre Fundo Social e Unesp beneficia 60 famílias

Quem passa pelo Terminal Rodovi-
ário de Jaboticabal encontra mais que
ônibus e pessoas se dirigindo a seus des-
tinos, encontra um maravilhoso mun-
do de leitura. Livros e revistas estão à
disposição daqueles que se dispõem a co-
nhecer histórias diferentes, enquanto
aguardam sua partida. É o projeto “Ler
é Saber”, desenvolvido pela Prefeitura
em parceria com o Lions Clube.

De acordo com o prefeito Raul Girio, a
ideia está fazendo sucesso. “Em duas se-
manas, já foram mais de 300 livros e revis-
tas destinados aos passageiros. As pessoas
estão adorando, lendo enquanto esperam e
levando para suas casas. Estamos satisfei-
tos com o resultado”, comemora.

O objetivo é incentivar a leitura,
agregando valores sócio- cultural e edu-
cacional; por outro lado, o projeto visa
resgatar e aproveitar obras literárias que
poderiam ser descartadas.

O material disponível provém da
Biblioteca Municipal e de doações da
comunidade. As revistas ficam espalha-
das pela rodoviária, já os livros estão
disponíveis na sala administrativa, para
que sejam melhor conservados.

“Todo material pode ser levado em-
bora, com exceção das coleções com-
pletas que estão aqui para pesquisa e po-
dem ser consultadas a qualquer momen-
to”, explica José Carlos Fernandes, o

“Ler é Saber”: livros e revistas ‘invadem’ Terminal Rodoviário
Em apenas 15 dias, mais de 300 pessoas aderiram ao projeto e levaram algum material para casa

Turbina, que aproveita para agradecer
aos doadores: “a ideia é simples, mas tem
agradado. O mais interessante é que mui-

ta gente tem colaborado. Isso é funda-
mental para continuidade do projeto.”

O munícipe que quiser colaborar pode

entrar em contato através do telefone
(16) 3209-1210 ou se dirigir ao Termi-
nal Rodoviário.

alimentos ao Fundo Social que, imedia-
tamente, repassou a quem necessitava.

“Estamos felizes com a parceria e
satisfeitos por poder ajudar as famí-
lias mais carentes. O Fundo Social

faz o possível para atender a quem
necessita e as parcerias são impor-
tantes para que isso aconteça”, pon-
tua a presidente do Fundo Social,
Cidinha Girio.

Quem quiser colaborar com o Fun-
do Social de Jaboticabal pode ligar para
(16) 3202-8994 ou comparecer pes-
soalmente a rua Avenida General Gli-
cério, 341, Centro.

Cada vez mais os estabelecimentos
comerciais precisam estar prontos para
atender uma clientela exigente, princi-
palmente quando o assunto é alimenta-
ção.

Jaboticabal não é diferente, e para
garantir a qualificação de bares, restau-
rantes e outros estabelecimentos liga-
dos ao segmento, uma parceria entre
Prefeitura, Sebrae, ACIAJA e ITJ ofe-
rece aos interessados o projeto “Ali-
mentação fora do Lar”. O lançamento
aconteceu na última segunda-feira, 10,
no prédio da ACIAJA.

O curso trata de assuntos como me-
lhoria de gestão, produtividade, visual
merchandising e segurança alimentar.
Após a palestra de lançamento, o “Ali-
mentação fora do Lar” se estende por
18 meses. 27 estabelecimentos partici-
param do encontro.

O Prefeito, Raul Gírio, acredita que
os comerciantes precisam investir na
qualificação de seus estabelecimentos.
“Precisamos garantir um serviço de qua-
lidade, principalmente para as pessoas
que visitam nossa cidade. O Sebrae está
promovendo em Jaboticabal o “Alimen-
tação fora do lar” e espero que mais

“Alimentação fora do lar” é lançado em Jaboticabal
Programa do Sebrae qualifica estabelecimentos do setor de alimentação

comerciantes participem desse progra-
ma”.

O Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Valdemir Lutti, lembra
que Jaboticabal é a terceira cidade da

região beneficiada pelo programa.
“Apenas Ribeirão Preto e Sertãozi-
nho, cujo laçamento também aconte-
ceu recentemente, foram beneficiadas
por essa iniciativa do Sebrae. Existem

vagas remanescentes e espero que mais
interessados procurem o Posto de
Atendimento ao Empreendedor para
participar desse importante progra-
ma”, concluiu Lutti.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, está ins-
pecionando a frota própria e das em-
presas terceirizadas (Jabotur e Viação
Piracema). A medida segue até setem-
bro deste ano.

Ao todo, 83 veículos já passaram
pelo processo, sendo 39 da Prefeitu-
ra, 21 da Viação Piracema e 23 da Ja-
botur. “Utilizamos o índice de fumaça
tipo ringelmann reduzido, uma escala
do governo do Estado de São Paulo
(Secretaria de Meio Ambiente e Ce-

Prefeitura inspeciona frota
para extinguir “fumaça preta”
Média é de ótimo e bom; veículos que não se

adequarem passarão por nova inspeção

tesb), que vai de 1 (melhor) a 5 (pior).
Os veículos de Jaboticabal ficaram, em
média, com a nota de 1 a 2, um resul-
tado excelente”, informa a bióloga e
técnica ambiental, Aline Donadon.

A inspeção foi realizada em todos
os veículos da Prefeitura, incluindo os
da Secretaria de Educação, de Saúde e
de Obras e Serviços Públicos. “Tive-
mos poucos casos que ficaram pouco
abaixo da nota máxima. Agora os veí-
culos passarão por manutenção e se-
rão inspecionados mais uma vez, para
atingir o índice 1 ou 2”, finaliza Aline.
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Amacia Gomes Martinez Cavichioli completa idade nova,
hoje, dia 15 de junho, ao lado do esposo Irineu Cavichioli, e
dos filhos: Marina, Marlene, Walter Luis, Delfino Aparecido,
Waldir Geraldo e Waldemir. Familiares e amigos a cumpri-
mentam neste dia, e desejam muitas felicidades! Parabéns!

Inserido na área de logística, o pro-
fissional formado em Administração

de Armazenagem estará diretamente
ligado ao nível de serviço oferecido aos
clientes, na produtividade organizaci-
onal, além de ser capaz de influenciar
a qualidade de produtos e serviços.
Mas afinal, como é ser um adminis-
trador de armazenagem?

Ariela Fernanda Polido, docente da
área de logística do Senac Jaboticabal,
explica que o atual cenário brasileiro
exige que as empresas busquem a cri-
ação permanente da vantagem com-
petitiva para sua sustentabilidade.
“Isso se relaciona com a cadeia de va-
lor, na qual faz parte o processo de
armazenagem. Esse setor oferece as-
pectos fundamentais para o sucesso
da organização”, destaca Ariela.

Atento às oportunidades do mer-
cado de trabalho e na inserção do pro-
fissional, o Senac Jaboticabal está com
vagas abertas para o título Adminis-

tração de Armazenagem, com início
em 15 de junho. As aulas serão aos
sábados, das 8 às 12 horas. O curso
tem duração média de um mês.

“O participante aprende a agir na
gestão de armazéns, almoxarifados e

Você sabe o que é administração
de armazenagem?

Qualificação oferecida pelo Senac Jaboticabal relaciona a

profissão diretamente com o sucesso de uma empresa

centros de distribuição (CD´s), mobi-
lizando conhecimentos, habilidades e
valores para reduzir custos operacio-
nais, aumentar a velocidade dos pro-
cessos e da confiabilidade dos esto-
ques, contribuindo para a melhoria da
competitividade dos negócios”, afir-
ma Ariela.

Nas aulas, serão propostas situa-
ções ativas de aprendizagem que pos-
sibilitem ao aluno enfrentar desafios
para encontrar possíveis soluções para
os problemas de custos, confiabilida-
de do estoque e velocidade dos pro-
cessos de movimentação e armazena-
gem.

O curso é voltado para profissi-
onais da área de logística que este-
jam atuando direta ou indiretamente
em atividades operacionais ou geren-
ciais, que pretendam aperfeiçoar seus
conhecimentos ou aqueles que quei-
ram investir em sua formação conti-
nuada.

Para participar, é necessário ter, no
mínimo, 18 anos e ensino médio com-
pleto. Mais informações podem ser
obtidas no www.sp.senac.br/jabotica-
bal, pessoalmente na unidade ou pelo
telefone (16) 3209-2800.

O Lago Municipal recebeu um dos
maiores eventos culturais de São Paulo.
O Circuito Sesc de Artes oferece gratui-
tamente ao público, diferentes segmen-
tos artísticos, incluindo intervenções,
teatro, circo e música.

Mais um vez Jaboticabal recebeu
o Circuito Sesc de braços abertos. Se-
gundo dados dos organizadores, mais
de seis mil pessoas passaram pela Es-

Seis mil pessoas prestigiam Circuito Sesc de Artes
Evento cultural aconteceu no último domingo, no Lago Municipal

planada do Lago durante as cinco ho-
ras de evento.

O Prefeito, Raul Gírio, elogia a plu-
ralidade cultural proporcionada pelo
Sesc. “O interior recebe diferentes seg-
mentos artísticos e a população parti-
cipa do evento de maneira intensa. Ja-
boticabal sempre prestigiou o Circuito
Sesc e esperamos que mais edições se-
jam realizadas futuramente.

O Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa Filho, ressalta a boa partici-
pação do público. “Milhares de pessoas
passaram pelo Lago Municipal no do-
mingo, de todas as idades e classes soci-
ais. O Circuito Sesc traz oportunidades
e apresenta diferentes segmentos cultu-
rais, pouco conhecidos no interior. Isso
faz com que sua importância seja ainda
maior”.

A empresa vencedora do processo
licitatório começou, nesta semana, as
obras de infraestrutura da Escola de Pe-
ríodo Integral, localizada na Sanbra. O
projeto prevê a drenagem, água, esgo-
to, guias, sarjetas, calçadas e pavimen-
tação.

O Prefeito, Raul Gírio, ressalta que a
área irá receber várias benfeitorias.
“Além de uma nova creche que já está
sendo construída, nosso objetivo é ga-
rantir a instalação da Escola de Período
Integral, o CREAS e também o Centro
do Idoso. Vamos transformar uma área
ociosa de nosso município”.

O Secretário de Obras, Vergílio Gre-
ggio, afirma que a obra conta com o
apoio do Saaej. “Toda parte de água e
esgoto será feira pela autarquia. Esse
tipo de parceria garante economia e
agilidade no andamento da obra”.

Começa obra de Infraestrutura da Escola de Período Integral
Obras devem ser concluídas em quatro meses

Os camarotes Brahma Country e Vip
Super Bull prepararam pacotes especi-
ais para o público do Rodeio Show Ja-
boticabal, que acontece de 13 a 22 de
junho. Quem quiser curtir todos os dias
da festa direto do Brahma Country, terá
a opção de comprar o pacote por ape-
nas R$1.200,00, tendo um desconto de
até R$500,00.  Já para o Vip Super Bull,
com o passaporte custando R$350,00,
o desconto fica de até R$130,00.

No “Melhor lugar da festa”, as pes-
soas poderão curtir todas as apresen-
tações e montarias com uma vista pri-
vilegiada, Open Bar de Chopp Brah-
ma, refrigerante e água, buffet especi-
al, camisa exclusiva Brahma Country,
beauty Center,  entre outros mimos.

Quem escolher o Vip Super Bull,
poderá desfrutar de um ambiente des-
colado com decoração especial, equi-
pamentos de última geração, som, ilu-
minação, entre outras atrações. O es-
paço da balada dentro da festa tam-
bém apresenta Dj’s que tocam diver-
sificados set’s para animar o público
durante a noite misturando música ele-
trônica sem perder a característica ser-
taneja do evento.

Espaços Vips oferecem passaportes para o Rodeio Show Jaboticabal
Opções são válidas para os camarotes Brahma Country e Vip Super Bull

A dupla Fernando e Sorocaba foi
responsável por abrir a programação
da festa na quinta-feira, 13. Na sexta-
feira, 14, quem sobe ao palco é o can-
tor Luan Santana. Dia 15, é a vez de
Israel & Rodolfo cantarem para o pú-
blico da região. Para iniciar a segunda
semana de apresentações, na quinta-
feira, 20, o evento traz João Bosco &
Vinícius e Kleo Dibah & Rafael. Já na
sexta-feira, 21, o público poderá as-

sistir shows de Milionário & José Rico
e Thaeme & Thiago. No dia 22, é a
vez de Cristiano Araújo cantar e en-
cerrar a festa.

O Rodeio Show Jaboticabal recebe
ainda mais uma etapa do Brahma Su-
per Bull PBR, o Campeonato Brasi-
leiro de Montaria em Touros e do Su-
per Horse Três Tambores Brasil. Os
ingressos podem ser encontrados no
site www.totalacesso.com.br.
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O Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS I) “Maria Regina Leandro Mo-
rais Ferreira” participou no dia 24 de
maio de 2013 da XI OLIMPÍADAS DE
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EM
SAÚDE MENTAL, na cidade de Piras-
sununga-SP.

O projeto procura através do

XI OLIMPÍADAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EM SAÚDE MENTAL
desenvolvimento de atividades lúdicas,
esportivas e expressivas, promover a
(re) inserção social da clientela dos ser-
viços participantes, demonstrando à
comunidade local as potencialidades dos
portadores de transtorno mental.

O serviço participou do evento com
31 usuários, além de 7 profissionais da

equipe e 2 professores de educação físi-
ca voluntários. As modalidades foram
futsal, vôlei, arremesso ao cesto, cabo
de guerra, dama, dominó, dança da ca-
deira, videoquê e pintura em tela. O ser-
viço conquistou o 2º lugar no vôlei, em
uma disputa emocionante com o CAPS
AD de São João da Boa Vista.

O CAPS de Jaboticabal agradece à
Secretaria de Educação, Esporte, Cultu-
ra e Lazer pelo transporte disponibili-
zado, e o motorista Antonio. Também
agradece a colaboração dos voluntários
Prof. Benedito e Profª Célia, além dos
colaboradores Lauro Gonçalves e
Marciu’s Cabelereiro.

O sorriso tímido e as poucas pala-
vras de Douglas Lemos Borges, escon-
dem um campeão. Aos 16 anos, o jo-
vem atleta conquistou um recorde naci-
onal e cravou um índice mundial. O lan-
çador de disco entrou para a história de
Jaboticabal ao arremessar 54,91 metros,
no Campeonato Estadual de Lançamen-
to de Disco e Arremesso de Peso, que
aconteceu no último final de semana,
em São Paulo.

De acordo com a treinadora Rober-
ta Braz, o jovem irá compor a seleção
brasileira, na categoria Menores (sub 17).
“É um motivo de orgulho para Jaboti-
cabal. Douglas é muito dedicado, está
apto a representar nosso país no Cam-
peonato Mundial, que acontece na Ucrâ-
nia, de 10 a 14 de julho”, informa.

O jovem treina diariamente nas ins-
talações da Prefeitura, no Centro Espor-
tivo Antônio Mônaco, das 13h às 17h. A
Fundação de Amparo ao Esporte (FAE),
vinculado à Prefeitura, também oferece
transporte e uma treinadora ao atleta.

Mais de 900 atletas, de 40 cidades
do Estado de São Paulo e de outros sete
estados participaram da competição. A
equipe de Jaboticabal conquistou duas
medalhas de ouro.

Jaboticabal foi representada por 11
atletas, sendo duas mulheres e nove
homens. Os treinadores Valmir Macedo
e Roberta Braz acompanharam a equi-
pe.

Atleta de Jaboticabal consagra-se melhor do Brasil
Douglas representará o país no Mundial da Ucrânia

Confira outros resultados: Ri-
chard Alves - 5º colocado no salto tri-
plo e 7º colocado nos 400 com barreira;
Dayaryfers da Silva - 4º colocado no

salto em distância; Antônio Rocha - 6º
colocado do lançamento do dardo; Ale-
xandre Pastorello - 8º colocado nos 800
metros; Ramon Gonçalves - 10º colo-

cado nos 110 com barreira; Edvaldo Ro-
drigues - 9º colocado no salto em dis-
tância e Naellen Assis - 10ª colocada na
prova do heptatlo.

No último dia 25/05/2013, sábado,
foi realizada a 1ª Corrida Pedestre de-
nominada “ANGELO BOSSO”, no dis-
trito de Lusitânia, para crianças dos 07
aos 12 anos, participaram mais de 60
crianças, representando as seguintes Es-
colas Municipais: Florassu Fernandes dos
Santos-Lusitânia, Tereza Noronha de
Carvalho - Córrego Rico e Paulo Frei-
re. No total participaram 60 crianças,
entre meninos e meninas, que se desta-

DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL REALIZA 1ª CORRIDA
PEDESTRE-” ÂNGELO BOSSO” NO DISTRITO DE LUSITÂNIA PARA CRIANÇAS DOS 07 A 12 ANOS.

caram em várias provas e categorias.
A organização do evento ficou por

conta do D.E.L. - Departamento de
Esportes e Lazer da Prefeitura de Ja-
boticabal, que tem como diretor João
Henrique Pifer e a Coordenadora e
Professora Marisa Scarduelli Asseli. A
realização da corrida ficou a cargo dos
Professores  de Educação Física do SE-
CEL/DEL: Ricardo Ravasio, Luis An-
tonio Pimenta e Carlos Roberto Pe-

reira.
O objetivo desta competição é ofe-

recer: Oportunidades, Educação, Disci-
plina, Integração e Saúde, através do
esporte de competição, fortalecendo
ainda mais a Educação Fisíca Escolar,
com turmas de treinamento em várias
modalidades.

Agradecimentos: Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, SECEL - Secre-
taria de Cultura, Esporte e Lazer de

Jaboticabal, D.E.L. - Departamento
de Esporte e Lazer de Jaboticabal,
F.A.E. - Fundação de Amparo ao Es-
porte de Jaboticabal, Núcleo de Nutri-
ção Escolar da Prefeitura Municipal
de Jaboticabal, e Setor de Transporte
da Prefeitura Municipal de Jabotica-
bal. As Escolas Municipais, Florassu
Fernandes de Lusitânia, Tereza Noro-
nha de Carvalho - Córrego Rico e Pau-
lo Freire de Jaboticabal.

49 atletas, 72 medalhas e motivo de
muito orgulho para nossa cidade. Tudo
isso aconteceu nos três dias de compe-
tição da 1ª Etapa do Campeonato Bra-
sileiro de Karatê 2013, que aconteceu
no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia-
Go, de 31 de maio a 02 de julho.

Ao todo, 49 atletas estiveram na
competição, representando Jaboticabal

Atletas de Jaboticabal somam grandes resultados no Campeonato Brasileiro de Karatê

e dando um show de talento e garra,
trazendo para nossa cidade 33 meda-
lhas de ouro, 22 medalhas de prata e 17
medalhas de bronze.

Coordenados pela equipe técnica,
composta por Sensei Paulo Mota, Sen-
sei Simone Yonamine Mota – técnica
da equipe de Jaboticabal e da Seleção
Brasileira de Karatê e Eline Laurentiz

de Caiado Castro – psicóloga da equipe,
os atletas classificados seguem para se-
letiva final que acontece de 1 a 4 de
agosto, em Fortaleza-CE.

Diante dos resultados positivos,
nossos atletas mostraram que tem
grandes chances de chegar ao Mundi-
al, graças ao esforço, horas de treina-

mento e muita concentração. São nos-
sas crianças e jovens que merecem
infinitos aplausos, pois elevam o nome
de Jaboticabal e mostram grandes pers-
pectivas de caminhos promissores de
sucesso.

Mais informações, acesse:

www.cbkarate.blogspot.com.br.
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QUARTA-FEIRA  AGORA  É  SUPER QUARTA!!!  TODOS PAGAM
MEIA  ENTRADA - R$ 7,00 - FONE - (16) 3204-6841

SE BEBER
NÃO CASE
PARTE III

Sessão: 19:00 e 21:15 / Sába-
do e Domingo também às 16:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: Desta vez, não há

casamento. Nem despedida de
solteiro. Então, nada poderia dar
errado, certo? Mas, quando o
Bando de Lobos cai na estrada,
tudo pode acontecer.

No último sábado, a rede pública de
saúde de Jaboticabal participou da Cam-
panha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite. As unidades de saúde per-
maneceram abertas entre 8h e 17h.

Até o momento, 63% das crianças
foram vacinadas na cidade. Por isso, a
campanha continua até 21 de junho.

Segundo a coordenadora da Vigilân-
cia Epidemiológica de Jaboticabal, Mau-
ra Guedes Barreto, a meta é vacinar 95%
das crianças. “Precisamos manter a
poliomielite erradicada em nosso país,
para isso é importante o empenho de

Campanha de vacinação contra
Poliomielite continua em Jaboticabal

Governo Federal prorrogou campanha para

que meta de imunização seja alcançada
pais e responsáveis”.

Para que a meta de vacinação seja
alcançada, os pais ou responsáveis pe-
las crianças entre seis meses e cinco
anos, devem procurar as unidades dos
Ciafs ou o Posto de Saúde.

A Poliomielite conhecida também
como paralisia infantil, é mais comum
entre crianças que ainda não tem hábi-
tos de higiene desenvolvidos. O polio-
vírus também pode ser disseminado por
contaminação fecal de água e alimen-
tos. A vacinação é a maneira mais segu-
ra de se evitar a Poliomielite.

A Festa do Quitute já entrou para rol

dos eventos mais esperados da região de
Ribeirão Preto, SP. E não faltam moti-
vos. A festa encanta pelo projeto social
e pelas atrações culturais e artísticas,
mas também atrai fãs pelo vasto reper-
tório gastronômico.

Comidas de todas as partes do
mundo ganham um sabor ainda mais
especial quando apreciadas com os de-
liciosos doces, vendidos pelo Fundo
Social de Solidariedade. “É uma festa
linda, muito esperada por todo jabo-
ticabalense. Os doces são feitos com
muito carinho e fazem sucesso em
toda família”, diz a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Cidi-

Doces dão sabor à
Festa do Quitute

Fundo Social já trabalha na elaboração do cardápio

nha Gírio.
A 31ª Festa do Quitute e Expo-Feira

de Arte e Artesanato acontece de 12 a
16 de julho, na Estação de Eventos Cora
Coralina.

Diversidade - O cardápio também
atende todos os gostos e estilos. Mas-
sas, doces e salgados, comida mineira,
nordestina, italiana ou japonesa são fa-
cilmente encontradas nas barracas e res-
taurantes ocupados por instituições de
Jaboticabal que levantam recursos para
manter suas ações sociais. Sukiyaki,
churrasco, baião de dois, bacalhoada,
massas, focaccia, pizza, entre outros
pratos, fazem a festa do público que
prestigia o evento.

Dando continuidade aos preparati-
vos da 31ª Festa do Quitute e Expofeira
de Arte e Artesanato, a Comissão Orga-
nizadora informa que estão abertas as
inscrições para os micro empreendedo-
res individuais (ambulantes) que dese-
jam participar do evento. Os interessa-
dos podem se inscrever até dia 21, atra-
vés do site www.emurja.com.br, no link

Festa do Quitute: ambulantes
devem se inscrever até dia 21

da Festa do Quitute.
É importante ressaltar que aqueles

que não tem acesso à internet podem se
dirigir à sede da Emurja, rua Mimi Ale-
magna, n° 37.

O sorteio das barraquinhas está
previs to  para  o  d ia  24.  Mais  in-
formações a t ravés  do (16)  3202-
9 9 9 3 .

Começa nesta segunda-feira o Pro-
jeto Esquina Cultural com a apresenta-
ção da Big Band Jaboticabeira. O even-
to acontece na esquina da Avenida 13
de maio com Rua Mizael de Campos,
em frente ao Museu Histórico Aloísio
de Almeida, a partir das 18h.

Projeto Esquina Cultural recebe
Big Band Jaboticabeira

Apresentação acontece na segunda-feira (17) em frente

ao Museu Aloísio de Almeida

O Diretor de Cultura, José Paulo
Lacativa, convida a população. “A Big
Band é um patrimônio cultural de nossa
cidade e apresenta um repertório rico e
diversificado. Todos estão convidados
para participar da primeira edição da
Esquina Cultural”.
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Sucesso total na abertura da 11ª
edição do Rodeio Show Jaboticabal,
que aconteceu na noite de quinta-feira
(13) com os Embaixadores Fernando
& Sorocaba e as provas do Super Horse
3 Tambores Brasil, com a voz do lo-
cutor Adriano do Valle.

Os fãs lotaram a arena do Clube
Pioneiros da Sela e vibraram junto com
a dupla, que mostra um show sempre
irreverente e bem atrativo. A dupla
aproveitou para convidar o público
para prestigiar  o show do Luan San-
tana (14).

Abertura do RSJ recebe
os Embaixadores

Fernando & Sorocaba
O evento recebeu a presença do

Reinado do RSJ, com as belezas das
Rainhas e Princesas, além da Miss
Brasil Rodeio.

Hoje, os shows continuam com
Israel e Rodolffo, e quinta-feira
(20), na segunda etapa do RSJ, os
shows ficam por conta de João Bos-
co & Vinícius e Kléo Dibah & Rafa-
el, na sexta-feira (21) o encontro de
gerações, com Milionário & José
Rico e Thaeme & Thiago. Sábado
(22), o RSJ encerra com Cristiano
Araújo.
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