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A Prefeitura de Jaboticabal
inaugurou, na terça-feira (16),
o Ginásio de Esportes Edno
Pereira dos Santos (Jatobá),
localizado no Jardim Paulista.
A cerimônia em comemoração
ao aniversário da cidade con-
tou com a presença do prefei-
to Raul Girio, do deputado fe-
deral Arnaldo Jardim, secretá-
rios e autoridades municipais.

Para o prefeito, “os jovens
do Jardim Paulista, Parque 1º
de Maio, Cohab I e III ganham
um bonito local para o lazer e a
prática saudável do esporte.
Nosso ginásio tem medidas ofi-
cias e comporta várias modali-
dades esportivas. É um espa-
ço gostoso, fundamental para
tirar as crianças da rua”, infor-
ma. A obra ganhou o nome de
um antigo vereador da cidade.
“Uma pessoa fantástica, bon-
dosa, que encabeçou muitas
ações sociais. Um exemplo de
homem para nossa juventude”,
completa.

Prefeitura entrega Ginásio de Esportes do Jd. Paulista
O Complexo Esportivo do

Jardim Paulista tem capacida-
de para 820 pessoas, além de
estacionamentos, vestiários,
depósito, sala administrativa,
sanitários, cantinas e área para
cadeirantes.

Presente na abertura, Ar-
naldo Jardim elogiou as ins-
talações. “Modernas e am-
plas. Jaboticabal incentiva o
esporte como instrumento
para enfrentar as drogas e
planta a semente do jovem en-
frentar a vida de uma forma
sadia. Tenho compromisso
com Jaboticabal e vou conti-
nuar trazendo mais conquistas
para os moradores”, finaliza.

Esporte nos bairros – O
Complexo Esportivo do Jd.
Paulista está localizado em uma
das regiões mais populosas de
Jaboticabal. Além de utilizada
para competições oficiais, a
quadra poliesportiva tem con-
dições de receber escolinhas de
massificação esportiva.

A 31ª edição da Festa do
Quitute e Expo-Feira de Arte
e Artesanato animou os jabo-
ticabalenses de sexta-feira
(12), a terça-feira (16), com
shows de banda locais e da
banda NX Zero. As famílias
se deliciaram com cardápio
diversificado e quitutes de vá-
rias partes do mundo, em uma
das mais tradicionais festas do
interior.

A festa contou, ao todo,
com 29 entidades assistenci-
ais, 37 estands para artesãos
e 43 espaços para microem-
preendedores individuais.
Neste ano, a festa contou com
segurança ainda mais reforça-
da, com 16 câmeras, monito-
raram todos os locais que as
pessoas circulavam pela festa
– nas praças dos restaurantes,
dos shows e gourmet.

O parque de diversões ga-
rantiu a diversão da garotada,
com brinquedos para todas as
idades. Os ingressos continu-
am à venda até o dia 31 de
julho, em diversos pontos e
lojas da cidade.

Variedade - O cardápio
atendeu todos os gostos e es-
tilos. Massas, doces e salga-
dos, comida mineira, nordes-
tina, italiana ou japonesa fo-
ram facilmente encontradas
nas barracas e restaurantes
ocupados por instituições de
Jaboticabal, que levantam re-
cursos para manter suas ações
sociais. Sukiyaki, churrasco,
baião de dois, bacalhoada,
massas, focaccia, pizza, entre
outros pratos, fizeram a festa
do público que prestigiou o
evento.

Festa do Quitute reúne jaboticabalenses no Cora Coralina
Parque de diversões continua na cidade até dia 31 de julho

Não destrua a bondade, pratique

bons exemplos

Serenidade e desafios se conquista

com sabedoria e respeito

O trato  aos amigos com repugnân-

cia e inimigos com privilégios,

conquistarás injustiças e

desequilíbrios
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José Fernando Stigliano

P/ HELDER F. SIMURRO

PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ VIEIRA

P/ Maria Cappatto

Pensamentos de Mulher

No Teatro somos sempre três. Des-
dobrada a frase do Escritor francês Ale-
xandre Dumas Filho (1824 – 1895), dá a
ver  a singularidade do espetáculo quando
contrastada à prática da leitura. Silencio-
so, o livro “fala baixo para uma única
pessoa”. Já o Teatro se dirige “a um mil
ou um mil e quinhentos pessoas reunidas e
procede da Tribuna e da Praça Pública”.

A estimativa, expressiva, diz muito

Será que podemos controlar as nos-
sas emoções? Veremos nesta mensa-
gem o que podemos fazer para que elas
não venham nos controlar. Parece-me
que falamos mais de como nos senti-
mos, do que praticamente de qualquer
outra coisa. Nós nos sentimos mal ou
bem, felizes ou tristes, empolgados ou
desanimados, e mil outras coisas na lis-
ta das muitas maneiras como nos sen-
timos, é quase interminável. Os senti-
mentos estão sempre mudando, geral-
mente sem avisar, eles não precisam
da nossa permissão para oscilar, sim-
plesmente parece que têm vontade
própria e agem sem nenhum motivo

Pr. Anastácio Martins

O amor é luz. O perdão traz a humil-
dade. Os sonhos geram  realizações. A
família lembra união, paz e prosperida-
de. O PLANETA TERRA é de provas e
expiações. Sonhamos com as realida-
des. Reencarnar é a volta do espírito ao
corpo. Existe vida além túmulo. Nasce-
mos muitas vezes, somos eternos via-
jantes em busca da BOA NOVA e do
cumprimento das leis de DEUS. A re-
forma íntima nos leva à EVOLUÇÃO,
como luz eterna da sabedoria. Temos
que evoluir, adquirindo conhecimentos,
assim ALLAN KARDEC, foi o codifi-
cador da DOUTRINA ESPIRITA. Seu
nome: LEON HIPÓLITE DENIZAR
RIVAIL. LIVROS IMPORTANTES:  O
EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRI-
TISMO, O LIVRO DOS MÉDIUNS, O
LIVRO DOS ESPÍRITOS, O CÉU E O
INFERNO. O  amor nasce no coração,
como luz que ilumina a todos nós. Den-
tro da família gera entendimento, no
mundo a paz, entre os povos nasce a
fraternidade. A ignorância ainda predo-
mina a falta de conhecimentos, a von-
tade de aprendermos, de criarmos con-
dições para  nascer uma luz da verdade,
um caminho mais útil e necessário, para
vivermos em busca da felicidade. Sere-
mos eternos trabalhadores na caminha-
da pelos mundos da evolução. Seguimos

Filme baseado em uma das maiores
tragédias no Brasil, distribuído pela Ver-
sátil. O incêndio do Joelma matou 188
pessoas em São Paulo. Às 9 horas da
manhã de 1º de fevereiro de 1974, quan-
do São Paulo iniciava mais um dia de
trabalho, as notícias no rádio começa-
ram a ficar mais alarmantes. Quatro an-
dares do imponente edifício Joelma,
inaugurado pouco mais de seis meses
antes, estavam em chamas. Com ima-
gens ainda vividas da tragédia do An-
draus, havia dois anos, paulistanos se
dirigiram para a Praça dos Bandeiran-
tes, região central de São Paulo, ao lado
de um imenso terminal de ônibus, para
ajudar no que fosse preciso. A prefeitura
decretou ponto facultativo, a Bolsa de
Valores suspendeu o pregão, empresas
dispensaram funcionários. Mas pouco

REFLEXÃO  –  SOCIEDADE  EM  CENA
sobre o alcance dessa Arte nos Palcos
das grandes cidades europeias do Século
Dezenove  –  Paris, Londres, Viena e
Berlim. As  Peças de sucesso da época
difundiram novas Representações  So-
ciais muito antes e muito além das ca-
madas da Sociedade que tinham acesso à
Literatura. Romances com tiragens em
torno de 100 mil exemplares só apare-
ceram no final do Século Dezenove.

Já as Peças  representadas mais de
cem vezes para grandes plateias eram
frequentes desde os anos de 1850. Prin-
cipal entretenimento do Século Deze-
nove, o Teatro esteve sempre na mira
da censura. E por muito tempo. Na Fran-
ça ela foi abolida em 1906, em Berlim e
Viena perdurou até o final da Primeira
Guerra. E na Inglaterra, tão Liberal no
Plano Político, ela se estendeu até a
Década de 1960.

Tamanha ingerência do Estado e dos
Censores é proporcional ao Efeito de  Real
produzido pela encenação  no Palco, bem
mais duradouro que o provocado pela lei-
tura solitária de um livro. Arte Social, Arte
Coletiva, Arte da  Representação, o Tea-

tro é inseparável da Vida Urbana, da Soci-
abilidade multifacetada, dos novos Meios
de Transportes, dos deslocamentos das
multidões, do aumento da circulação em
escala internacional.

O efeito multiplicador dos Espetá-
culos Teatrais acelerou mudanças nos
Costumes, nos  Hábitos e nos  Códigos
Morais da Vida em Sociedade. Apesar
disso, a História Literária tende a subes-
timar sua importância. A notoriedade
no Palco advém da capacidade que os
grandes intérpretes têm de encarnar os
mais diversos Personagens. Fazendo de
seus corpos o suporte privilegiado para
a reconversão de experiências alheias,
eles se tornam célebres quando domi-
nam as Convenções Cênicas a ponto de
burlar constrangimentos de Classe, Gê-
nero e Idade, infundindo aos Persona-
gens  um enorme aumento de significa-
dos novos e inesperados.

 Eis aí a Grande Diferença entre os
Atores de Teatro e os de Cinema, tão
bem captada pelo Filósofo Walter Ben-
jamin, quando afirma que “o Ator cine-
matográfico típico só Representa a si

mesmo”. Já o Ator e a Atriz de Teatro,
para dar Vida à interioridade do Perso-
nagem, dependem da Cumplicidade do
Público.

Para os Intérpretes que vivenciam a
experiência fascinante de “tentar ser
Outro, de se tornar Ciente no Outro, de
Buscar o Outro”, nas palavras da grande
Atriz Fernanda Montenegro – o exer-
cício contínuo da repetição, noite após
noite, do mesmo Personagem passa lon-
ge da mesmice . Para ela ,”só depois de
um mês de espetáculo é que realmente
eu me encontro  em profundidade e co-
meço a avançar. E só nesse  momento é
que existe prazer. O processo  de repre-
sentar a mesma Peça, de trabalhar o
texto muito tempo, enlouquece um pou-
co. Com o passar do tempo, descobre-
se que esse é o Grande  Caminho”, com-
pleta a grande Atriz.

“QUANDO UM ATOR  PARA  O
ATO TEATRAL, NADA FICA, A NÃO
SER A MEMÓRIA DE QUEM O VIU”,
finaliza Fernanda Montenegro.

Reflexão baseada em Artigo de Cris-
tophe Charle –   José Fernando Stigliano

FOGO, HORROR E MORTES: JOELMA
pode ser feito. Um curto-circuito  pro-
vocado por sobrecarga no sistema de ar
condicionado havia iniciado o fogo no
12º andar antes das 8horas e 30 minu-
tos. Nesse horário, a maioria dos cerca
de mil pessoas que circulavam no local
diariamente  já ocupavam os 25 anda-
res do prédio. As chamas se alastraram
de forma rápida. Quem estava nos pisos
superiores foi ao telhado, esperar o sal-
vamento por helicópteros, como acon-
teceu no Andraus. Mas o topo do edifí-
cio, sem helicóptero, havia virado uma
chapa, chegando a ter temperaturas
entre 80ºc e 100ºc. Os helicópteros não
conseguiam pousar por causa dos fortes
ventos daquela manhã. Que espalhavam
mais chamas e fumaça. Desesperadas,
várias pessoas das mais de 100 que ocu-
pavam o teto, saltavam para a morte.
Entre 10horas e meio dia, o Joelma vi-
veu seus piores momentos. Todo o pré-
dio foi tomado pelo fogo e o pânico
aumentava com os saltos para a morte
de dezenas de pessoas. No telhado, uma
multidão corria de um canto a outro a
cada ruído de helicóptero. Nas calçadas,
moradores de toda a cidade chegavam
para doar sangue, o que era feito ali
mesmo, doar leite, cobertores ou pelo
menos oferecer ajuda a parentes des-
norteados. A cidade estava parada. Os

bombeiros só conseguiam entrar no Jo-
elma por volta das 13horas, mas só às
17 horas, os focos de incêndio se extin-
guiram. As cenas dentro do prédio eram
as mais terríveis possíveis: grupos de
pessoas mortas em banheiros, asfixiadas
pela fumaça, corpos carbonizados, gen-
te pisoteada nas escadas. A contagem fi-
nal das vítimas, só foi possível dias de-
pois do horror. Foi a mais triste que São
Paulo já tinha visto: 188 mortos, 345
feridos. A investigação da tragédia mos-
trou que o Joelma era uma bomba pronta
para explodir. O inquérito apontou so-
brecarga na rede elétrica num prédio
cheio de divisórias e lambris  de madeira,
aparelhos de ar condicionado, carpetes e
cortinas. Pouco antes do incêndio, um
eletricista esteve no local para consertar
a constante falta de energia no 12º an-
dar. Ele trocou a chave do disjuntor e
ligou diretamente os fios, que acabaram
derretendo e iniciando o fogo. Além dis-
so, o registro dos hidrantes estava fecha-
do apesar do reservatório do prédio ter
29 mil litros de água, e o prédio não
tinha heliporto...

DIANA, PRINCESA DO POVO
O mundo viu Diana Frances Spencer

pela primeira vez quando tinha 19 anos,
dava aula numa escolinha e fazia bicos
como babá. Ela era apontada como fu-

tura noiva do herdeiro da coroa britâni-
ca, Charles, e vinha de uma rica e nobre
família. Era ingênua, “seguramente vir-
gem”, segundo o médico real, loira, lin-
da, inglesa: ou seja, perfeita para o pa-
pel de princesa que a Inglaterra sonha-
va. A menina de olhar perdido e cabelo
escovado de 1980 não parece a mesma
que morreu ao lado do namorado play-
boy, aos 36 anos. Diana e Charles se
casaram em 1981 e tiveram dois filhos,
mas nunca alcançaram a paz conjugal.
Ela sofreu de bulimia, pensava em suicí-
dio todos os dias e não recebia qualquer
apoio da família real. A rainha Elizabeth
II chegou a dizer que a vida havia se com-
plicado com a chegada daquela moça
aborrecida. Mas a menina que havia en-
frentado o abandono da mãe e a rejeição
do pai soube reagir: traída pelo marido,
traiu também. Humilhada pela sogra,
humilhou a família real ao pedir o divór-
cio e falar de adultério. Entregou-se a
causas humanitárias, como a luta pelas
vitimas da Aids e, no final de sua vida,
contra o uso de minas terrestres. Fez
amigos entre artistas (Elton John, Sting,
Versace), políticos (Nelson Mandela) e
religiosos (Madre Tereza de Calcutá).

Não só ofuscou o brilho apagado da
família real inglesa como foi uma das
mulheres mais admiradas do século XX.

CONTROLANDO SUAS EMOÇÕES (Parte 1)
específico. Quantas vezes nós não dei-
tamos nos sentindo bem fisicamente
emocionalmente e acordamos cansa-
dos e irritáveis. Por quê? Por que me
sinto assim? Perguntamo-nos e depois,
geralmente começamos a dizer a qual-
quer pessoa que nos queira ouvir, como
nos sentimos. É interessante observar
que temos a tendência de falar muito
mais sobre os nossos sentimentos ne-
gativos, do que dos positivos. Se acor-
do sentindo muita energia e empolga-
ção, com aquele dia, raramente anun-
cio a todos, com quem entro em con-
tato, entretanto, se estou cansado e
desanimado, quero dizer isso a todos.
Estou aprendendo, que falar sobre como
me sinto, aumenta a intensidade desses
sentimentos. Então parece que deve-
mos ficar quietos com relação aos sen-
timentos negativos e falar sobre os po-
sitivos. Fale em voz alta. (vou falar
sobre os meus sentimentos positivos,
para que eles aumentem e vou calar os
meus sentimentos negativos, para que
percam a força). Você sempre pode di-
zer a Deus como se sente, pedir ajuda e
a força Dele, mas falar sobre sentimen-
tos negativos, apenas por falar, não
adianta nada. A bíblia nos instrui a não
dizermos palavras fúteis (ineficientes,
inoperantes) Mateus (12:36). Se os
sentimentos negativos persistirem pe-
dir oração ou buscar aconselhamento,
é bom, mas novamente quero enfati-

zar que falar apenas por falar é inútil.
Embora os sentimentos possam ser
muito fortes e exigentes, não temos de
deixá-los governar a nossa vida. Pode-
mos aprender a administrar nossas
emoções, em vez de permitir que elas
nos dominem. Essa é uma das verdades
bíblicas mais importantes que estou
aprendendo na minha caminhada com
Deus. Verdade que está me permitindo
desfrutar minha vida de forma consis-
tente. Se tivermos de esperar para per-
ceber como nos sentimos antes de sa-
ber, se podemos desfrutar o nosso dia,
então estaremos dando aos sentimen-
tos o controle sobre nós. Mas infeliz-
mente, temos livre-arbítrio e podemos
tomar decisões que não se baseiam em
sentimentos. Se estivemos dispostos a
fazer as escolhas certas, independen-
temente de como nos sentimos, Deus
sempre será Fiel para nos ajudar e dar
Forças para fazê-lo. Viver a vida abun-
dante que Deus preparou para nós, ba-
seia-se em sermos obedientes à Sua
maneira de ser e de agir. Ele nos dá
força para fazer o que é certo, mas
somos nós que temos de escolher isso...
Deus não fará isso por nós. Ele nos
ajuda, mas precisamos participar, es-
colhendo o certo em lugar do errado.
Podemos nos sentir errados e ainda as-
sim escolher fazer o que é certo. Nin-
guém pode desfrutar a vida de forma
consistente, até que esteja disposto a

fazer isso. Por exemplo: posso sentir
vontade de excluir alguém da minha
vida, porque essa pessoa feriu meus sen-
timentos ou me tratou injustamente,
mas posso optar por orar por ela e
tratá-la como Jesus a trataria, enquanto
espero que Ele exerça a justiça. Se agir
de acordo com os meus sentimentos,
estarei fazendo a coisa errada e perderei
a paz e alegria. Mas quando escolho fa-
zer o que Deus me instrui na Sua Pala-
vra, tenho a recompensa Dele na mi-
nha vida. Os sentimentos por si só não
são bons, nem ruins. Eles são simples-
mente instáveis e precisam ser admi-
nistrados. Eles podem ser agradáveis e
maravilhosos, mas também podem nos
tornar infelizes e nos levar a fazer es-
colhas que venhamos a lamentar. As
emoções desenfreadas podem ser com-
paradas a uma criança pequena que quer
ter tudo e fazer tudo, mas não entende
o perigo que algumas dessas coisas re-
presentam. O pai ou a mãe deve con-
trolar a criança, ou ela, com certeza, se
machucará, e machucará outros. Preci-
samos cuidar das nossas emoções como
quem cuida de um filho. Precisamos trei-
na-las para nos servirem e não permitir
que nos tornemos seus escravos. (Con-
tinuamos na próxima semana). Esta é a
minha oração. Pr. Anastácio Martins.
Ouça o nosso programa (A Verdade da
Palavra). Diáriamente na GAZETA FM
107.9 das 5hrs.30min às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Você já viajou de trem alguma vez?
Numa viagem de trem podemos no-

tar uma grande diversidade de situações,
ao longo do percurso.

E a nossa existência terrena, bem
pode ser comparada a uma dessas via-
gens, mais ou menos longa.

Primeiro, porque é cheia de embar-

O Trem da vida!!!
ques e desembarques, alguns acidentes,
surpresas agradáveis em alguns embar-
ques e grandes tristezas em algumas par-
tidas.

Quando nascemos, entramos no
trem e nos deparamos com algumas
pessoas que desejamos que estejam sem-
pre conosco: são nossos pais.

Infelizmente, isso não é verdade; em
alguma estação eles descerão e nos dei-
xarão órfãos de amor, carinho, amiza-
de e companhia insubstituíveis, nos dei-
xando no coração um imenso vazio e
uma saudade infinita...

Mas isso não impede que durante a
viagem outras pessoas especiais embar-
quem para seguir viagem conosco: que
são nossos irmãos, amigos, amores, en-
tre eles um amor conjugal, amor pelos
filhos que Deus nos concederá, um amor
total e universal pelas maravilhas de
descobrirmos um amor infinito e sem-
pre presente em nossas vidas, aquele

amor divino que sempre poderemos
contar o amor de Deus...

Algumas pessoas fazem dessa via-
gem um passeio. Outras encontrarão
somente tristezas, e algumas circularão
pelo trem, de vagão em vagão, prontas
a ajudar a quem precise, estes são os
anjos voluntários enviados por Deus,
para suprir a falta de tudo o que a soci-
edade lhes impõe.

Muitas descem e deixam saudades
eternas... Outras passam de uma forma
que, quando desocupam seu assento, nin-
guém percebe, sim porque nada conse-
guiram realizar, talvez por comodismo,
insensibilidade, e voltados tão somente
para si mesmos, sem deixar nenhum
perfume exalado pela sua presença sem
brilho.

Curioso é constatar que alguns pas-
sageiros, que nos são caros, se acomo-
dam em vagões distantes do nosso, o
que não impede, é claro, que durante o

percurso nos aproximemos deles e os
abracemos, embora jamais possamos
seguir juntos, porque haverá alguém ao
seu lado ocupando aquele lugar.

Mas isso não importa, pois a via-
gem é cheia de atropelos, sonhos, fan-
tasias, esperas, procuras e despedidas...

O importante mesmo é que façamos
nossa viagem da melhor maneira possí-
vel, tentando nos relacionar bem com
os demais passageiros, pois iremos ven-
do em cada um deles o que têm de me-
lhor, e assim fazermos com que eles se
juntem a nós e, juntos façamos com que
a viagem seja muito mais agradável de
percorrer...

Devemos lembrar sempre que, em
algum momento do trajeto, eles pode-
rão fraquejar e, provavelmente, preci-
semos entendê-los, porque nós também
fraquejaremos muitas vezes e, certa-
mente, haverá alguém que nos entenda
e atenda, quando o trem chegar e parar
na nossa estação!!!

Boa viagem a todos e que o trem da
vida percorra todas as estações que pre-
cisemos percorrer, e que os passageiros
sejam os melhores que possamos en-
contrar. Deus abençoe a

Todos e BOA VIAGEM!!!
Maria Cappatto.

No próximo sábado (20), comemo-
ramos o Dia Internacional da Amizade.
Justamente nesse tempo, estamos vi-
venciando a Semana Missionária. E
como é bonito ver tantos jovens es-
trangeiros vindo ao Brasil e trazendo
na bagagem o seu sorriso, a sua amiza-
de, a sua oração!

A palavra de Deus é exuberante quan-
do nos fala da amizade: “Um amigo fiel

é uma poderosa proteção: quem o

achou descobriu um tesouro. Nada é

comparável a um amigo fiel; o ouro e

a prata não merecem ser postos em

paralelo com a sinceridade da sua fé.

Ser amigo, o segredo da felicidade
Um amigo fiel é um remédio de vida e

imortalidade; quem teme ao Senhor

achará esse amigo. Quem teme o Se-

nhor terá também uma excelente ami-

zade, pois o seu amigo lhe será seme-

lhante” (Eclo 6, 14-17).
Amigo não é apenas um conhecido,

colega ou companheiro. Não! Amigo é
amigo. Se eu quisesse definir teria de
encontrar as palavras certas e o concei-
to exato, porque amigo não é uma coisa
comum. É por isso que a Palavra de
Deus nos diz que quem encontrou um
amigo encontrou um tesouro. Um ami-
go pode nos transformar. Ele atinge o
coração e alcança aquele lugar que nin-
guém consegue chegar.

O amigo é capaz de mostrar a reali-
dade e nos dizer as verdades que não
gostaríamos ouvir. Mas como o amigo
é amigo, acabamos escutando. Muitas
vezes, nos chateamos, afastamos, fica-
mos sem nos comunicarmos, mas pas-
sam as horas, os dias e logo a gente
pensa melhor, entende, acolhe, se do-
bra e tudo muda. Às vezes até brigamos,
nos revoltamos, mas porque amigo é
amigo, não conseguimos ficar longe.

A amizade é mais forte do que qual-
quer briga ou revolta. E, que bom que é
assim! Ter amigos é essencial. Ser ami-
go é o segredo da vida, da vitória e da
felicidade. O verdadeiro amigo é um gran-
de tesouro!

Seu irmão,

A  LUZ   NASCE NO  CORAÇÃO  DE  QUEM  AMA

encarnando e desencarnando, num ci-
clo de conhecimentos, adquiridos para
encontrarmos elos de luz, fortalecidos
pelo amor e perdão.

BEM AVENTURADOS OS QUE
TEM O CORAÇÃO PURO

Na  prática do bem, onde, fora da
caridade não há salvação, nasce a luz do
amor, onde o perdão lembra o exemplo
de JESUS. Na evolução, crescemos es-
piritualmente, para um mundo de paz,
na fraterna vontade de servirmos, de
ajudarmos, e dar de graça, o que de graça
recebemos.

 Tudo na vida segue caminhos ao
encontro da felicidade. Cada um é dono
de suas ações e reações, no decorrer de
seus encontros, com os encarnados e
desencarnados. A  mediunidade é muito
favorecida para os que de boa vontade
querem trabalhar na pratica da carida-
de, na ajuda ao semelhante, aos doentes
do corpo ou do espírito.

A FELICIDADE nasce quando  evo-
luirmos.

O amor é um sinônimo de  querer
bem, viver com todos, somando reali-
dades. O coração é iluminado e o cami-
nho se abre para assegurar que somos os
trabalhadores que querem trazer paz,
união e fraternidade. As alterações se
multiplicam nos tempos idos de eras que
se servem de caminheiros da BOA
NOVA, que aparece no cenário de luz,
amor e perdão.

Sonhos se perdem no mundo das ilu-
sões, que se operam como tesouros  guar-
dados no coração, deslumbrados, brilhan-
do pontos que reforçam a fé, esperança
e a caridade.

A renovação se apresenta nos tem-
pos, em mundos diferentes. Em cada
um nasce uma EVOLUÇÃO, com mu-
danças temporárias e níveis de conhe-
cimentos, que muitas vezes atrasam o
crescimento espiritual, principalmente
a ignorância.

A ETERNA SABEDORIA  VEM DE
DEUS.

A Secretaria de Educação informa
aos pais ou responsáveis pelos alu-
nos da rede municipal de ensino que
as aulas retornarão na segunda-feira
(29). Antes porém, no dia 22, os pro-

Volta às aulas será no dia 29
Creches atenderam normalmente nas férias, apenas nos dias 23 a 25 param devido ao VIII Fórum de Educação

fessores retomarão suas atividades
para elaborar o planejamento semes-
tral.

Vale lembrar que entre os dias 23
a 25 os profissionais da área partici-

parão do VIII Fórum de Educação e,
nesse período, as creches permane-
cerão fechadas.

De acordo com o secretário da
pasta, Cesar Esper, como de costu-

me, mesmo no mês de recesso esco-
lar as creches funcionaram normal-
mente.

Para mais informações o telefone
de contato é (16) 3209-2469.
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Jaboticabal Atlético de 1958, que disputou a Segunda Divisão: Donato, Vadinho, Tino, Ferraciolli,
Doleite e o massagista Nogueira. Agachados: Ladeira, Mingo, Crispim, Fio, Elson e Walter (esta foto é
arquivo da Livraria Acadêmica).

FERROVIÁRIA DE BOTUCATU 1963 - De pé: ADÉSIO, WILSON BOTÃO, LOURENÇO, JOÃO,
NEURI e PANDO. Abaixados: PULGA, PASSARINHO, WILSON BAURU, CELSINHO e EVANIR.

Neste jogo Pulga marcou dois gols olímpicos na vitória da Ferroviaria de Botucatu por cinco à um,
exatamente contra o Jaboticabal Atlético.

Foi no campeonato da Primeira
Divisão de 1963, que Pulga marcou
dois gols olímpicos contra o Jaboti-
cabal Atlético, quando a Ferroviária
venceu o Jotão por 5 a 1.

E foi na AAF, jogando contra o Ja-
boticabal em 18 de setembro de 1963,
que Pulga, então com 25 anos de idade,
fez seu grande feito e que nenhum outro
jogador conseguiu fazer: dois gols olím-
picos no primeiro tempo de partida, do
lado esquerdo do campo com a bola en-

Pulga

Jaboticabal Atlético de 1963 perdeu para a Ferroviária de
Botucatu por 5 a 1com dois gols olímpicos do jogador Pulga
ATLÉTICO 1 X FERROVIÁRIA DE BOTUCATU 5, COM 3 GOLS DE PULGA, ADÉZIO 1 E GIL-

BERTO. A FERROVIÁRIA COM NEURI, CARDOSO, EDSON, JOÃO, ADÉZIO, CARLITO, LOUREN-
ÇO, NARDINHO, TARCÍSO, CASTILHO, CELSO E PULGA. ÁRBITRO: J. HÉLIO COELHO.

Dorival Silvestre Júnior, o bom téc-
nico e ex-jogador Dorival Júnior, nas-
ceu em Araraquara no dia 25 de abril de
1962. Casado, tem três filhos, dois ho-
mens e uma mulher.

O Jogador: Júnior começou a carrei-
ra na Ferroviária. Chegou a passar pelo
Marília antes de chamar a atenção quan-
do esteve no São José, no Paulistão de
88. O time da Águia da Vale tinha como
técnico Emerson Leão, que depois o
indicaria para o Coritiba (no mesmo
ano) e para o Palmeiras (no ano seguin-
te).

Dorival Júnior, Ex-volante do Palmeiras
Júnior não foi o único bom reforço

palmeirense para o ano de 1989. Além
do volante, chegaram ao Parque Antár-
tica o meia Neto, o atacante Careca
Bianchesi, o lateral-direito Édson Boa-
ro, o ponta-esquerda Paulinho Carioca,
o ponta-direita Mauricinho, o atacante
Buião, o lateral-esquerdo Abelardo e o
quarto-zagueiro Darío Pereyra.

Todos os reforços tinham a missão
de acabar com o jejum de títulos, que
durava desde 1976. O Palmeiras, do téc-
nico Leão, fez excelente campanha na
primeira fase do Paulistão, mas caiu em

Bragança Paulista, antes mesmo da se-
mifinal.

Com a camisa palmeirense, entre os
anos de 1989 e 1992, Júnior, que era
um bom marcador, disputou 157 parti-
das (74 vitórias, 52 empates e 31 der-
rotas) e marcou quatro gols, segundo
mostra o "Almanaque do Palmeiras",
de Celso Unzelte e Mário Sérgio Ven-
ditti.

Depois do Palmeiras, o meio-cam-
pista defendeu o Guarani, o Grêmio, o
Figueirense, o Sport Recife, o Botafogo
de Ribeirão Preto, entre outras equipes.

trando duas vezes no mesmo canto. O
resultado da partida? 5 a 1. “Foi um
marco. O segundo gol foi um vídeo tape
do primeiro. Tudo exatamente igual. Já
tinha feito gol olímpico antes, mas não
dois numa só partida, num só tempo e
na trave esquerda do estádio em frente
da linha da ferrovia, que foi o motivo
que me fez trocar a AAB pela AAF”,
conta o ex-atleta.

O impressionante é que ele lembra
a escalação daquele time que, na sua

opinião, foi o melhor todos os tem-
pos da Ferroviária: Neuri; Pando, João
Preto, Lourenço e Wilson Botão; Adé-
sio e Celso; Pulga, Passarinho, Wil-
son Bauru e Evanil. Uma particulari-
dade do futebol daquela época era que
não havia substituição. O time tinha
que terminar a partida com a mesma
escalação que iniciou. Mesmo se um
jogador se machucasse, não podia en-
trar outro em seu lugar. A única subs-
tituição permitida era do goleiro.

Ferroviária dos anos 60. O mascotinho do bom time de Araraquara era Júnior, o Dorival Júnior, hoje
importante técnico do futebol brasileiro. Em pé: Carlos Alberto, Baiano, Fogueira, Fernando, Teodoro
e Rossi. Agachados: Peixinho, Rui Júlio, Téia, Bazani e Pio.

Na Ferrinha - Ferroviária de Araraquara (SP), 1983. Em pé: Pinheirense, Júnior, Vica, Marinho,
Abelha, Divino e o professor Tadeu. Agachados: Claudinho, Douglas Onça, Marcão, Zé Roberto e Bozó.

Palmeiras, década de 90 - Da esquerda para a direita, em pé: Dario Pereyra, Toninho Cecílio, Dorival
Junior, Edson, Veloso e Abelardo. Agachados: Mauricinho, Gerson Caçapa, Gaúcho, Edu Manga e
Neto. Foto enviada por Edy.

MOMENTOS DO ESPORTE

ESSE ERA O GRANDE TIME DA INTERNACIONAL DE BEBEDOURO, 2ª DIVISÃO DE PROFIS-
SIONAIS DE 1975 - EM PÉ: IVAN ABADE, NEGUITO, BAUER, MANÉ, XISTO, LAUDEMIR, OLIVI-
NHO, ARI (JOGAVA MUITO, UM GÊNIO), LEIVINHA (OUTRA FERA), WILSON ANDRADE E EU,
GANHAMOS ESSE JOGO DO RIO PRETO POR 3X1, ERA UM POR TODOS E TODOS  POR UM.



O Departamento de Trânsito de São Paulo – DETRAN/SP – 38ª Ciretran de Jaboticabal-SP, pessoa jurídica de direito público, com sede
à AVENIDA CARLOS BERCHIERI, S/N-Jaboticabal-SP, com fundamento na Lei Federal no 6.575/78 e na portaria 938/06-DETRAN-SP, que
dispõe sobre o depósito e a venda de veículos apreendidos pelas autoridades de trânsito, torna público que realizará licitação, na modalidade
leilão, recebendo o número de série 001/2012, para a venda de veículos auto-motores de diversos tipos, apreendidos na cidade de Jabotica-
bal-SP, não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e na forma da legislação pertinente, nos termos a seguir:

1. O leilão será realizado no dia 03/08/2012, a partir das 10h00, na  RODOVIA CARLOS TONANI, SP 333, KM 118+700 MTS (PATIO DO
AUTO SOCORO CASALETTI)

2. VEÍCULOS A SEREM LEILOADOS:
LOTE, proprietário, financeira, placa, chassi, marca, modelo, ano:
7150/13, SAMUEL OVIDIO SOARES, , BSB-6054, 9C2MC270TTR006492, HONDA, CBX 200 STRADA, 1996/1996, 7151/13, APARICIO

ROBERTO SOARES, , DJT-6249, 9C2JC30104R029391, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2003/2004, 7152/13, MARCO MACIEL RODRIGUES
BARROSO, , DLI-2546, 9C6KE044040060990, YAMAHA, YBR 125K, 2004/2004, 7153/13, JOAO TERRA BARBOZA CARVAS GABRIEL
PERRONI, BANCO SANTANDER BRAS, ILR-0545, 94J1XBBJ34M003131, SUNDOWN, WEB 100, 2003/2004, 7154/13, SILSO APARECIDO
SUDARIO BARBOZA, , CSH-7844, 9C2JC250WWR190561, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 7155/13, LUCIANO DE JESUS DE OLIVEI-
RA, , DVY-2006, 94J2XDCL67M011372, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2006/2007, 7156/13, MARCIO LUCILO DO AMARAL VELLOSO, , BSJ-
0587, 9C2JC250VVR146181, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 7157/13, FABIANA CRISTINA SOARES, , CSH-8384, 9C2MC2700XR024324,
HONDA, CBX 200 STRADA, 1999/1999, 7158/13, MARCEL RICARDO PIM, , BSO-3898, 9C62MW000L0021622, YAMAHA, RD 135, 1990/
1990, 7159/13, OMNI SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, , BVH-8488, 9C2JC30102R197765, HONDA, CG 125 TITAN KS,
2002/2002, 7161/13, DANIEL DOS SANTOS GOMES, , BSB-7227, 9C2JC250VVR075039, HONDA, CG 125 TITAN, 1997/1997, 7162/13, FELIPE
AUGUSTO APARECIDO PEROSSI, BRADESCO ADM DE CONS, EWD-2705, 9C2KC1660CR535353, HONDA, CG 150 TITAN EX, 2012/2012,
7163/13, DOUGLAS DE OLIVEIRA RECHIA, BANCO PANAMERICANO S, EON-9222, 9C2KC1680BR530718, HONDA, CG150 FAN  ESDI,
2011/2011, 7164/13, LUCIANO DONIZETI GOMES DA SILVA, , BFZ-6470, 94J2XDCF66M009599, SUNDOWN, MAX 125 SE, 2006/2006,
7165/13, DANIEL PAOLESCHI FALCO, , DEQ-7723, 9C2JC30102R246007, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2002/2002, 7167/13, ROGERIO PINTO
FERREIRA, , BJW-3133, 9C2JC1801NR256737, HONDA, CG 125 TODAY, 1992/1992, 7168/13, TARCISIO RICHELI CIRIANO, CIFRA SA
CRED FIN IN, HMU-6435, 9C6KE1220A0145786, YAMAHA, FACTOR YBR 125 K, 2010/2010, 7169/13, OLINDA DE OLIVEIRA SOARES,
BANCO ITAU CARD SA, ESO-8174, 9C2JC4220AR383688, HONDA, BIZ 125 ES, 2010/2010, 7170/13, JAIR DE ARAUJO FILHO, BANCO
PANAMERICANO S, EHH-4866, 9C2KC1680BR534394, HONDA, CG 150 FAN ESDI, 2011/2011, 7171/13, ROBERTO ALEXANDRE DOS
SANTOS FERREIRA, , BJW-0369, 9C2JC1801LR509197, HONDA, CG 125 TODAY, 1990/1990, 7172/13, LUIS PAULO MASSETI DE OLIVEI-
RA, BANCO BMC S/A, CDO-5746, 9C2KC08208R083110, HONDA, CG 150 TITAN ESD, 2008/2008, 7174/13, DANIEL RAMIRO, , CSH-9215,
9C6KE013010004046, YAMAHA, YBR 125 K, 2001/2001, 7176/13, SONIA LOTERIO ALVES, , BJW-0373, 9CAHA0501NRN01913, HONDA,
C100 DREAM, 1992/1992, 7177/13, ROBSON FERNANDES DE OLIVEIRA, , BJW-9187, CG125BR1389936, HONDA, CG 125, 1984/1984, 7178/
13, CAREN GOMES DA SILVA, , DBD-6730, 9C2HA0710YR233377, HONDA, C100 BIZ ES, 2000/2000, 7179/13, SANDRA APARECIDA DE
SOUZA SANTOS, , DFA-6012, 9C2JC30102R024946, HONDA, CG 125 TITAN KS, 2001/2002, 7180/13, DEISE PAULINO, BANCO PANAME-
RICANO S, EON-9037, 9C2KC1670BR349148, HONDA, CG 150 FAN ESI, 2011/2011, 7181/13, AMALIA DO CARMO MARQUES, , DLQ-7620,
9C2KC08105R801896, HONDA, CG 150 TITAN KS, 2004/2005, 7182/13, FATIMA APARECIDA S MIRANDA CABRAL, CIFRA SA CRED FIN
IN, DPI-0290, 9C2MC35006R001351, HONDA, CBX 250 TIWSTER, 2005/2006, 7183/13, JOSE CARLOS SILVA, , BJW-0337, CG1251045749,
HONDA, CG 125, 1978/1979, 7184/13, LUIZ FERNANDO SPOTTI GOMES, , BJW-2803, 9C2JC1801JR159271, HONDA, CG 125, 1988/1988,
7185/13, NEUZA APPARECIDA GOMES HOMEM, , CAY-6044, 9BFBXXLBABEY90715, FORD, ESCORT XR 3, 1984/1985, 7186/13, EURIPE-
DES RIBEIRO, , BKD-6019, 5E11AAC185327, GM, CHEVETTE SL, 1981/1981, 7188/13, DENISE BELLINI, , BKF-8101, 9BD146000L3649719,
FIAT, ELBA CSL 1.6, 1990/1991, 7189/13, JOAO BATISTA DE ASSIS, , BKD-1237, LB4RUM24968, FORD, BELINA II, 1978/1978, 7190/13,
JOSE CLAUDIO XAVIER DOS SANTOS, , CDF-4347, 9BFZZZ54ZSB788620, FORD, ESCORT 1.6I, 1995/1996, 7192/13, MARCELO ALVAREZ
DE OLIVEIRA BARBOZA, GM LEASING SA ARREND, CJC-2738, 9BGSC08ZVVC750211, GM, CORSA WIND, 1997/1997, 7193/13, ALCIONE
RODRIGUES DE SOUSA, , CMQ-2391, BT266038, VW, PASSAT TS, 1979/1979, 7194/13, THAIS IRACI TRINDADE, , BKK-8837, BY030335,
VW, GOL, 1980/1980, 7195/13, NATALIA DA SILVA RIBEIRO, , BWR-4995, 9BD159044T9157258, FIAT, TEMPRA IE, 1996/1996, 7197/13,
ELIGIA ALEXANDRE DA CUNHA, CIFRA SA CRED FIN IN, CBJ-4518, 9BD146000K3490385, FIAT, PREMIO CSL, 1989/1989, 7198/13,
STEFANO AUGUSTO DE CAMARGO, AYMORE CRED. FINANC., HPO-8456, 93YBB0Y053J390149, RENAULT, CLIO RL 1.0, 2003/2003,
7200/13, FLAVIO VIEIRA NASCIMENTO, , CEH-2505, BT304424, VW, PASSAT, 1979/1979, 7201/13, JOSE ANGELO DALLA JUSTINA,
MARTINELLI - DR MANU, CAL-3608, 9BG5JK08ZGB041340, GM, MONZA S/R, 1986/1986, 7202/13, JOAO CARLOS MARTINS, , BKF-
8784, LB4NAS15475, FORD, BELINA II, 1982/1982, 7211/13, GENI PEREIRA LEANDRO DE MORAES, , BKD-2482, BS324108, VW, FUSCA
1500, 1973/1973, 7212/13, DOUGLAS DA MATTA DARIO, , AFM-9147, 9BFZZZ55ZSB932054, FORD, PAMPA L, 1995/1995, 7213/13, ALICI-
NEIA ALVES DE ABRANTES, BRADESCO ADM DE CONS, AMK-5503, 9BWCA05X05T081867, VW, GOL 1.0, 2004/2005, 7214/13, HSBC
BANK BRASIL S A   BCO MULTIPLO, BANCO ITAU CARD SA, ELZ-0229, 9BD17106LA5374793, FIAT, PALIO FIRE ECONOMY, 2009/2010,
7215/13, DEBORA CRISTINA PENTEADO DA SILVA, CIA ITAU LEASING ARR, KFN-8608, 9BWZZZ55ZSB685666, VW, POINTER GLI 1.8,
1995/1995, 7216/13, OSMAR DOMINGUES VENTURA DE CARVALHO, , CLZ-7023, LB4MYA29224, FORD, CORCEL II  LDO, 1980/1980,
7217/13, ANTONIO LUIS RAYMUNDO, BV FINANC SA CFI, DMI-7060, 9BD15802544511764, FIAT, UNO MILLE  FIRE, 2003/2004, 7218/13,
EDWILSON VALERIO, , CCV-6269, KMHVD11NPSU043780, IMP, HYUNDAI ACCENT LR, 1995/1995, 7219/13, ANTONIA NATALINA
MOREIRA DE ANDRADE, , BKI-6466, 5E11BAC124407, GM, CHEVETTE SL, 1981/1981, 7220/13, EUMIR APARECIDO ROVER, BANCO
MERCANTIL DE S, BKL-0785, 9BFBXXLBABEA45422, FORD, ESCORT XR-3, 1984/1984, 7223/13, MARCELO HENRIQUE FRANCO, ,
CWJ-5085, BA160155, VW, BRASILIA, 1975/1975, 7225/13, CLODOALDO MORAES MOURA, , GLO-9342, 9BD14600003152631, FIAT, UNO
S, 1986/1986, 7228/13, WELLINGTON DE PAULA MIGUEL, BV FINANC SA CFI, FBJ-9174, 9C2KC1670BR333560, HONDA, CG 150 FAN ESI,
2010/2011, 7229/13, MIKAELA APARECIDA GABRIEL, BANCO PANAMERICANO S, EON-9209, 9C2KC1670BR552689, HONDA, CG 150
FAN ESI, 2011/2011, 7230/13, ANGELA FILOMENA DE SOUZA, BV FINANC SA CFI, CDO-5524, 9C2JC4120AR106904, HONDA, CG 125
FAN ES, 2010/2010, 7231/13, JOAO LUIZ MARCOLINO, BV FINANC SA CFI, EON-8906, 9C2JC4110BR321870, HONDA, CG 125 FAN KS,
2010/2011, 7233/13, LUIZ ANTONIO PRANDINE, , BJY-6017, 9C2JC1801LR528439, HONDA, CG 125 TODAY, 1990/1990, 7234/13, SUELI DE
FATIMA AGOSTINHO RAMOS, , CHK-9096, 9C2HA07202R001981, HONDA, C 100 BIZ MAIS, 2002/2002, 7235/13, JOSE GOMES PEREIRA,
, CMS-5661, 9C2JA010WWR003881, HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1998, 7236/13, JOSE MONTEIRO DE BRITO, , IMP-4866,
9C6KE044050103584, YAMAHA, YBR 125 K, 2005/2005, 7238/13, PAULO HENRIQUE MARIOTO COSTA, , BFZ-7045, 9C2JC250XWR095158,
HONDA, CG 125 TITAN, 1998/1999, 7239/13, OSVALDO ROCHA FILHO, BRADESCO ADM DE CONS, EON-9730, 9C2KC1680BR5643582,
HONDA, CG 150 FAN ESDI, 2011/2011, 7240/13, ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES, , DYS-7421, 9C2KC16109R028937, HONDA, CG
150 TITAN MIX KS, 2009/2009, 7241/13, ANTHONY ROGER DOS SANTOS, CIFRA SA CRED FIN IN, DVE-4198, 9C2KC08607R001032,
HONDA, CG 150 SPORT, 2006/2007, 7242/13, WALDEMAR BERNARD DA SILVA, , CRX-8552, 9C2MC27002R014238, HONDA, CBX 200
STRADA, 2002/2002, 7243/13, SEM DADOS, , , , HONDA, FAN 125.

3. DAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS PARA CIRCULAÇÃO:Os débitos totais serão pagos pela Comissão de leilão e o veiculo somente
será liberado do pátio após a transferência efetuada em nome do arrematante.

               Os arrematantes serão responsável pelo pagamento da taxa de transferência, laudos e placas se
               houver necessidade, a documentação para transferência junto ao DETRAN será entregue ao
               arrematante em ate 45 dias após a realização do leilão.
4 -  DAS CONDIÇÕES DAS SUCATAS:
4.1. Os veículos serão leiloados na condição de SUCATA, não podendo ser registrados ou licenciados e sendo absolutamente proibida

a sua circulação em via pública, destinando-se exclusivamente para desmonte e reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.
4.2. Os motores sem identificação da sua numeração não poderão ser comercializados, destinando-se exclusivamente para desmonte e

reaproveitamento comercial de suas peças e partes metálicas.
4.3. O adquirente é responsável pela utilização e destino final das sucatas e responderá, civil e criminalmente, pelo uso ou destinação das

sucatas em desacordo com as restrições estabelecidas neste edital.
4.4. O estado e as condições em que as sucatas serão vendidas se pressupõem conhecidos e aceitos pelos licitantes na data da realização

do leilão, não sendo aceitas reclamações posteriores.
5 - DO LOCAL DE DEPÓSITO E EXAME DOS VEÍCULOS:
5.1. Os veículos poderão ser examinados no local onde se encontram depositados nos dias 02/08 e 03/08 das 9:00 hs as 16:00 hs.
5.2. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedados o seu manuseio, experimentação, retirada de peças, etc.
6 - DA ARREMATAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
6.1. Poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas devidamente identificadas.
6.2. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido, que será o lance inicial, considerando-se vencedor o licitante que

houver oferecido o maior valor pelo lote, o qual será acrescido de 5% (cinco por cento), que representam a comissão do Leiloeiro Oficial. Não
são validos os lances feitos antes da abertura do pregão, ou após o encerramento do leilão.

6.3. Os pagamentos serão à vista, no ato da arrematação, e são irretratáveis (não haverá a devolução dos valores pagos em razão de
desistência da compra, descumprimento do Edital ou outros), sob pena de multa no valor de 50% (cinqüenta por cento) do valor do lote, sem
prejuízo de outras sanções previstas em lei.

6.4. O pagamento somente será considerado efetivado, se realizado por cheque ou outro documento bancário, quando o montante estiver
efetivamente disponível em conta bancária.

7 - DA RETIRADA DOS BENS ARREMATADOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE:
7.1. Os veículos leiloados começarão a ser liberados a partir da entrega pelo Leiloeiro Oficial da Nota de Venda. A primeira via da Nota de

Venda será entregue ao arrematante na retirada do veículo e após a efetivação do pagamento.
7.2. Após o prazo for fixado pelo Leiloeiro na abertura do pregão para entrega das Notas e guias à Comissão de Leilão, o arrematante

deverá entrar em contato com o pátio de depósito da sucata para saber em que data deverá retirá-la.
7.3. É assegurado ao arrematante o prazo de até 10 (dez) dias úteis para retirada do lote, contados da entrega das Notas à Comissão de

Leilão, após o que será cobrada taxa de estada para o lote não retirado neste prazo, incluído o primeiro dia útil de atraso e até a data em que
foi efetivamente retirado.

7.4. Ao arrematante competem todas as despesas e serviços com carregamento, transporte e retirada da sucata, inclusive os danos daí
resultantes.

7.5. Qualquer reclamação sobre o lote adquirido, seja por ausência de peças e componentes, estado de conservação ou outros, deverá ser
feita por escrito e antes da retirada do lote do pátio onde estiver depositado. Não serão aceitas reclamações feitas após a retirada do lote.

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1. As sucatas serão entregues aos arrematantes livres de quaisquer débitos e multas porventura existentes até a data da arrematação.
8.2.  A Comissão de Leilão, se reserva o direito de transferir o local do mesmo para outro local, para maior comodidade dos participantes

e facilidade em sua realização, e ainda o de cancelar ou alterar, no todo ou em parte, os lotes que compõe o presente Edital.
8.3. Informações complementares serão prestadas, das 09h00 as 17h00, pelos responsáveis dos pátios onde se encontram depositados os

Lotes, pela Comissão de Leilão (Fone: (16)3202-4038) ou pelo Leiloeiro (Fone: 19-3523-6393)

      Jaboticabal , 15 de Julho de 2013.
       Edirlei Fernandes – Leiloeiro Oficial – Jucesp 718

Edital de Leilão Público para Venda
de Veículos Apreendidos

Até o dia 20/8, interessados podem
escolher entre os cinco cursos à distân-
cia oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Senac em 226 polos distribuídos em
26 Estados da federação. No estado de
São Paulo, Senac conta com 52 polos.

Até 20 de agosto, o Centro Univer-
sitário Senac está com inscrições aber-
tas para cinco cursos de pós-graduação
à distância. São eles: Gestão do Relacio-
namento com o Cliente, Gestão Em-
preendedora, Docência no Ensino Su-
perior, Design Instrucional, e Tecnolo-
gias na Aprendizagem.

As especializações à distância serão
ofertadas por meio do portal Senac EAD
- www.ead.senac.br. Interessados contam
com 226 polos, em todo o território
nacional, para aplicação das avaliações
presenciais.

Podem par t ic ipar  interessados
que tenham concluído a graduação e
possuam acesso à  internet ,  bem
como conhecimentos de informáti-
ca  e  navegação em internet  para
acompanhamento do curso. Também
é necessário ter disponibilidade de
participar de 1 encontro presencial
por semestre para avaliações obri-
gatórias no polo escolhido pelo alu-

Senac está com inscrições abertas
para pós-graduação à distância

no .
Cursos oferecidos – Pós-graduação

à distância
Docência no Ensino Superior
Design Instrucional
Gestão Empreendedora
Gestão do Relacionamento com o

Cliente
Tecnologias na Aprendizagem
Locais de oferta: Acre, Alagoas,

Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Dis-
trito Federal, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Per-
nambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Pau-
lo e Tocantins.

Serviço:
Inscrições para pós-graduação lato

sensu à distância do Centro Universitá-
rio Senac

Período: até 20/8
Informações e inscrições:

www.ead.senac.br .
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831 –

Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal

ABBA ON STAGE é um tri-
buto ao grupo sueco ABBA, su-
cesso desde os anos 70. A ban-
da tributo é formada por Ellie
Marx (Anni-Frid Lyngstad),
Mari Moraes (Agnetha
Fältskog), Jheff Saints (Benny
Andersson) e Diego Sena (Björn
Ulvaeus). Descrição: Além do

Tributo ao grupo sueco ABBA

quarteto, o grupo conta com a
direção musical de Davi Fer-
nandes (piano), Glauco de Al-
meida (baixo), Sandro Roque
(bateria) e Jéssica Nascimento
(backing vocal).

Apresentação dia 16 de agos-
to no CINE THEATRO MUNI-
CIPAL, às 21:00 horas.

Procura-se
Uma vaga de quarto para alugar. Pode ser casa ou apartamento.

Tenho referência e trabalho fixo.

Pedro 9600-5244

DECLARAÇÃO
Carlos Rodrigo Bomfim Freitas, abaixo assinado, represen-

tante legal e empresário da empresa Carlos Rodrigo Bomfim Frei-
tas – ME, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal/SP., na Rodo-
via José Pizarro s/nº, Km 01, Bairro Rural, inscrito no CNPJ sob nº
16.758.610/0001-99 e Inscrição Municipal nº 118707, comunica
o extravio de todas as vias da Nota Fiscal de Prestação de Servi-
ços série A Nº 462.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.
Carlos Rodrigo Bomfim Freitas

A  GAZETAPÁGINA 04 SÁBADO, 20 DE JULHO DE 2.013



Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A professora Taisa Cristina Soares da Cruz Branco,
completou mais uma primavera no dia 18 de julho, quin-
ta-feira passada e recebeu os parabéns de seus amigos,
alunos e família, com desejos de muita saúde, paz e rea-
lizaçoes.

Parabéns à competente profissional e amiga,
a Psicóloga Daíana G. O. Andrade, pelo ani-
versário a transcorrer no próximo dia 26 de ju-
lho, ao lado dos familiares, namorado e ami-
gos. Muitas Felicidades!

Parabéns ao casal Sergio Luiz da Silva  (Lo-
cutor Apaixonado) e sua esposa Vera Antonia
A. da Silva, pelos 34 anos de casados, que se-
rão completados no dia 21 de julho. Muitas
Felicidades!

Completará idade nova, Daniele Fabiana Gomes Varotti, no próxi-
mo dia 22 de julho. Receberá os parabéns das amigas (os) de trabalho
e familiares. Felicidades!

ANGEL
Nossa semana é   aberta com uma explosão de beleza.Sobre

1.87  de altura, estão os lindos olhos azuis e o sorriso espontâ-
neo do belo Vinícius  Mariano.O garoto tem cara de bebê e um
corpo de menino-homem, definido e sem exageros.O New Face,
de apenas 18 anos, é uma aposta para o mercado internacional.
Integra o casting R.Office Models .Enquanto não embarca, ele
segue com os primeiros passos na carreira e já arrasa, estam-
pando revistas, fazendo seus desfiles e editoriais num grande e
impecável equilíbrio. Será mais um brasileiro do interior de
São Paulo (Ribeirão Preto), brilhando pelo mundo .

Vamos esperar para ver!

RIR COM WALDIR

No último domingo, aconteceu a 28ª
Corrida Athenas Paulista, organizada
pela Fundação de Amparo ao Esporte
de Jaboticabal (FAE), que através do
presidente da entidade, Samuel Cesar S.
da Cunha e seu vice-presidente Carlos
Cesar Ignácio (Prof. Loiola), foi  soli-
citado o apoio do contingente de atira-
dores do Tiro de Guerra 02-018 para
apoiar a realização da referida corrida
em seu percurso, onde se reuniram em
média duzentos atletas de Jaboticabal e
região.

O chefe da instrução do TG 02-
018, agradece pela consideração e va-
lorização com que foram tratados os
atiradores jaboticabalences, que exe-
cutaram sua função com orgulho, e
ao final, se juntaram numa corrida
simbólica, cruzaram o portal da che-
gada vibrantes pela missão cumprida,
onde foram homenageados com me-
dalhas de participação.

Em apoio à 8ª Delegacia do Serviço
Militar de Jaboticabal, teve início as
entregas dos Certificados de Dispensa
de Incorporação (CDI), onde o Delega-
do do Serviço Militar, juntamente ao
Chefe da Instrução do TG 02-018,
acompanhado da Guarda de Honra da
Bandeira Nacional, realizaram as sole-
nidades para entrega de certificados, po-
pularmente conhecido como Carteira
de Reservistas, em alguns municípios
designados pela 8ª Del. do Sv. Mil., onde
não há unidade militar para que os jo-
vens alistados para o serviço militar
inicial, possam ser matriculados.

Durante a 31ª Festa do Quitute, de-

Tiro de Guerra, Escola de Civismo e Cidadania
corrente das festividades comemorati-
vas ao aniversário de Jaboticabal, o Tiro
de Guerra mais uma vez esteve presente
em ação comunitária, apoiando as enti-
dades que participam da festa, demons-
trando o civismo e cidadania do inte-
grante do Exército Brasileiro/Tiro de
Guerra 02-018.

E como tradicionalmente, finalizan-

do as atividades comemorativas ao ani-
versário da cidade, participou da soleni-
dade de Hasteamento do Pavilhão Na-
cional na Praça Dr Joaquim Batista, na
manhã do dia 16 de julho. Presentes no
evento o prefeito municipal acompa-
nhado de secretários, Banda Musical Go-
mes & Puccini, Fanfarra Desbravado-
res, familiares e munícipes que horaram

com suas presenças.
E dia 27 de julho, se reunirão nova-

mente os atiradores de todos os tempos,
para uma confraternização a partir das
12h na sede do TG, onde será apresenta-
da a sugestão para a camiseta que deverá
ser o símbolo do encontro na abertura
do Desfile da Independência de 07 de
setembro de 2013, em nossa cidade.

Av. Do Carmo Nº545-547 - Centro
Fone:(16) 3202-0740/Fax: (16) 3203-3474

Lagoa e a Padaria.
Você sabe qual a diferença entre a

lagoa e a padaria?

Na lagoa há sapinho, e na padaria,
assa pão.

----------------------------------
Galinha com Coelho.
Sabe o que dá do cruzamento de

uma galinha com um coelho?
Resp.: Um OVO DE PÁSCOA!
---------------------------------
O doido e a carta.
O doido estava no hospício, es-

crevendo uma carta, quando o médi-
co chegou, viu e pensou:

“Poxa, esse cara deve estar bom.
Está até escrevendo carta”. Aí ele che-
gou pro doido e perguntou:

- Prá quem é essa carta?
- Ah! é prá mim mesmo, doutor.

Eu nunca recebo cartas de ninguém.
- E o que esta escrito nela?
- Como é que eu vou saber, ainda

não recebi!

Francisco Gonçalves da Silva, mais co-
nhecido como CHICO MINEIRO, comple-
ta no dia de hoje, mais um ano de VIDA.
Receberá, de amigos e familiares, muitas
felicitações. PARABÉNS!

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 20 DE JULHO DE 2.013



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

O CAVALEIRO
SOLITÁRIO

Sessão: 21:15
Censura: 14 Anos
Sinopse: Tonto (Johnny

Depp), o espírito guerreiro na-
tivo americano narra as históri-
as não contadas que transfor-
maram John Reid (Armie Ham-
mer), um homem da lei, em uma
lenda da justiça. Reid é um ho-
mem-da-lei deixado para morrer,
após uma emboscada ao lado
de cinco patrulheiros do Texas.
Encontrado e tratado pelo ín-
dio Tonto, ele passa a usar a
máscara do Cavaleiro Solitário
para vingar o assassinato de

seus companheiros e aplicar a
justiça nas terras sem lei.

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

A MORTE DO DEMÔNIO  ****
Em 1981, um filme de baixo or-

çamento, dirigido por um desconhe-
cido, Sam  Raimi (da primeira trilo-
gia do “Homem Aranha”), acabou
virando um dos mais cultuados fil-
mes de terror da época. Seu nome,
“Evil Dead - A Morte do Demônio”.
Mais de 30 anos depois o diretor semi-
desconhecido Fede Alvarez resolveu
investir em uma refilmagem e para
isso contou com a ajuda de Raimi
que aqui aparece como produtor exe-
cutivo, ao lado de seu amigo de colé-
gio Bruce Campbell (o protagonista
do original). A história é praticamen-
te a mesma. Cinco amigos se reú-
nem em uma cabana para ajudar uma
delas, a ótima Jane Levy (da série
“Suburgatory”) a tentar se livrar das
drogas. Isolada, ela teria que aguen-
tar a abstinência. Nesse meio tempo
a turma encontra um local secreto
abaixo da cabana, com animais pu-
trificados e um livro fechado com
arame farpado. O famoso Livro dos
Mortos. Sem saber o que espera, um
dos integrantes da trupe resolve en-
toar algumas passagens e acaba por
libertar os demônios adormecidos que
vivem na floresta. Um a um os jo-
vens são possuídos, deixando apenas
o irmão da protagonista interpreta-
do por Shiloh Fernandez (de “A Ga-
rota da Capa Vermelha”), para lutar
pela sobrevivência. O diretor Alva-
rez optou por, praticamente não
usar CGI (computação gráfica) para
os efeitos. Tudo é explicito e realis-

ta, o que pode chocar pessoas mais
sensíveis. Mostrando ser muito mais
do que um mero caça-níquel, “A
Morte do Demônio” chega para que-
brar esse paradigma que assola os fil-
mes de horror. É uma produção ex-
tremamente violenta e com galões
de sangue que jorram desenfreados
pela tela. A produção, merecidamen-
te, conquistou o público (rendeu sau-
dáveis $25 milhões em seu final de
semana de estreia), e a crítica que,
normalmente, é avesso a esse gêne-
ro cinematográfico.

Lançamentos
O CASAMENTO DO ANO
OBSESSÃO
TURBO

VENDE-SE
Um Terreno no bairro Monterrey I, 360m² 12x30.

Valor R$ 75.000,00
Telefone: (16) 9205-7744 – (16) 9111-4863

com Daiane/ Gil.

“Há pol í t icos  que não servem
nem para corujas, pois a coruja é
símbolo de sabedoria e estes são
espertos. . .por outro lado a coruja
gaba o seu toco por mais dantesco
que ele seja e estes uns ofendem o
lugar que moram por mais confor-
tável que  seja “ .         J.Pito

Pois bem, foi feita a higienização de
Jaboticabal conforme vimos num ante-
rior artigo e até fevereiro de 1898 o
jornal “O Debate”, por meio do seu edi-
tor João Blumer, insistia em afirmar que
diante dos boatos sobre uma possível
epidemia de febre amarela na cidade, o
Dr. Octávio Machado, zeloso inspetor
sanitário, ao saber dos boatos postos
em circulação por indivíduos mal in-

P/ Prof. João Pito

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL – Continua...
tencionados; “autorizou-nos a declarar
francamente que nesta cidade e suas ime-
diações não há enfermos de febre ama-
rela”.

Por outro lado, mais providências
sanitárias são tomadas, que demons-
travam que as preocupações iam-se
acumulando. Em 18 de janeiro de
1898, o Debate noticia que: “os fis-

cais vão dar caça aos cães vadios que

infestam a nossa cidade”, e que a Câ-
mara cogita em tomar emprestados
100 contos de réis para os serviços de
água da cidade, que só seriam efetiva-
dos em 1902.

Abre-se também a concorrên-
cia pública para os serviços de limpeza
da cidade. Ainda no início de 1898, o
Debate comunica que: “O Dr. Salatini,

empreiteiro, fez a entrega do Hospital

de isolamento desta cidade”, e que veio
da capital a fim de examinar e receber
aquele estabelecimento o Dr. Theodoro
Sampaio, engenheiro da Superintendên-
cia das Obras Públicas do Estado.

A febre amarela que abatia tan-
tos Municípios da região de Ribeirão
Preto, acaba fazendo também em Jabo-
ticabal as suas primeiras vítimas; sobre
isso escreveu o Debate em vinte e três
de 1898, uma série de informações con-
traditórias; no mesmo tempo que in-

forma: durante o mês de janeiro findo

foram sepultadas no Cemitério Muni-

cipal desta cidade trinta cadáveres sen-

do dez do sexo feminino e vinte do mas-

culino”, mas também afirma que no

Lazzareto [hospital de isolamento] não

há enfermos da febre amarela, tão alta
mortalidade, porém, só poderia ser em
razão do agravamento nas questões de
saúde de uma população tão pequena
como era a de Jaboticabal na época em
questão.

“(...)...no acervo histórico de Jabo-

ticabal –Coleção Aloísio de Almeida –

vol. 10)- in memoriam, há registros de
que a doze de março de 1898, “três fe-
brentos da febre amarela remetidos para
o Hospital de isolamento e que uma se-
mana depois grassava a febre amarela
na cidade, registrando ainda as mortes
de Joaquim Colin, Pio Politi e Manoel
Bento Gerardes, este antiga e acredita-
do negociante desta praça e pai de duas
crianças menores.

Finalmente no ocaso do mês de mar-
ço de 1898 o Debate não tem mais como
“esconder” as comprovações dos casos
precursores da epidemia [...] sendo pro-
vável o aparecimento de novos casos
como de fato aconteceu.

“Se andares muito depressa alcan-

çarás a desgraça, mas se andares de-

vagar a desgraça te alcançará”, e foi
o que se deu neste momento, a febre
amarela se instalava em Jaboticabal e
agora ninguém da imprensa local tenta
esconder, mas procura discutir as suas
origens e causas; assim como, o trata-
mento e a profilaxia da doença.

Como poderiam os médicos da cida-
de isolados nesta ponta de sertão dis-
tante interpretar os sintomas da doen-
ça? Que dúvidas os assaltavam? E que
ações corajosas tiveram que praticar no
seu afã e no seu dever de salvar vidas? O
Debate nos seus números 24, 25 e 26 de
março de 1898 trazia um detalhado ar-
tigo do Dr. Gonçalo Leite Rabello, que
era um ilustrado clínico que aqui era re-
sidente sobre a gênese, a terapêutica e a
profilaxia deste mal.

Ao mesmo tempo entre os meses de
fevereiro e abril de 1898 divulgam no-
ticias sobre os esforços científicos fei-
tos por pesquisadores e sanitaristas, não
só do Brasil, mas também do exterior.
[EDWIN KLEBS].

 Prof. João Pito
Esta bendita cidade teve por primei-

ro nome: Pontal do Rio Pardo, cons-
tante num antigo livro do Arcebispado
de São Paulo e na Imigração Italiana

para Jaboticabal – 1880-1930 [João

Pito].

ACEAS
ASSOCIAÇÃO CRISTA DE EDUCAÇÃO À SSISTÊNCIA SOCIAL DE JABOTICABAL

CNPJ: 04.199.138/0001-12
Reconhecida de Util. Pub. Lei Mun. Nº 3.235 de 29/12/03.

ALAMEDA RAFAEL LINARDI Nº 160 – JARDIM MORUMBI – CEP: 14.890-244

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convocamos a todos senhores associados e interessados da

Associação Cristã de Educação e  Assistência Social de Jaboticabal, SP, para a realização
de Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 25 do mês de Julho do ano de
2.013, às 18:00 horas, em sua sede à Al. Rafael Linardi nº 160 – Jardim Morumbi, em
primeira chamada e às 19:00 em segunda e última chamada, com qualquer número de
associados, conforme disposições estatutárias em sua sede, para deliberar sobre:

A Nova Diretoria da Associação.
Jaboticabal, 15 de Julho de 2.013

A Comissão organizadora

COMUNICADO DE EXTRAVIO

PROBION IND. MED. VETERINÁRIOS LTDA., CNPJ Nº
57.818.718/0001-07 e Inscrição Estadual Nº 391.024.666.110, esta-
belecida na Rua Floriano Peixoto Nº 259 – Jaboticabal-SP, COMU-
NICA que foram  extraviados os seus Livros Diários: 11 do ano
2006, 12 do ano 2007, 13 do ano 2008, 14 do ano 2009, 15 do ano
2010, 16 do ano 2011 e 17 do ano 2012.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria da Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, inaugurou, na ter-
ça-feira (16), a ampliação da EMEB
Taide de Souza Castro e Tódaro, na
Cidade Jardim (Zagalo). Serão inves-
tidos cerca de R$ 2,2 milhões na revi-
talização do prédio antigo e na cons-
trução das novas dependências.

O novo prédio dobrará o número
de vagas, beneficiando também os
novos moradores dos apartamentos
do Minha Casa, Minha Vida. Na ce-
rimônia, o prefeito Raul Girio relem-
brou as conquistas dos primeiros seis
meses de governo. “Em pouco tem-
po já entregamos seis obras. Con-
quistamos três creches escolas, onde
a criança entra na creche e já perma-
nece no ensino fundamental em tem-
po integral. Também ganhamos duas
escolas em tempo integral e, até o
final do governo, vamos criar todos
os números de vagas que a cidade
precisa em creche”, relembra.

Para executar a obra, a Prefeitura
adquiriu dois terrenos vizinhos à uni-

Ampliação da Creche Taide Tódaro é entregue à população

dade. A EMEB ganhou dois dormitó-
rios, lactários, sanitários adaptados,
sala de coordenação, sala de recreação
e pátio coberto. No prédio antigo, o
piso, a cobertura, a parte elétrica e hi-
dráulica serão trocados.

O prefeito informou, ainda, que
avançará o ensino técnico em Jaboti-
cabal, em parceria com a FATEC. “In-
vestir em educação é nossa meta. Nos
próximos meses ofereceremos leite
Tipo A para todos os alunos da rede
pública, alimento rico em vitamina,
gordura boa e sais minerais, que in-
centivam o raciocínio lógico. Vamos
continuar nesta linha de investimen-
to: educação e saúde em primeiro lu-
gar”, finaliza.

Jaboticabal sediou, na sexta-feira
(12), uma reunião intermunicipal para
discutir diretivas do programa Muni-
cípio Verde Azul 2013. Na ocasião,
representantes de Guariba, Sertãozi-
nho, Barrinha e Pradópolis estiveram
presentes para tratar sobre as ações
ambientais desenvolvidas em suas ci-
dades.

De acordo com o secretário da pas-
ta, Sérgio Nakagi, Jaboticabal se des-
tacou, apresentando projetos como
Reflorestando as Nascentes, Córrego
Vivo, Horta Educativa, Batata Doce
Nutritiva e atividades desenvolvidas
em parceria com a Coplana.

“Além da troca de experiências en-
tre municípios, abordamos temas im-
portantes como o andamento do Pla-
no de Resíduos Sólidos, descarte irre-
gular de lixo e parcerias para troca de
sementes e realização de plantios in-
termunicipais”, explica o secretário.

Jaboticabal recebe outros municípios para tratar de ações ambientais
Anfitriã se destacou pelos projetos já desenvolvidos

A Prefeitura realizou no último dia
4 de julho, a venda de lotes remanes-
centes do Distrito Industrial. Dez em-
presas participaram do processo licita-
tório dos sete lotes.

Após o encerramento da venda dos
lotes, foi definido um prazo para que os
empresários entreguem toda documen-
tação necessária.

O Secretário de Indústria, Comércio
e Turismo, Valdemir Lutti, ressalta que
algumas empresas já entraram em fun-
cionamento. “Trabalhamos para pro-
mover as benfeitorias necessárias no
local e algumas empresas já entraram
em funcionamento. Existe um crono-
grama que deve ser seguido e nossa ex-
pectativa é que mais empresas passem a
atuar em nosso distrito em breve”.

Pavimentação – Começou a segun-
da etapa de pavimentação do distrito
industrial. Um convênio com o Minis-
tério das Cidades garantiu o investimen-
to de R$ 374 mil no Distrito Industrial.
A expectativa é que a obra seja conclu-
ída em 90 dias.

Vendidos lotes remanescentes do Distrito Industrial
Processo licitatório aconteceu no início de julho. Sete lotes foram negociados

VENDE-SE OU TROCA-SE
1 Celular da LG – G290 com três chips blue-

tuthm, seis meses de garantia, 3 meses de uso,
por uma TV.

Falar com André Barone (16) 9261-9875/
(16) 3202-7927 Valor R$ 200,00.
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RUA SÃO JOÃO Nº 268

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

28ª Corrida Athenas Paulista

Modalidade: Handebol Masculino
Local: SESI. Horário: 13h. Data: 18/07
Prof. Responsável: Dirceu Miranda
Resultado: Jaboticabal 31 x 09 Dobrada

RELATÓRIO JOGOS REGIONAIS 2013 – ARARAQUARA – 2013
Modalidade: Basquete Masculino
Local: Clube 22 de Agosto. Horário: 08h. Data: 18/07
Prof. Responsável: João Henrique Pifer
Resultado: Jaboticabal 91 x 51 Cristais Paulista

Modalidade: Futebol Masculino
Local: Jd Pinheirinho – Campo 1. Horário: 09h. Data: 18/07
Prof. Responsável: Marcel Zeola
Resultado: Jaboticabal 01 x 00 Restinga

Modalidade: Vôlei de Praia Masculino
Local: Clube Estrela. Horário: 13h. Data: 18/07
Prof. Responsável: Carlos Augusto de Freitas
Resultado: Jaboticabal 02 x 00 Franca

Categoria – Juvenil Masculino –
15 a 19 anos: 1º Jean dos Santos Gua-
riba, 2º Alexandre Aparecido Pastore-
llo e 3º Daniel Oliveira Celico.

Categoria – Juvenil Feminino –
15 a 19 anos: 1º Marcela Magalhães,
2º Barbara Ribeiro e 3º Naellen Apare-
cida Assis.

Categoria – Adulto Masculino –
20 a 29 anos: 1º Murilo Ijanc, 2º Rafa-
el Ferreira e 3º Santiago  Rissis.

Categoria – Adulto Feminino –
20 a 29 anos: 1º Aline Rocha Guarani,
2º Jessica de Campos e 3º Tatiane Ci-
riano.

Categoria – Masculino Veterano A
– 30 a 34 anos: 1º José Pires Junior, 2º
Paulo Santos e 3º Marcelo de Souza.

Categoria – Veterano A Feminino
– 30 a 34 anos: 1º Regiane Zeviana, 2º
Marta Bortoloti e 3º Valeria Penariol.

Categoria – Veterano B Masculi-
no – 35 a 39 anos: 1º Zefilio da Mota,
2º Aécio Ferreira e 3º Aguinaldo da Sil-
va.

Categoria – Veterano B Femini-

no – 35 a 39 anos: 1º Eliane Sanchez.
Categoria – Veterano C Masculi-

no – 40 a 44 anos: 1º Marcos Laurea-
no, 2º Antonio da Conceição e 3º Adil-
son João de Lima.

Categoria – Veterano C Femini-
no – 40 a 44 anos: 1º Ana Lúcia de
Souza e 2º Josefa dos Santos.

Categoria – Veterano D Masculi-
no – 45 a 49 anos: 1º João Santos
Guariba, 2º Ivo Bezerra de Guariba e
3º Valdomiro da Silva.

Categoria – Veterano D Femini-
no – 15 a 49 anos: 1º Neusa Maria
Duarte.

Categoria – Veterano E Masculi-
no – 50 a 54 anos: 1º Jhon Redfern, 2º
Dairton Pereira e 3º Rui Tadeu.

Categoria – Veterano E  Femini-
no –  50 a 54 anos: 1º Elaine Assirati.

Categoria – Veterano F Masculi-
no  – 55 a 59anos: 1º João de Deus da
Silva, 2º Antonio Carlos Costa e 3º
Augustinho Sobrinho.

Categoria – Veterano F Femini-
no – 55 a 59 anos: 1º Clelia Maria

2013 é o ano de massificação da Lei
de Incentivo ao Esporte em São Paulo.
Por meio da iniciativa do Governo do
Estado, empresas podem destinar parte
do ICMS para projetos desenvolvidos
nos municípios.

Os recursos são passados diretamen-
te para a entidade responsável pelo pro-
jeto. A meta é que R$ 80 milhões sejam
investidos apenas em 2013.

Para divulgar a novidade, Jabotica-
bal recebeu no dia 10 de julho, o Secre-

Mardegan.
Categoria – Veterano G Masculi-

no – 60 a 64 anos: 1º Edgar Souza
Gomes, 2º Mario Antonio Milare e 3º
Celso David da Cunha.

Categoria – Veterano H Masculi-

no – 65 a 69 anos: 1º Divaldo Rodri-
gues, 2º Shiguero Ganego e 3º Urias de
Souza.

Categoria – Veteranissíma – aci-
ma de 70 anos: 1º Therezinha Mar-
tucci.

Jaboticabal recebe a visita de Secretário Adjunto de Esporte
Em reunião com Prefeito Raul Gírio, Clóvis Volpe, comentou a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo

tário Adjunto de Esporte, Clóvis Volpe.
Além de conhecer as praças esportivas
locais, Clóvis aproveitou para divulgar
para um grupo de representantes de
empresas a importância da lei e como
os investimentos podem ser realizados.

O Prefeito, Raul Gírio, participou
do encontro e ressaltou a importância
da parceria entre Prefeitura e Empresá-
rios. “Com essa iniciativa do Governo
do Estado, podemos garantir a manu-
tenção de vários projetos esportivos.

Vamos tirar nossas crianças das ruas,
afastá-las da violência e das drogas”.

O Presidente da FAE, Fundação de
Amparo ao Esporte, Samuel Cunha,
acredita que a iniciativa é um avanço
para o esporte. “Agora temos condi-
ções de chegar no empresário e mostrar
os incentivos que esse tipo de investi-
mento garante. Além da responsabili-
dade social, de ajudar o futuro de sua
cidade, as empresas ainda terão esses
recursos descontados do ICMS, que obri-

gatoriamente seria pago”.
O Secretário Adjunto do Esporte,

Clóvis Volpe, afirmou que o objetivo
principal do Governo Estadual é mos-
trar para os municípios que a aplicação
da lei é simples. “A visita é para mos-
trar que não é necessário nenhum tipo
de atravessador para garantir a aplica-
ção da Lei de Incetivo ao Esporte. Es-
ses recursos são repassados diretamente
da empresa para a entidade responsável
pelo projeto”.
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Dr. Jamil Calil Sader

Luiz Carlos Beduschi
Conheci o Dr. Jamil logo depois de minha chegada a Jaboticabal, nos idos de

1967. Seu irmão, Dr. Abel, foi quem me apresentou a ele. A partir de então,
nasceu uma sólida e duradoura amizade.

Muitas pessoas que hoje contam mais de 40 anos de idade, vieram ao
mundo pelas mãos do Dr. Jamil e talvez desconheçam algumas particularidades
da vida desse dedicado profissional da medicina.

Natural de Taiúva, na época em que aquela cidade era apenas um dos distri-
tos de Jaboticabal, Jamil aprendeu as primeiras letras no grupo escolar da vila.

Residindo em Taiúva, Jamil freqüentou o curso ginasial e os dois primeiros
anos do curso colegial no Instituto de Educação “Aurélio Arrobas Martins”.

Naquela época, o trajeto Taiúva – Jaboticabal era feito de trem, na velha
“maria-fumaça”, meio de locomoção mais comum e eficiente, visto que não
existiam estradas asfaltadas e automóvel era artigo de luxo.

Em 1952, para enfrentar os exames vestibulares do curso de medicina, Jamil
foi para São Paulo, onde concluiu o curso colegial.

No ano seguinte, ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, da Univer-
sidade do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, recebendo seu diploma de médico
em 1958.

Na condição de estudante, Jamil trabalhou no SAMDU – Serviço de Aten-
dimento Médico de Urgência – e no Pronto Socorro do Hospital “Souza Agui-
ar”, ambos no Rio de Janeiro.

Após sua formatura, em janeiro de 1959, aos 24 anos de idade, através de
concurso, foi admitido na Casa de Saúde “São Miguel”, no Rio de Janeiro,
como Cirurgião Geral Residente.

Em agosto de 1960, decidiu voltar às suas origens para exercer sua profissão
na Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal, bem como em seu consultório.

Ao longo de 46 anos, Dr. Jamil esteve envolvido com as mais diferentes
atividades relacionadas à medicina.

Ao retornar a Jaboticabal, Dr. Jamil passou a exercer atividades nas áreas de
Cirurgia Geral e de Ginecologia e Obstetrícia. Durante dois anos atuou como
Diretor Clínico da Santa Casa.

Mediante realização de concurso público, passou a trabalhar junto ao antigo
INAMPS, na área de Clínica Médica. Posteriormente, também através de con-
curso público, foi credenciado junto ao INPS como Cirurgião Geral.

No âmbito da Santa Casa, Dr. Jamil foi pioneiro na realização de cirurgias de
grande porte, com intervenção em órgãos vitais. Participou ativamente de vári-
as campanhas em prol da ampliação das instalações da Santa Casa. Emprestou
seu apoio para a implantação do primeiro Banco de Sangue de Jaboticabal.

Dr. Jamil participou, também, de outras atividades ligadas à medicina e à
saúde, a saber: médico chefe do SASSOM; médico do Posto de Saúde; médico
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; médico revisor do FUNRURAL; fun-
dador e primeiro diretor do Ambulatório Médico da Associação dos Fornece-
dores de Cana de Guariba.

A participação do Dr. Jamil não se restringiu às atividades relacionadas com
a medicina. Sua colaboração também se fez sentir em outros setores da socieda-
de, como, por exemplo, no Sindicato Rural de Jaboticabal, do qual foi Diretor;
na Associação e na Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Guariba das
quais foi Vice-Presidente.

A militância política também fez parte de suas atividades. Foi eleito para o
cargo de Vice-Prefeito de Jaboticabal, compondo a chapa liderada pelo saudoso
Ângelo Berchieri, o popular Angelim.

Lembro-me bem desse tempo.
Foi nessa ocasião que pude conhecer um pouco mais o ser humano Jamil

Sader.
O profissional da medicina eu já conhecia, pois havia confiado às suas mãos

o nascimento dos meus três filhos.
O Jamil Sader político, para mim, era novidade.
Jamil e eu éramos principiantes na política municipal, pois, pela primeira

vez, disputávamos uma eleição. Ele, candidato ao cargo de Vice-Prefeito e eu,
candidato ao de Vereador.

Como “marinheiros de primeira viagem”, depois dos comícios, fazíamos
comentários a respeito do desempenho de cada um no palanque. Analisávamos
os pontos positivos e os negativos, a maneira de falar, a impostação de voz, os
gestos, enfim, fazíamos uma retrospectiva de tudo o que tinha acontecido.

Temas sempre presentes nas nossas conversas diziam respeito às reais
necessidades do povo e às propostas que tínhamos para atendê-las, visando
minorar as carências mais evidentes.

A postura que deveria ser assumida pelos políticos no trato da coisa públi-
ca, era outro assunto que merecia nossa atenção.

Durante a campanha política, Dr. Jamil assumiu o compromisso de implan-
tar um Pronto Socorro em Jaboticabal, obra que, pessoalmente, considero sua
mais importante contribuição para a área da saúde do município.

No palanque montado na carroceria de um caminhão, lembro-me de sua
argumentação.

Com a característica voz pausada, dirigia-se à massa humana que acompa-
nhava os nossos comícios:

“Vocês me conhecem. Quero que olhem nos meus olhos. Estou pro-
metendo a implantação de um Pronto Socorro em nossa cidade e empe-
nho a minha palavra de honra, de que não descansarei um só instante
enquanto o nosso Pronto Socorro não estiver funcionando”.

Prometeu e cumpriu!
A convivência com Dr. Jamil, durante a campanha política, me deu a opor-

tunidade de conhecer um pouco melhor a sua fibra e a sua determinação.
Todos os obstáculos para a implantação do Pronto Socorro foram suplanta-

dos. Graças à sua intervenção pessoal, a Irmandade de Misericórdia da Santa
Casa, mantenedora do hospital, concordou em ceder ao município, sob a forma
de locação, algumas das dependências da antiga maternidade para nelas ser
implantado o Pronto Socorro, viabilizando, assim, a sua conexão física à Sala de
Raios X e ao Bloco Cirúrgico do Hospital.

Certamente muitos pais de família hão de se lembrar das dificuldades que
tinham quando um ente querido precisava de atendimento médico durante a
madrugada e não havia um Pronto Socorro em Jaboticabal.

Nossa cidade, naquela ocasião, deveria ter a metade da população atual.
As instalações da antiga maternidade foram adaptadas no início da década

de 1980 e são as mesmas da atualidade.
Decorridos mais de trinta anos, nossa população continua sendo atendida

nas mesmas dependências do Pronto Socorro implantado pelo Dr. Jamil, que
além de seu idealizador foi seu primeiro diretor.

Em 2006, depois de 46 anos de trabalho, Dr. Jamil decidiu se aposentar.
Naquela ocasião escrevi um artigo intitulado: “Uma vida dedicada à medici-
na”, do qual extraí estas informações.

Em rápidas pinceladas, deixo registrada a trajetória de vida de um ser huma-
no exemplar, que dedicou os melhores anos de sua vida à família, à profissão e
à sua gente, deixando-nos no dia 13 de julho de 2013.

Aos seus familiares deixo registrado meu sentimento de pesar pela perda de
tão querido amigo.
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