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Tomou posse na manhã da últi-
ma quinta-feira (01), o novo Secre-
tário de Governo de Jaboticabal,
José Paulo Lacativa Filho, que
deixou o Departamento de Cultu-
ra para ocupar a pasta.

Lacativa fica responsável pelo
atendimento prestado no gabine-
te, tanto à população, quanto aos
vereadores e demais secretários
municipais.

“Esse é um dos maiores desafi-
os da minha vida. Vou trabalhar ao
lado do Prefeito Raul, atendendo
a população, vereadores e demais
secretários da melhor maneira pos-
sível, conduzindo todos os assun-
tos com a mesma transparência
que norteia a atual administração”,
afirma Lacativa.

José Paulo Lacativa Filho, 47
anos, é nascido em Jaboticabal, ad-
ministrador de empresas. Foi presi-
dente da Corporação Musical Go-
mes e Puccini por 16 anos e presi-
dente da Loja Maçônica Fé e Perse-
verança por 2 anos, foi Diretor de
Cultura em 2005 e 2013 e participou
de diversos Conselhos Municipais.
Atualmente é o Presidente da Casa
do Menor “Joana de Angelis”.

Departamento de Cultura –
Após a saída de Lacativa do De-
partamento, o Prefeito, Raul, no-
meou Abel Zeviani para o cargo.

O jaboticabense vive cada vez
mais e melhor. Em dez anos, Ja-
boticabal avançou no acesso à
educação, aumentou a expecta-
tiva de vida da população e dis-
tribuiu melhor sua riqueza. É o
que aponta o Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud), que divulgou,
nesta semana, o Índice de De-
senvolvimento Humano dos
Municípios (IDHM).

Jaboticabal é, mais uma vez,
destaque na região, ocupando a
8ª posição entre os municípios com
alto desenvolvimento humano. A
cidade conquistou o IDHM de
0,778 - de alto desenvolvimento
humano. Em 2000, o índice era de
0,699 – de médio desenvolvimen-
to.

“O salto foi muito bom, passa-
mos de médio para alto desenvol-
vimento. Temos consciência que
ainda devemos avançar muito, em
educação e geração de renda. Mas
Jaboticabal está no caminho certo
e se consagra, mais uma vez, como
uma referência regional nos últi-
mos dez anos”, comemora o pre-
feito Raul Girio.

A educação foi a que mais evo-
luiu na última década. O índice sal-
tou de 0,577 para 0,710. “Estamos
investindo mais de 25% do orça-
mento na melhoria no ensino, em
especial na ampliação de vagas em
creches. Este ano já entregamos a
EMEB Taide Tódaro e ainda temos
outras duas em construção, na
Sanbra e no Parque das Araras. Em
breve também entregaremos outras
unidades”, informa.

Município avança no IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano)

O jaboticabalense também está
vivendo mais. Em 1991, a expecta-
tiva de vida era de 68,03 anos, pas-
sando para 78,48 em 2000. Já em

2010 o índice atingiu 76,08. A ren-
da também subiu 44,71%, passan-
do de 0,719 (1991) e 0,734 (2000)
para 0,778 (2010).

Prefeito Raul nomeia novo
Secretário de Governo

A pasta fica sob responsabilidade de José Paulo Lacativa Filho

Nos rincões da vida, sonhos,

realizações, saúde e caridade,

trazem felicidade

Os deveres por determinação, e o

exemplo com gestos simples e

humildes

Quem tem princípios enfrenta

desafios com suavidade

Após o início das atividades no
Distrito Industrial “José Apareci-
do Tomé”, a Prefeitura concluiu
mais uma etapa do processo de
pavimentação. Foram investidos
R$ 374 mil.

O Prefeito, Raul Gírio, afirma que
mais recursos serão investidos no
distrito. “Nos próximos meses va-
mos investir R$ 500 mil, por meio

Prefeitura conclui etapa de pavimentação do Distrito Industrial

 Nesta etapa foram pavimentados 6.129 m²
de recursos do Fundo Municipal
de Desenvolvimento Integrado
(FMDI), na compra de massa asfál-
tica para que, utilizando funcioná-
rios municipais, possamos pavi-
mentar boa parte do distrito. Além
disso, está previsto a chegada de
R$ 500 mil, por meio de emenda
parlamentar, para que possamos
concluir o asfalto do distrito”.

O Secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Valdemir Lutti,
lembra que os empresários cola-
boram com os recursos do FMDI.
“Os recursos pagos pelos empre-
sários do distrito são transforma-
dos em benfeitorias. Esses R$ 500
mil garantem um avanço significa-
tivo nas obras de conclusão da
pavimentação do distrito”.
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PEDACINHOS DE LUZ

Por  Monsenhor Jonas Abib

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ VIEIRA

P/ Maria Cappatto

Pr. Anastácio Martins

Você já deve ter escutado a música
que traz em seu refrão: “Eu tomo posse
da graça de Deus; Tomo posse da cura
Senhor; Tomo posse da bênção de
hoje”. Esta letra nos ensina que, a cada
dia, devemos pedir a Sua bênção. Dessa
forma podemos rezar: “Senhor, meu
Pai, por favor abençoa-me. E até que-
ro pedir: abençoa-me muito”. Parece
até uma oração egoísta, mas preciso

Queixas silenciadas dão margem a
fantasias, em geral, mais cabeludas do
que a realidade. O “não dito” engorda,
cria pelos, vira fantasma e assombra.
Por isso, é  sempre melhor que nos
responsabilizemos pela situação e, com
elegância, digamos o que precisamos
dizer.  Relato agora uma situação que
conheci. A mulher não gostava de tran-
sar quando o parceiro estava com a

Celso Monteiro Furtado (1920 –
2004), viveu e produziu suas obras mais
importantes em um período da História
excepcional pelo seu Otimismo e pelo
rápido crescimento econômico da Eco-
nomia Mundial e do Brasil: o quarto de
Século que se seguia à Segunda Guerra
Mundial.

Depois de quatro décadas de guerra
e crises econômicas, a geração que for-
mulou as bases da Ordem Econômica
Mundial buscava sinceramente cons-
truir Mundo melhor. Para isso seria ne-
cessário construir uma ordem em que
os Extremos da  Miséria fossem en-
frentados.

No pós – guerra T. H. Marshall for-
mulou as teses sobre as Três Dimensões
da Cidadania: O Elemento Civil, que se
compõe dos direitos necessários para a
liberdade individual, o que teria sido ela-
borado na Inglaterra no Século Dezoi-
to. O Elemento Político, que seria o
direito de participar no exercício do
poder político como membro de um
corpo investido de autoridade e como
eleitor de seus membros, o que teria
ocorrido entre os Séculos Dezenove e
Vinte; e o Elemento Social, que inclui

 Como é bom viver sem medo. Te-
nho certeza que todos gostariam de vi-
ver assim. Mas será que isso é possível?
É claro que sim. A palavra de Deus nos
garante que tudo é possível para aquele
que crer. Infelizmente, hoje as pessoas
vivem com medo de tudo e de todos, e
não é por menos, no meio de tanta vio-
lência e destruição, parece não haver mais
solução, nem esperança. O povo anda
muito desanimado e desiludido, sem sa-

Seremos  eternos filhos de DEUS.
Poderosos na luta  pela sobrevivência.
Sonhadores por dias melhores. Criado-
res da esperança. Realizadores e felizes
por acreditarmos em DEUS. Fortaleci-
dos pela fé. Alicerçados pela caridade.

Filme baseado em fatos reais, es-

trelado por Madonna.

Em dezembro de 1955, o corpo
embalsamado da filha legítima de um
fazendeiro atravessou 15.000 km de
Oceano Atlântico, contrabandeado para
Milão, Itália. Nos registros de óbito
constava o nome Maria Maggi e Magis-
tris, uma italiana que supostamente ha-
via morrido na Argentina. Na realidade,
20 anos depois, os restos mortais muito
bem preservados, voltavam para o país
de origem, desta vez com a identidade
real do corpo. A mulher se chamava Eva
Duarte Perón, ou Evita, um dos mais
amados e polêmicos símbolos políticos
da Argentina. A inacreditável e misteri-
osa viagem do corpo por continentes
só legitimou  a importância da esposa
do presidente Juan Perón. Afinal, Evi-
ta, em seu auge como figura política,
recebeu o apoio em massa das feminis-
tas na candidatura de Perón, em 1951,
só não saiu como vice-presidente por-

Falta de transparência no  casal alimenta dúvidas e fantasias desastrosas...

barba por fazer, mas nunca falou com
ele a respeito. “Não quero magoá-lo”,
argumentava. Mas, quando o marido a
procurava nessas condições, ela se es-
quivava, mudava de assunto, preen-
chia  o espaço como podia.  Em ou-
tros momentos, o desencorajava...”
Ai, pára!” — ou dava desculpas esfar-
rapadas, no velho estilo “Estou com
dor de cabeça”. O marido  sabia que
ela gostava de transar e não entendia
o que estava acontecendo — como
poderia?  Na falta de informação cla-
ra, ele fantasiava: “Ela não me ama
mais; Será que eu a machuco? Ela é
frígida e não consegue mais disfar-
çar...”.  E por aí a coisa ia.

Ressentido, ele insistia em procurar
pela parceira, até para testar suas fan-
tasias — “Quem sabe ela precisa de pre-
liminares mais longas?!!! —  mas não
raro chegava a conclusões fantasiosas
— “Era isso!” chegava  a pensar, quan-
do na verdade, havia sido bem recebido
quando estava com a barba feita. Numa
próxima oportunidade, reprisava a abor-
dagem, sentindo-se mais seguro, para
ser novamente  contrariado:  “Hoje não.
Estou preocupada com o Junior!” o fi-
lho deles.  A equação não se fechava.

Em pouco tempo instalou-se o mau
humor, fruto do estranhamento e da
tristeza, experimentados pelo homem
rejeitado, hora sim, hora não. Ele inda-
gava sobre o que se passava e pedia cla-
reza, mas as respostas eram evasivas.
Sentindo-se desagradada com a atmos-
fera pessoal do marido, a mulher se quei-
xava: “Você anda intolerável!”.  Pron-

to.  A vida em comum tornou-se um

inferno.

Você deve estar se perguntando:
por que a mulher não deu sinais de

esquiva ao sexo nos  primeiros anos

de relacionamento? Ela achava tudo

ótimo e depois começou a ficar críti-

ca? Não. Ela se sacrificava por ele.
Suportava a insuportável barba por
AMOR”. Depois, quando viu que já o
havia conquistado e se sentia mais se-
gura na relação, parou de engolir esse
sapo específico. Mas não teve a deli-
cadeza de avisar. Resumo da ópera:
para não magoar o marido, a  mulher
o levou à loucura e transformou a vida
do casal num pote “até aqui” de de-

sagrados, ressentimentos, frustrações

para ambos.  Em situações como essa,
seja silencioso o homem, seja a mu-
lher, é fundamental que pergunte a si

mesmo: “O que a meu respeito eu

não quero que apareça aos olhos do

outro? Do que eu me poupo ao silen-

ciar? Qual é meu propósito mais

oculto? O que está acontecendo no

meu relacionamento, mais ampla-

mente, que me impede de ser  claro

ou clara? Será que eu omito minha

crítica  por  medo  de ser  também

criticado? Nesse caso, o que em mim

me é tão  criticável? Qual é o desejo

mais profundo contido em meu silên-

cio e o que me impede de deixá-lo

transparecer? Quais expectativas não

explicitadas eu tenho em relação ao

outro? Que verdade eu não quero que
se evidencie, afinal?  E Por que?

Se essas questões  não forem aborda-
das com coragem e discernimento, a
pessoa corre o risco de continuar con-
tando mentirinhas para si mesma e para
o outro, e arriscando-se assim, a perder
seu amor e a relação que ele sustenta.
No  relacionamento, se não houver sin-
ceridade entre o casal, com certeza essa
relação não terá futuro.....Boa  Sorte a
você que está bem relacionado com seu
parceiro, na sinceridade e na franqueza,
na alegria e na tristeza, com barba ou
sem barba!

VIVENDO SEM MEDO
ber para onde ir, porque não encontram
segurança em lugar algum. Quando pen-
sam que encontraram a paz, logo acon-
tece alguma coisa, ou chega uma mal
notícia. Em meio a tantos acontecimen-
tos que estamos enfrentando, não pode-
mos desistir de lutar por um mundo me-
lhor para próxima geração, que um dia
estará aqui em nosso lugar. A bíblia fala
que quando o Senhor Jesus estava com
uma grande multidão, ensinando a pala-
vra de Deus, o povo ficou tão maravi-
lhado que nem viu o tempo passar. En-
tão Jesus disse, para os seus discípulos:
que eles deveriam dar de comer para o
povo. Eles ficaram espantados, porque
já havia avisado para o Mestre dizendo:
O lugar é deserto e a hora é já avançada.
Despede a multidão, para que vá aos cam-
pos e aldeias circunvizinhas e comprem
pão para si, porque não têm o que co-
mer. Jesus, porém, respondendo, lhes dis-
se: Dai-lhes vós de comer. E eles disse-
ram-lhe: Iremos nós e compraremos du-
zentos dinheiros de pão para lhes dar-
mos de comer? Jesus disse-lhes: Quantos
pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o eles
disseram: Cinco pães e dois peixes. Na
verdade Jesus já tinha tudo sobre contro-

le. Ele só queria provar a fé de seus discí-
pulos e ver como eles reagiriam diante
desta situação. Eles ficaram com medo e
disseram: Como vamos conseguir dar de
comer a esta multidão? É por isso que
devemos estar sempre atento quando o
Senhor nos pedir alguma coisa, seja ela
qual for. Lembre-se, que o Senhor já nos
deu as condições que precisamos e tam-
bém a capacidade para realizá-la. Jesus
jamais pede alguma coisa que não temos
condições de fazer. Jesus sabia que ali no
meio da multidão, havia um garoto que
tinha ganhado cinco pães e dois peixi-
nhos. Esse garoto não teve medo, nem
pensou e agora? O que a minha família
vai comer, isso é tudo o que eu tenho.
Pelo contrário, ele entregou tudo nas mãos
do Mestre. Jesus pediu para que os discí-
pulos organizassem a multidão de cem e
em cem e de cinquenta em cinquenta.
Então Ele deu graças e abençoou os pães
e os peixes. E todos comeram e ficaram
fartos de tão bem alimentados que foram,
e levantaram doze cestos cheios de peda-
ços de pães e de peixes. E os que comeram
os pães e os peixes eram quase cinco mil
homens, sem contar com as mulheres e
as crianças. (Marcos 6.30 ao 44). Foi uma

grande multidão, muito bem alimentada.
O garoto que cedeu os pães e os peixes,
voltou para casa com doze cestos cheios.
Que prosperidade incrível que ele teve.
Tudo isso só aconteceu porque ele não teve
medo de entregar tudo a Jesus. Viver sem
medo, é deixar Deus agir na sua vida. Não
importa os obstáculos que você terá que
enfrentar na caminhada. Mas no final,
você vai ver que valeu a pena. Hoje, o que
você tem para oferecer para o Senhor,
fazer um milagre na sua vida? Não pense
que você não tem nada, porque você tem.
Sabe o que é? O seu coração. Peça para o
Senhor entrar e fazer morada. Eu tenho
certeza que quando Jesus entrar na sua vida,
você não será mais o mesmo. Você terá
paz, alegria, felicidade, prosperidade etc. E
quando você passar por uma luta, ou qual-
quer dificuldade, não tenha medo. Jesus disse:
Eu nunca te deixarei, nem te desampararei
(Josué 1.5b). Estarei com você todos os
dias, até o fim. Deixe sua vida nas mãos de
Deus, porque Ele cuida de você em todo
tempo. Confia Nele e tudo Ele fará. Apren-
da a viver sem medo! Esta é a minha ora-
ção. Pr. Anastácio Martins. Ouça o nosso
programa (A Verdade da Palavra). Diaári-
amente na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com.br

EVITA: ESPOSA DE PERON VIROU MITO NA HISTÓRIA DA ARGENTINA
que a dupla causava constrangimentos
na alta cúpula militar argentina. Mas
Evita, não chegou sequer a comparecer
na cabine de votação, internada às pres-
sas para tratar da leucemia que a mata-
ria oito meses depois. A chefe espiritu-
al, como o Congresso a ordena, não po-
dia, segundo a visão dos militares que
derrubaram Perón, permanecer no país.
E antes de ser enterrada definitivamen-
te no mausoléu faraônico que estava
sendo construído especialmente para
ela, o cadáver foi roubado da sede da
confederação Geral dos Trabalhadores.
Um  complexo final para uma mulher
que aos 16 anos mudou-se da pequena
Los Toldos para Buenos Aires em busca
de uma carreira como atriz. Com belos
traços e olhar imperativo, Eva traba-
lhou em várias peças, radionovelas e
alguns filmes antes de interpretar para
o melhor de seus papeis, o de Cinderela.
Fora dos palcos, conheceu militares,
políticos e outras personalidades em
uma escalada que a conduziu em 1943,
para o pilar fundamental de sua vida: o
coronel Juan Perón, secretário do Tra-
balho e da Previdência. O encontro se
mostrou útil para o proeminente polí-
tico dois anos mais tarde. Visto como
um artífice da agitação social na Argen-
tina, Perón acabou detido no presídio
da ilha Martin Garcia pelos militares, a
mando do presidente, o General Farrel.
Evita engajou-se então em uma aplica-
da campanha popular utilizando seu pro-
grama na Rádio Belgrano para mobili-
zar conhecidos, amigos, ouvintes e diri-

gentes de sindicatos na defesa de Perón.
Conseguiu organizar uma greve e uma
manifestação na Plaza de Mayo que
acabaria forçando Farrel a ceder em sua
decisão. Pouco tempo depois, Perón e
Evita casavam-se. Ele tinha 52 anos e
ela, 27. Dando forma ao futuro e próxi-
mo peronismo, a nova dupla política
cresceu rapidamente em importância
dentro do cenário argentino da época.
A personalidade viva, ambiciosa e opor-
tunista de Evita fortaleceu a imagem do
marido. A ex-atriz incorporava o dese-
jo, dos trabalhadores e das classes infe-
riores e logo se transformou em porta
voz dos descamisados. Em 1946,  parti-
cipou ativamente da campanha de Pe-
rón à presidência. Sua figura decidida
brilhava no palanque. Já mulher do pre-
sidente atuou instalada em um gabinete
no Ministério do Trabalho, onde rece-
beu delegações sindicais, resolveu con-
flitos e magnetizou seu séquito. Evita
viajou por todo país inflamando multi-
dões em praças públicas com seu discur-
so determinado e apaixonado. Era um
comportamento inédito para a esposa
de um presidente e Evita dizia o que o
publico queria ouvir. Com o dialeto po-
lítico apurado depois de voltar de uma
viagem à Europa, em 1947, mediou ne-
gociações entre sindicalistas e o poder
oficial. Com o antiperonismo crescen-
do, encabeçou um movimento vitorio-
so que concedeu às mulheres o direito
ao voto. Cortou subsídios governamen-
tais da Tradicional  Sociedade Benefi-
cência Argentina, compensando com a

Fundação Eva Perón, que relocou re-
cursos para a construção de milhares de
hospitais, escolas, orfanatos, asilos e ins-
tituições de caridade.

Estava firmada a imagem populista
que transcenderia seu momento políti-
co original. A última aparição pública,
em 4 de junho de 1952, no dia da segun-
da posse de Perón, soou como despedi-
da. Cinquenta e dois dias mais tarde,
morreria. Boatos circularam de que seus
restos mortais, roubados, tinham sido
cremados ou enterrados em local des-
conhecido, perdidos para sempre. So-
mente em 1974 o corpo embalsamado
de Evita voltou para a Argentina, devi-
do ao esforço diplomático da terceira
esposa de Perón, Isabelita, que a repa-
triou em troca do inevitável ganho po-
lítico em cima do feito. Enterrado na
cripta do palácio presidencial, teve seu
descanso interrompido novamente dois
anos depois, quando uma nova junta
militar antiperonista o removeu para o
cemitério Recoleta, no túmulo da famí-
lia Duarte, repouso final de seu corpo.

Prova de sua popularidade e força
como figura feminina, Evita transfor-
mou-se em um filme dirigido por Juan
Schoreder Uma Mulher... Um Povo
(proibido pelos militares), em uma ópe-
ra-rock composta pela dupla Andrew
Lloyd Weber e TIM Rice (que imortali-
zou a canção Don’t Cry for Me Argen-
tina) e finalmente em uma refilmagem
do mesmo espetáculo dirigida em 1996
por Alan Parker, com Madonna no pa-
pel da líder argentina.

REFLEXÃO - CELSO FURTADO
desde o direito a um mínimo de Bem
Estar Econômico até o de compartir
plenamente a Herança Social para Vi-
ver a Vida de um ser civilizado confor-
me o Padrão de Vida predominante na
sua  Sociedade, o que teria começado no
Século Vinte e seria a grande tarefa para
a construção da Cidadania no Pós –
Guerra.

Portanto, Desenvolvimento Econô-
mico não era apenas Promoção do Cres-
cimento, mas Crescimento com Mudan-
ça Estrutural. O Grande Projeto era re-
construir esse Mundo, oferecendo opor-
tunidades para todos lutarem por Uma
Vida Melhor.

Furtado iniciou sua trajetória como
estudioso dos Fenômenos Econômicos
a partir de uma tentativa frustrada de
percorrer a Europa no início da recons-
trução posterior à Segunda Gerra Mun-
dial. Formado em Direito e autodidata
em Economia, Sociologia e Filosofia
(discípulo de Marx, Weber e Manheim),
pretendia circular pelo Velho Continen-
te como jornalista, correspondente de
três periódicos brasileiros.

Diante das enormes dificuldades para
deslocar-se por um Continente devas-
tado, Furtado decidiu fixar-se em Paris,
onde matriculou-se no Instituto de Ci-
ência Política e preparou-se para um
diploma de Estudos Superiores em Eco-
nomia. Devido à escassez de bibliogra-
fia sobre o Brasil, escolheu como tema
de Tese uma Comparação entre a Eco-
nomia Açucareira Colonial Brasileira e
a Antilhana.

Esse caminho lhe permitiu partici-
par de debates com intelectuais France-
ses, das Salas de Aula às Conferências, e
sobretudo nos Cafés, e desfrutar o pri-
vilégio de assistir ao confronto entre os
defensores do Marxismo e o Existenci-
alismo. Logo que voltou ao Brasil, Fur-
tado foi trabalhar na redação da revista

Conjuntura Econômica, editada pela
Fundação Getúlio Vargas. Foi quando
candidatou-se a um posto na recém-cri-
ada Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina (CEPAL).

Em 1957  Furtado foi passar um ano
na Universidade de Cambridge para estu-
dar Teoria da Dinâmica Macroeconômi-
ca com os discípulos de Maynard Key-
nes. Antes, em 1955, havia publicado
seu primeiro trabalho sobre a história
econômica do Brasil, o livro A Econo-
mia Brasileira. Entre Novembro de 1957
e Fevereiro de 1958 escreveu o livro
Formação Econômica do Brasil, seu pri-
meiro esforço de aplicação de Teoria
Econômica não Marxista ao tema.

No Governo sua realização mais
importante foi a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDE-
NE), sendo seu idealizador e Dirigente
máximo ao longo dos governos de Jus-
celino Kubitschek, Jânio Quadros, dos
diversos gabinetes parlamentaristas do
presidencialismo de João Goulart. Não
abandonou o cargo nem mesmo quando
foi Ministro do Planejamento, em fins
de 1962 e início de 1963. A SUDENE
consistiu em um fórum de Governado-
res que decidiam que Obras prioritárias
receberiam o aporte de recursos fede-
rais segundo sua importância para a ge-
ração de empregos e renda, para a pro-
dução de alimentos e para a fixação do
homem à terra.

A  Queda de Furtado da SUDENE
resultou: Primeiro, os inimigos de sem-
pre, os Industriais da seca que deixaram
de ser alimentados pelas verbas fede-
rais; Segundo, e mais importante, o
Departamento de Estado dos Estados
Unidos, que usou projetos da Aliança
para o Progresso em oposição às Obras
da SUDENE, e não como complemen-
to desta, o que, nos termos da guerra
fria, serviu para  caracterizar Furtado

como Comunista. Terceiro, os gover-
nadores estaduais que faziam oposição
ao governo federal e que recebiam, em
troca, fartos financiamentos norte-
americanos  –  como foi o caso do Go-
vernador da Guanabara, Carlos Lacer-
da, que construiu a adutora do Guandu, o
Túnel Rebouças e o aterro do Flamengo
com estes recursos norte-americanos.

Outra realização importante de Fur-
tado foi a criação do Ministério do Pla-
nejamento e a montagem do Plano Tri-
enal: que objetivava estabilizar a Eco-
nomia, controlando a inflação e equili-
brando o balanço de pagamentos, sem
com  isso prejudicar acentuadamente  o
Crescimento Econômico. Furtado dei-
xou o Ministério no início de 1963 e
voltou a trabalhar em tempo integral
para a SUDENE, de onde só saiu quando
deposto pelo golpe militar em 1964.

Furtado lecionou nas Universidades
de Yale, Paris e Cambridge, e fez inú-
meras Conferências Internacionais. Ele
publicou os livros: Subdesenvolvimen-
to e estagnação na América Latina
(1966); Análise do modelo brasileiro
(1972).

Mesmo depois do fim da Ditadura,
quando ocupou o Ministério da Cultura
no governo Sarney e passou a receber
várias honrarias (entre elas a eleição
para a Academia Brasileira de Letras,
títulos de honoris causa, e o lançamen-
to de seu nome para Prêmio Nobel em
Economia –  nunca mais foi chamado
para aconselhar Governos.

Seu último artigo foi publicado no
Jornal do Brasil  em Novembro de 2004.
Furtado, como poucos, absorveu o co-
nhecimento do Mundo, como Profes-
sor ou aluno na Grã-Bretanha, França
ou Estados Unidos.

A GRANDE LIÇÃO DO MESTRE
FOI QUE AS IDÉIAS IMPORTAM, E
QUE PARA PENSAR O BRASIL  É
NECESSÁRIO OLHAR O MUNDO.

Reflexão sobre texto do livro Naci-
onalismo e Reformismo –

Presente diário de Deus a você
pedir que Ele me abençoe, porque é o
que eu mais preciso. Deus tem uma bên-
ção para você e é preciso tomar posse
dela.

Nós, em geral, não entendemos bem
a palavra “bênção”. Temos o costume
de dizer uns aos outros “Deus lhe aben-
çoe”, mas nem temos noção do que re-
almente significa isto. Deus é Pai, mas
não é paternalista – não faz aquilo que
podemos fazer por nós mesmos. A bên-
ção que Deus me dá é aquilo que eu não
posso fazer por mim mesmo, está aci-
ma da minha natureza.

O maná, o alimento fornecido por
Deus ao povo Israelita, era dado a cada
dia. Deus ensinou-lhes a buscá-lo, por-
que se desfazia quando o sol nascia. Eles
tinham de colher logo cedo e consumi-
lo no mesmo dia, porque se guardassem,
apodreceria.

Se o Senhor lhe dá uma bênção para
cada dia, assim como dava o maná para
o povo de Israel, você precisa recebê-
la. A graça de Deus nunca é demais! Você
pode e precisa pedi-la dia a dia: “Aben-
çoa-me e abençoa-me muito”. Isto não
é egoísmo, mas necessidade. Bênção é
um presente diário para você!

Seu irmão em Cristo,

ESTAGIAMOS  NO MUNDO DAS ESPERANÇAS

Esperançosos pela vitória. Crentes em
dias venturosos no poder do amor e das
vidas eternas do espírito. Tudo pode
acontecer no decorrer das encarnações.
Dúvidas precisam ser esclarecidas. No-
vos conhecimentos surgem no cenário
dos tempos, onde as crenças e religiões
abrem novos caminhos para o progres-
so. Muitas atividades mudam de percur-
so, transformações se operam no mun-
do que tem que evoluir, dentro da LEI
do KARMA, de causa e efeito. A reen-
carnação, na volta do espírito ao cor-
po, ou na vida além túmulo, a não exis-
tência da morte, a eternidade, a imorta-
lidade, avançam séculos para a evolu-
ção. Os mundos criados por DEUS no
UNIVERSO crescente, de  grandeza es-
piritual e material, aberto a vidas, den-
tro do cenário espiritual, marcado por
poderes  que  iluminam os caminhos  da
fé, esperança e caridade.

Em comemoração ao Dia Nacional
da Saúde, no dia 5, o Senac Jaboticabal
realiza, de 8 a 10 de agosto, a 5ª Sema-
na Senac de Saúde e Bem-estar. No even-
to será discutida a importância da inte-
gração de profissionais de diversos seg-
mentos para a saúde e o bem-estar do
cliente.

Apresentação teatral, atendimentos
com aferição de pressão, dicas sobre er-
gonomia, IMC, circunferência abdomi-
nal e orientação nutricional compõem a
programação. Todos os serviços serão
realizados pelos alunos da unidade que
cursam títulos na área de saúde e bem-
estar, com supervisão dos docentes. Um
dos objetivos é que os estudantes adqui-
ram experiência prática dos conheci-
mentos obtidos em sala de aula e se pre-
pararem para o mercado de trabalho.

Durante os dias do evento, os parti-
cipantes terão a oportunidade de discu-
tir assuntos diversos de maneira inte-
grada e multidisciplinar. “A iniciativa
busca enfatizar a importância de cuidar
da saúde em todas as fases da vida, seja
de forma preventiva ou curativa, inde-
pendente de idade, sexo, raça ou condi-
ção socioeconômica”, diz Simone Sil-
veira Papa Mello, coordenadora do even-
to no Senac Jaboticabal.

A Semana Senac de Saúde e Bem-
estar acontece em todo o Estado de São
Paulo, nas unidades Aclimação, Santa-
na, Interlagos, Jabaquara, Largo Treze,
Vila Prudente, na capital; em Santos,
no litoral; além do interior: Araçatuba,
Botucatu, Campinas, Catanduva, Gua-
ratinguetá, Itapetininga, Jaboticabal,
Jundiaí, Marília, Presidente Prudente,
São Carlos, São José do Rio Preto e
Votuporanga.

A participação é gratuita e a progra-
mação completa e as inscrições estão
disponíveis no site www.sp.senac.br/ja-
boticabal. Mais informações podem ser
obtidas na unidade ou pelo telefone (16)
3209-2800.

Sobre o Senac São Paulo
Para atender à demanda de forma-

ção profissional, o Senac São Paulo ofe-

Senac Jaboticabal realiza  5ª Semana
Senac de Saúde e Bem-Estar

Evento gratuito terá  uma programação diversificada, com aferição de

pressão, dicas de alimentação balanceada e apresentação teatral

rece cursos livres, técnicos e de ensino
superior (graduação, extensão universi-
tária e pós-graduação), presenciais ou a
distância, em diferentes áreas do conhe-
cimento. Já empresas públicas e priva-
das têm à disposição o Atendimento
Corporativo, com equipe especializada
em desenvolver cursos sob medida para
as necessidades das organizações.

A instituição oferece ainda acesso à
profissionalização para a população
economicamente desfavorecida com a
Política Senac de Concessão de Bolsas

de Estudo que, em cinco anos, já bene-
ficiou mais de 290 mil pessoas.

Com tradição de 67 anos e progra-
mação distribuída em 55 unidades edu-
cacionais em todo o Estado de São Pau-
lo, o Senac conta também com três cam-
pi do Centro Universitário Senac e os
hotéis-escola GRANDE HOTEL SÃO
PEDRO e GRANDE HOTEL CAMPOS
DO JORDÃO, além da Editora Senac
São Paulo, que publica livros didáticos e
de mercado.

Programação:
Teatro - Em busca do riso perdido
Data: 8 de agosto
Horário: das 9 horas às 10h30
Local: Senac Jaboticabal
Atendimentos: Aferição de pressão arteri-

al e orientação em saúde, dicas sobre ergono-
mia, IMC E circunferência abdominal e orien-
tação nutricional

Data: 9 de agosto
Horário: das 9 às 12 horas
Local: Paço Municipal – Esplanada do Lago
Atendimentos: Aferição de pressão arteri-

al e orientação em saúde, dicas sobre ergono-
mia, IMC, circunferência abdominal e orienta-
ção nutricional

Data: 9 de agosto
Horário: das 9 às 12 horas
Local: Praça Nove de Julho - Centro
Serviço
Evento: Semana Saúde e Bem-Estar
Gratuito
Data: 8 a 10 de agosto
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:
www.sp.senac.br/redessociais



A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2.013

XV de Jaú de 1952 - Com o time da foto: em pé, da esquerda para a direita, Servílio, Cotia, Miguel
Jaime, Gérsio, Rui e Almir; agachados, Guanxuma, Nestor, Silas, Pinga II e Baduca.

Justificando o apelido de Galo. Em pleno Pacaembu, numa quarta-feira de outubro de 1952, surrou
sem piedade o grande São Paulo, enfiando 4 a 0. E no velho estádio Arthur Simões, superlotado,
carimbou a  faixa do campeão Corinthians, 3 a 1.

TIME PAULISTA – ANOS 60 - Em Pé: Sérvo, Macri, Penteado, Pelé, Tião e Liminha. Agachados:
Domingos, Plínio, Milton, Jaime Disnei e  Ézio.

Jaboticabal  em 2011: Idimar; Marlon, William, Acerola e Léo; Matão (Rafael), Zenon (Cléber),
Nenê Miranda e Leandro Fonseca (Alex); Augusto e Valmir. Técnico: Nei Silva. (Equipe Base)

JABOTICABAL ATLÉTICO 1964
Atlético com o Dr. Afrânio Ferrei-

ra. Novamente, ele que estava na presi-
dência desde 1961. Lembram do grande
time montado naquele ano?: Boneli, Gil,
Bidon, Lelo, Laurindo, Lourenço, Ne-
ves, Valter Marinho, Alemão, Moreno,
Martins e Berico.

Campeonato da Primeira Divisão de
Profissionais em 1.964.

Barretos 1 x Atlético 3, com gols de
Fausto, Carlos e Tuta. Árbitro Fatore
Euclides Rosa.

O Atlético formou com: Manzato,
Sucuri, Antenor, Dema, Romeu, Ale-
mão, Neves, Carlos, Fausto, Santino e
Tuta. Técnico Zé Maria.

Atlético  0 x Francana 0.
Ponte Preta 3 x Atlético 1, com gol

de Carlos  para o Atlético. Árbitro Ân-
gelo Riera.

O Atlético jogou com Manzato, Su-
curi e Dema; Antenor, Romeu e Ale-
mão; Santino, Fausto, Carlos, Curió e
Tuta. Técnico Zé Maria.

Atlético 2 x E.F. Sorocabana 1. Ár-
bitro  Edgard Wolf, com gols de Tuta e
Neves.

Atlético 1 x XV de Jaú 0, com gol de
Carlos. Árbitro Wilson Santos Macedo.

Batatais 1 x Atlético 0.
Atlético 5, Ponte Preta 5, Francana

6, Sorocabana 8, XVde Jaú 9, Batatais
10, Barretos 11. Classificação por pon-
tos perdidos. O Atlético termina o Pri-
meiro Turno em primeiro lugar.

Início do Segundo Turno.
Atlético 1 x Barretos 0, com gol de

Carlos.
Francana  3 x Atlético 0. O juíz Se-

rafim Bombacino, apenas regular.
Atlético 0 x Ponte Preta 1, com gol

de Valdir para a Ponte. Árbitro Eduardo
Safadi. Atlético é desclassificado em casa
pela Ponte Preta de Jair Rosa Pinto e
Urubatão entre outros. No final do jogo
a  torcida da Ponte faz um arruaça na

Série “Paulo Machado de Carvalho”
1º AA Portuguesa (Santos) 17 (classificado)
2º CA Bragantino (B. Paulista) 15 (classificado)
2º Nacional AC (São Paulo) 15 (classificado)
4º EC Taubaté (Taubaté) 13
5º Jabaquara AC (Santos) 11
6º Paulista FC (Jundiaí) 07
7º SE Irmãos Romano (S. B. do Campo) 06
Série “João Mendonça Falcão”
1º AA Francana (Franca) 16 (classificado)
2º AA Ponte Preta (Campinas) 15 (classificado)
3º Estrada de Ferro Sorocabana FC (Sorocaba) 13 (classificado)
4º Jaboticabal Atlético (Jaboticabal) 11
5º EC XV de Novembro (Jaú) 10
5º Batatais FC (Batatais) 10
7º Barretos FC (Barretos) 09
Série “José Ermírio de Moraes”
1º Rio Preto EC (S. J. do Rio Preto) 18 (classificado)
2º AA Ferroviária (Botucatu) 17 (classificado)
2º AA Votuporanguense (Votuporanga) 17 (classificado)
2º Tupã FC (Tupã) 17
5º A E Santacruzense (Sta. Cruz do Rio Pardo) 12
6º AA Osvaldo Cruz (Osvaldo Cruz) 11
6º EC Corinthians (P. Prudente) 11
8º AA São Bento (Marília) 09

Jaboticabal Atlético em 1964.  Equipe que disputou o Campeonato Paulista da Primeira Divisão em
1964. Em pé: Alemão, Antenor, Sucuri, Manzato, Moacir e Dema. Agachados: Neves, Carlos , Camilo,
Curió e Tuta. Foto enviada por Marco  Lima.

cidade de Jaboticabal e depedram as es-
tações ferroviárias de Jaboticabal e Rin-
cão, e ainda comeram na Petisqueira,
não pagaram e foram embora. Lamen-
tável, pois no ano anterior também que-
brou o pau entre as torcidas da Ponte e
do Atlético, um fato que é lembrado até
hoje. A briga começou no campo e foi
parar na estação, já que naquele tempo
alguns clubes viajavam de trem. Alguns
torcedores da Ponte Preta foram pre-
sos em Rincão. XV de Jaú 2 x Atlético
0. Atlético 2 x Batatais 1.  Atlético com
Moraes, Dema, Roberto, Antenor, Ju-
lião e Alemão; Neves, Carlos, Jabá, Cu-
rió e Tuta.

Sorocabana 3 x Atlético 0. Final do
Campeonato, o Atlético fez 12 jogos
com  5  vitorias, 6 derrotas, 1 empate,
mas terminou em quarto lugar.

Os três primeiros classificados de
cada série perfazendo 9 clubes disputa-
ram os torneios dos finalistas que ficou
assim: 1º Portuguesa, 2º Ponte Preta, 3º
Bragantino, 4º Francana, 5º Ferroviá-
ria, 6º Nacional, 7º Rio Preto, 8º Estra-
da e 9º Votuporanguense.

Final - Estádio Moisés Lucarelli
(Campinas) Ponte Preta 0 x 1 Portu-
guesa

Ponte Preta: Aníbal (Fernandes);
Valmir, Antoninho, Sebastião e Juran-
dir; Ivã e Urubatão; Jairzinho, Almeida,
Da Silva e Ari. Tec.: Francisco Sarno.

Portuguesa: Cláudio; Alberto, Adel-
son, Osmar e Zé Carlos; Norberto e
Pereirinha; Lio, Samarone, Valdir e
Babá. Tec.: Manga. A Portuguesa foi
promovida para a Divisão Especial em
1965.

SÃO PAULO em 1.952: Pé de Valsa, Alfredo,Turcão, Mário, Bauer e Mauro. Agachados: Alcindo,
Bibí, Albella, Moreno e Maurinho. Time que perdeu de 4 a 0 na estréia do XV de Jaú, no Campeonato
Paulista de 1.952.

Corinthians  em 1.952 - Em pé: Cabeção, Homero, Idário, Touguinha, Julião e um zagueiro não
identificado. Agachados: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nardo e  Colombo.

Jaboticabal Atlético em 1.953: Zurma, Waldir, Goiaba, Tim e Eduardinho. Agachados: Newton,
Vinício, Careca, Biguá, Edson, Lalau e Carlos Alberto.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

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

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

SEM PERDÃO ***
A atriz Noomi Rapace e o diretor

Niels Arden Oplev, ambos suecos, fi-
caram famosos após o estrondoso su-
cesso de “Millenium – Os Homens
Que Não Amavam As Mulheres”. O
diretor americano David Fincher
comprou a ideia, refilmou com Roo-
ney Mara no papel principal e, nova-
mente, a produção rendeu ótimos fru-
tos. Eis que eles se reúnem novamen-
te nesse “Sem Perdão”, um thriller,
que se mostra pouco inovador, pelo
menos garante quase duas horas de cor-
reria, tiros e muita ação. Na trama,
Colin Farrel interpreta Victor, mão
direita de Alphonse Hoyt (Terrence
Howard de “Homem De Ferro”), che-
fe de uma organização criminosa que
vem sendo ameaçado através de car-
tas em forma de enigmas. Paralela-
mente vemos Beatrice (Rapace), uma
mulher que mora no prédio ao lado de
Victor e o flagra em ação matando
um homem. Ela vive amargurada de-
pois que um acidente desfigurou o seu
rosto e o culpado ficou apenas três
semanas na cadeia. Sedenta de vin-
gança ela o chantageia ameaçando
entregá-lo para a policia, caso ele não
a ajude a acabar com a vida do sujeito.
Sem escolha, Victor aceita o desafio,
o que o obriga a conciliar as duas tare-
fas. O destaque, além da dupla cen-
tral, vai também para o ator Dominic

Cooper, que também integra a gan-
gue de Hoyt e que acaba por investi-
gar o mistério por conta própria.
“Sem Destino” é uma produção des-
compromissada e interessante com
boas sacadas e ótimas cenas de ação.
Seu clímax é barulhento e divertido,
e como já citado, o ótimo elenco aju-
da e muito no saldo final, que é tre-
mendamente positivo.

LANÇAMENTOS
BLING  RING – A GANGUE DE

HOLLYWOOD
OS SMURFS 2
JOBS

Conhece? Então a gente
apresenta.

O nome dele é Jean Gomes,
vive em Pirangi e é mais um
talento que venceu a timidez e
subiu nas passarelas do mun-
do da moda.O rapaz tem so-
mente 20 anos e nos seus 1.85
de altura, um par de olhos lin-
damente  azuis.O belo já po-
sou para Revista Realiza num
ensaio de verão. Sua beleza
rende muitos trabalhos, como
príncipe vem abrilhantando
muitas festas de 15 anos por
aí. Em 2012 foi eleito mister

Pirangi. Atualmente recebeu
a faixa de mister São Paulo
Internet e está com proposta
para Rio de Janeiro. Jean já
se prepara para disputar o
Mister Brasil Top!

Mais sucesso para ele!
Cicinho (Scouter R. Office

Models ) continua sua procu-
ra por novas caras para o mer-
cado da moda!

C o n t a t o :
cicinhodesigner@hotmail.com

F a c e b o o k : h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
cicero.cicinho

A meiga e linda Gabriela Rogério Saccani, completará
dia 07, seu 7° aninho de vida. Sua mãe Márcia, seus fami-
liares e amigos, desejam-lhe  paz e saúde, e que Deus possa
abençoá-la hoje e sempre. Parabéns e muitas Felicidades!

Será comemorado no dia 08 de agosto, aniver-
sário do empresário Sérgio Santi, proprietário da
firma Santi-Eletrodiesel. O aniversariante é casa-
do com Odeli Galatti Santi. Nosso desejo é de mui-
tas felicidades e sucesso. Parabéns.

Dia 09 de agosto, completará idade nova, Dr. Fábio Antonio Perecim
Volpe, conceituado cirurgião pediátrico. O aniversariante é casado com  Dra.
Daniele da Silva Jordam Volpe. Com certeza,  receberá nesse dia, dos amigos,
familiares e filhos, os merecidos cumprimentos pela data especial. Muita
saúde e paz.  Parabéns!

Dr. Fábio Antonio Perecim Volpe

Neste 04 de agosto, é dia de festa na casa dos Silva.
MIRELA, supervisora da Subway  completa Idade Nova.
O esposo Alessandro, as filhinhas Júlia e Bianca, farão
as surpresas para a  comemoração.  Parabéns!

Ivonete Orlovicin completou mais um NIVER no último dia 30 de
julho, ao lados dos filhos Tassiana, Francine e João, numa mega
festa, realizada pelos amigos e familiares. Felicidades!

WOLVERINE
IMORTAL

Sessão: 19:00 e
21:15 / Sábado e Do-
mingo também às 16:30

Censura: 14 Anos
Sinopse: A viagem de

Logan (Hugh Jackman)
ao Japão, o encontro
do amor nos braços de
Mariko Yashida (Tao
Okamoto) e a necessi-
dade do herói de en-
frentar sua selvageria
interior.

Elza, algumas pessoas, tem um jeito de fazer com
que a gente demonstre o que há de melhor em nós,
pelo carisma e pela preocupação, por tudo que a
gente faz. Algumas pessoas, nos fazem ficar à von-
tade desde o começo, porque seu sorriso e seu amor
pela vida vem de um coração bom, carinhoso e ge-
neroso. Algumas pessoas são tão especiais e cada
vez que estão por perto parece que o mundo está
repleto de alegria, esperando para serem desco-
bertas, você é assim. Neste dia 03 de agosto, dia de
seu aniversário, queremos dizer que você significa
muito para nós, pois você tem aquele algo extra que
raramente vejo em outras pessoas. É um calor, que
aproxima os outros de você e faz com que você seja
um alguém muito especial todos os dias, durante o
ano inteiro. Por tudo que você é, por tudo que tem
feito e realizado, os votos de um grande dia, repleto
de saúde, paz, amor e muitas alegrias. Feliz ani-
versário. Continue distribuindo essa alegria con-
tagiante que faz parte do seu ser.

Dos seus filhos Gustavo e Ana e de seu esposo
José Roberto Scandelai

Data: 04/09/2013
Horário: 20 horas
Palestrantes:
02/08
Dra. Andréa Cristiane F. de A. Nogueira
09/08
Dr. José Donizeti Tomazine
16/08
Prof. Luís Augusto do Amaral
23/08 Dr. Mario Berlingieri
30/08
José Carlos Hori
Local: Rua Gaglianoni, nº 51
Bairro Xis Jaboticabal, SP.

RIR COM WALDIR

Loira 1 “- Nossa, como tá escuro
aqui né?”

Loira 2 “- Não sei, eu não tô en-

xergando nada.”
....................................................................
Sabe qual a diferença entre uma

sogra e um elefante?
Não?!
Mais ou menos uns 4 ou 5 quilos!
.....................................................
Uma pessoa ia passando quando

viu um cara em cima de um poste.
Então ele perguntou:
- Ei, o que você está fazendo em

cima deste poste?
E o cara respondeu:
- Eu vim comer goiaba.
- Mais isso não é um pé de goiaba

e sim um poste, seu louco - falou o
outro .

E o cara retrucou:
- Sim, mas eu trouxe a goiaba no

bolso!

30º Aniversário
AA – Associação Antialcoólica de Jaboticabal

ELZA TEZZEI SCANDELAI

A  GAZETA PÁGINA 05SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2.013



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.

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

P/ Prof. João Pito

POETIZANDO O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO (02)

CAPÍTULO 10 – ÍTEM 14
Perdão das Ofensas

Porque é preciso perdoar?
Porque o Divino Mestre ensinou

que devemos
Perdoar 70 x 7 vezes?

Certamente para aguçar nossa
inteligência

E agregar em nossa consciência
A importância dessa lição para

nosso bem viver
Registrada na oração que Ele nos

deu
E que nos ensina perdoar

Para que Deus possa nos dar
O Seu perdão sempre que a gente

precisar

Respondendo a pergunta de Pedro
Jesus prescreve a necessidade do

perdão
Sem limites e sem condição
Para cada ofensa recebida do

tamanho que for
Mesmo reconhecendo não ser

merecida
É um motivo a mais

Para não encontrar guarida em
nosso coração

Perdoar é nos esquecer de nós
mesmos

É mais do que uma lição que Ele
nos dá

É a chave que abre nossos corações
para amar

E se aprendermos sem vacilar
Ficaremos menos sujeitos a errar

Mesmo diante de maus tratos ou
injúrias

Para que sejamos dóceis humildes e
sem fúria

E jamais nos esquecermos da
mansuetude

Com a qual o Pai celestial também
nos tratará

Do mesmo modo que Ele nos
perdoa

E não conta quantas vezes já o fez
Apagando todas as nossas faltas

O que nos faculta viver com muita
calma

Aprendendo a indulgência e a
caridade

Sendo generosos e com humildade
Saberemos ser pródigos de amor

Conclamando-nos a humildade
Ele promete nos elevar por

caridade
E se não nos mostrarmos

orgulhosos

Não seremos humilhados
E Ele nos fará sentar à sua direita

Na presença do Criador

Falando em nome do Divino
Amigo

Lembra-nos que estudar é preciso

Para que do alto dos esplendores
celestes

Nosso Mestre possa nos reconhe-
cer

No fervor de nossas preces
Como seguidores devotados

Já fomos convidados
Para continuar na missão

Que Ele começou há 21 séculos
E a todos nós confiou à tarefa

De regeneração deste Planeta Azul

Perdoemos pois nossos irmãos
Do mesmo jeito que necessitamos

ser perdoados
Pois o mérito do perdão

É proporcional à gravidade do mal
E não haveria nenhum mérito para

nós
Em perdoar pequenos erros de

nossos irmãos
Se estes apenas fosse um pequeno

arranhão

Espíritas, não duvidemos de que
Tanto em palavras como em atos

O perdão das injúrias é um fato
Que nunca deveremos desprezar

Adotando a verdadeira indulgência
Aprenderemos com paciência o

que é amar
E só assim podermos dizer de

verdade
Do fundo de nossa alma

Com todo fervor e muita calma
Que um dia poderemos ser

Espíritas Cristãos trabalhando para
não mais pecar

Assim para continuar esta viagem
Esqueçamos para sempre

Todo mal que nos tenham feito
Para que possamos ocupar o nosso

pensar
Somente no bem que temos

obrigação de praticar

Nós que entramos nesse caminho
Determinados a vencer nossos

próprios desalinhos
Não deveremos jamais nos afastar

desse propósito
Nem mesmo em pensamento

Pois somos responsáveis pelo que
pensamos

Façamos que nossos pensamentos
Sejam livres de qualquer sentimen-

to de rancor
De ódio ou mesmo maledicência

Pois Deus que nos deu esta ciência
Sabe o que se passa em  nossa

consciência

Feliz aquele que pode dizer
Todas as noites ao deitar

Nada tenho contra nenhum irmão
Do presente ou do passado
Por termos a todo mundo

perdoado
Possamos estar sempre inspirados

E jamais fazermos um novo
pecado.

  Texto de Laudemar de Amorim

Laudemar de Amorim.

“Desde menino sempre acreditei
muito na sorte e hoje verifico na alta
idade que  quanto mais trabalhei, mais a
sorte  me sorriu”.

 ‘Basta um instante para forjar um
herói, mas é preciso uma vida inteira
para fazer um homem de bem, mas de
verdade e não um honorável bandido,
tão amado hoje...’

 As pessoas, na época que estou ci-
tando, espalhavam que lá no São Bom
Jesus e nas Catacumbas, emergiam lín-
guas de fogo dos túmulos e apareciam
essas tais línguas de fogo e outras coisas
mais e que isso acontecia principalmente
nas noites de sexta-feira, ora o fogo
poderia ser o muito conhecido; [fogo

fátuo ou outros... fogos que tais pesso-

as viam por lá no auge das

coisas...]esses jovens que levantaram
tudo isso na certa queriam fazer por aqui
um São Tomé das Letras [MG] que se-
gundo as bobagens de muitos, ligava aque-
la região a Macchu Picchu no Peru,

pelo subsolo.

No São Bom Jesus existe uma capela

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL – Cont...
que foi erigida entre os anos de 1901-
1902 e foi ampliada em 1906, nesta
capela havia um belo sino que décadas
atrás após a saída de lá do ‘Velho Simo-

ni’  desapareceu misteriosamente, por
onde andará o tal sininho hoje?

Em 1898 também foi construído o
‘Santa Teresa” numa área da família
Verri que era uma área de isolamento
situado às margens da estrada para Ara-
raquara e também para o Distrito de
Córrego Rico, no atual [há anos do Jar-
dim São Marcos], este lugar para o iso-
lamento foi elaborado pelo  arquiteto
Ramos de Azevedo e continuou como
Hospital de 1904 a 1935. Este lugar foi
ocupado pelo hospital Santa Isabel que
se mudou para a sua sede atual.

Entre 1941 e 1942 os prédios dali
foram demolidos, segundo Aloísio de
Almeida; “Quando por ali se escava

alguma coisa mais profunda ainda se

encontram resíduos de ossadas dos

amarelentos que ali foram sepultados”.

Nas ruínas do cemitério “Bom Jesus
do Lazzareto” ainda são vistas as sepul-
turas do Tenente Raphael Picerni e as

de Francisca Batista Rocha, Lucia Ge-

laine Zaccharias e de um membro da

família Grosschuppt.

O imediatismo com que se processa-
vam os sepultamentos levava até à im-
provisação de pequenos cemitérios,
como o que se mantém até hoje bem
conservado no caminho velho do Car-
retão ou velha Estrada do Ribeirãozi-
nho [atual Taquaritinga, conhecido
popularmente como: “Cemitério das

três Catacumbas” [Almeida-1978], que

ainda pode ser visto a Sudoeste da cida-
de, na zona rural tendo a Leste o Tijuco
e ao Norte a rodovia Carlos Tonnani
que liga Jaboticabal a Taquaritinga, no
cemitério deste caminho estão sepulta-
das três pessoas de uma só família, a De
Angelis – o pai, a mãe e a filha que
foram vitimadas pela febre amarela:
estas catacumbas estão próximas da

atual Rodovia Faria Lima [SP-326] a

uns quinhentos metros, e da Rodovia

Carlos Tonnani [SP-333] que liga Ja-

boticabal a Taquaritinga a aproxima-

damente seiscentos metros.

Elas se encontram num lugar bem
distante do centro da cidade e quando
esta febre aconteceu, a distância era bem
maior, era por ali a saída para o sertão,
por ali também teriam sido enterrados
alguns fazendeiros das regiões de Córre-
go Rico e do Tijuco em 1896, também
vitimados pela terrível doença.

Em frente às catacumbas na outra
margem da estrada, há um outro túmulo
da “mãe meninha?” ligada a cultos
afros, um morador das cercanias me disse
que nas sextas-feiras há ali muito movi-
mento, pois bem, este lugar tão visita-
do vai ser isolada pela concessionária
da estrada [aliás], já o foi, pois o que
estava a uns 600 metros, hoje está a uns
5 quilõmetros, é como se alguém que
quer ir da Aparecida à Ponte seca tenha
que antes passar pela Nova. Este lugar
histórico não pode ser varrido, nem ara-
do da memória do povo e da cidade,
pois já faz parte do imaginário da cida-
de, não precisa ser tombado, nem des-
truído; só preservado pelo proprietá-

rio.
Alguém tentou impedir que o lugar

fosse isolado, não sei se por motivos
culturais ou econômicos, ou seja lá o
que for, e por causa deste livro eu fui
arrolado para depor gente a um meritís-
simo Juiz de Direito desta cidade e é
lógico que defendi o livre acesso ao lo-
cal e isto foi num 16 de outubro, há uns
anos. Mas a nossa memória não pode
ignorar aqueles imigrantes italianos que
ali morreram sós, naquele ermo singelo
e bucólico e ali no ermo escrevi para
eles:“O ermo”

Lá no ermo sós estão
Sepultados à beira do caminho,

No âmago deste sertão
Na estrada do Ribeirãozinho.

A febre todos eles matou
A filha, a mãe e o pai,
A ninguém ela perdoou

E a marca daquele chão não sai.
Três lápides ali estão
Cobrindo a terra fria,

Não bate mais o coração
Que ali batia um dia.

Ali onde primeiro se vê o sol
Há uma sentida solidão,
Tudo se foi de arrebol

Lá na mata do carretão.
São três tumbas lado a lado
Onde o tempo nunca passa,
Onde um destino foi mudado

Por uma imensa desgraça.
Naquele lugar tristonho
Aonde o vento assobia,

A febre pôs fim a um sonho
E acabou com toda a alegria.

JURLEI SAPIENCI - ME, torna público que requereu a CETESB
a Licença de Operação - Renovação, para atividade de marmoraria,
sito à Rua Tiradentes Nº 651- fundos, Centro, Pitangueiras/SP.

MARMORARIA GRANISSIL JABOTICABAL LTDA - ME tor-
na público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N°
52001203 , válida até 31/07/2016, para MARMORARIA à AV. CAR-
LOS BERCHIERI, 1800, SOROCABANO, JABOTICABAL/SP.

O Mensageiro da Paz, NOEL, homenageia os
amigos de Tambaú com a seguinte mensagem:

“Padre Donizete, Nossa Senhora Aparecida e
Anjo da Guarda, devolvam meus passos, para que
eu possa caminhar ao lado dos meus amigos que-
ridos”!

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

Tenho referência e trabalho fixo.

Pedro - Fone: 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

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.

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.

VENDE-SE OU TROCA-SE
1 Celular da LG – G290 com três chips bluetuthm, 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.

A empresa ELAINE CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO-ME.,
estabelecida em Jaboticabal/SP., à Rua Madre Lucia Maria, 870,
Sorocabano, CEP- 14870-460, CNPJ-06.132.322/0001-70 e IE-
391.110.190.110-ME, DECLARA que encontra-se extraviado os ta-
lonários Modelo 1 de nº 001 a 350.
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Jaboticabalense fica em 3º no International Master & Senior Jiu-Jitsu Championship
O atleta de Jaboticabal,

Eduardo Afonso da Silva Mar-
tins, da equipe Núcleo de Ja-
boticabal, mais conhecido no ta-
tame por “Cabeça”, participou
de um campeonato de grande
respeito e nome, e ainda trou-
xe para Jaboticabal o 3º lugar
na categoria Marrom/Master/
Masculino/Leve. Lutou com
atletas de academias famosas,
como Nova União. Eduardo é
uma pessoa que fez do Jiu-Jit-
su seu estilo de vida e sente
prazer em passar todos seus
ensinamentos para quem tem
vontade de conhecer essa mo-
dalidade.

Classificação do pódium:
Primeiro: Nuno Manuel N. F.
Martins e Brazilian Power
Team. Segundo: Antonio Ser-
gio Tomasausk - Clube Feijão
JJ. Terceiro: Eduardo Afonso
da Silva Martins - Núcleo JJ.
E Terceiro: Victor Mansur Gon-
çalves - Soul Fighters BJJ.

Foi realizado em Jaboticabal no dia
28 de julho, mais um campeonato de
Litchuó Pa Kung-Fu e a Equipe do Pro-
fessor Valcir Albieri conquista mais um
troféu de 1º lugar com maior equipe: 13
medalhas de ouro, 10 de prata e 3 de
bronze.

Sendo elas, as seguintes classifica-
ções:

1ºLugar em Combate: Mateus Ale-
jandro Munóz – Categoria Baby; Ivan
Matheus F. da Silva – Categoria Infantil;
Marlon Henrique C. Gomes – Categoria
Juvenil; Michele Abrano – Categoria Ju-
venil; Ygor Texeira Albieri – Categoria
Juvenil; Paula Fernanda. de Jesus – Cate-
goria Juvenil; Diego Roberto Alexandre
– Categoria Adulto; José Elvis da S. Oli-
veira – Categoria Adulto; Adão Pentea-
do Prudêncio – Categoria Adulto. Tatia-
ne C. Marteloni – Categoria Adulto.

2º Lugar em Combate: Júlio Ce-
sar de Paula Junior – Categoria Baby;
Leonardo S. Gonçalves – Categoria In-
fantil; Vitor Hugo Ricci dos Santos –
Categoria Infantil; Pedro Henrique Mu-
nóz – Categoria Infanto Juvenil; Valter
G. Ricci dos Santos – Categoria Infanto
Juvenil; Guilherme Ventura Soares – Ca-
tegoria Adulto e Marinildo J.da Silva –
Categoria Adulto.

3º Lugar em Combate: Vinícius
G. Ricci dos Santos – Categoria Baby;
Vitor Hugo Pujoli – Categoria Infantil,
e Felipe Santana Silva – Categoria In-
fanto Juvenil.

4º Lugar em Combate: Otávio Hen-
rique G. Reino – Categoria Infantil, e Mai-

VII COPA HUANG HU PIAO DO LITCHUÓ PA KUNG-FU

con O. da Silva – Categoria Infantil.
Colocação em Formas: Michele

Abrano – Categoria Juvenil – Ouro e
Prata; Paula Fernanda de Jesus – Cate-
goria Juvenil – Prata; Mariana E. Fi-
gueira – Categoria Adulto – Ouro; Gui-
lherme Ventura Soares, Categoria Adul-

to – Prata; André A. de Melo Neto –
Categoria Adulto – Ouro.

O professor Valcir Albieri e a ONG
“Amor Solidário”, agradecem aos pais
e alunos por estarem juntos, sempre
conquistando ótimas colocações, à ci-
dade e família Li Tchuó Pá Kung-Fu.

Agradecimentos: Refrigerantes Jabo-
ti, FAE (Fundação de Amparo ao Es-
porte), Farmácia Homeoderm, Socie-
dade Servidores da UNESP.

Aos interessados, entrar em conta-
to com Prof. Valcir: 92713632/
97328806 ou  Lia 92441907.

A equipe comandada pelo Educador
Zé Luiz, recebeu convite para repre-
sentar Jaboticabal nas finais do Cam-
peonato Amador, que aconteceu na ci-
dade de Taquaral, nos dois últimos fi-
nais de semana, conseguindo uma vi-
toria e uma derrota, com saldo positi-
vo de gols, acabou levando o troféu da
preliminar, das partidas naquela cida-
de. O time recebeu também, convite
para fazer jogos em Taquaritinga e Vis-
ta Alegre do Alto, nas próximas sema-
nas. “Gostaria de agradecer aos pais
que se empenharam no apoio aos garo-
tos, ao Departamento de Esportes de
Taquaral, à AAPROCOM - Associação
de Apoio a Projetos Comunitários do
Município de Jaboticabal, NACA - Nú-
cleo de Atendimento à Criança e ao
Adolescente, através da Cidinha, Fáti-
ma, Renata e toda equipe. No mês de
julho, faturamos dois troféus. Um de
Vice da Copinha Amadeu Lessi. Tive-
mos também nosso jogador Gabriel,
como artilheiro, levando troféu, e no
último domingo, dia 28, o troféu em
Taquaral. Temos nossos treinamentos
com os garotos no NACA, S.O.S., diá-
riamente, e aos domingos na AFPMJ.
Agradeço também o Prefeito Raul Gi-

EQUIPE  SUB-12 DO NACA/S.O.S ESPERANÇA/ALVORADA LEVA
TROFÉU DE PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSOS NA REGIÃO

O jogador de Xadrez de Jaboticabal, Apparecido Macri Júnior,
ganhou medalha de ouro, representando a cidade de  Terra Roxa.
Parabéns!

Com 141 pontos, a cidade conquis-
tou a segunda colocação nos Jogos Re-
gionais de Araraquara, ficando atrás ape-
nas da campeã, Patrocínio Paulista (169
pontos).

O resultado garante acesso à Primei-
ra Divisão dos Jogos Regionais em 2014.

O Prefeito Raul Gírio, ressalta o
empenho dos atletas locais. “O resulta-
do mostra o bom trabalho promovido
por nossos professores nas escolinhas
de massificação esportiva. Nossos atle-
tas fizeram bonito e colocaram Jaboti-
cabal novamente na elite do esporte”.

O Presidente da FAE (Fundação de
Amparo ao Esporte), Samuel Cunha,
lembra que apenas três categorias não
pontuaram na competição. “Conquis-
tamos a segunda colocação com o apoio

Jogos Regionais:
Jaboticabal está de volta à

elite do esporte regional
Empenho dos atletas locais garantiram a 2ª colocação

nos Jogos Regionais de Araraquara

de todas as modalidades. Além do atle-
tismo, modalidades como o Basquete
Feminino, Bocha, Tênis e Karatê, con-
quistaram excelentes resultados. Só pos-
so agradecer a todos os atletas que par-
ticiparam dos Jogos Regionais por Ja-
boticabal”.

2014 – A FAE já começa o planeja-
mento para os Jogos Regionais de 2014.
Nas próximas semanas será traçado um
cronograma de trabalho com o apoio de
todos os professores das escolinhas de
massificação. O objetivo é garantir uma
boa colocação nos Jogos Regionais.

“Vamos disputar com grandes equi-
pes. Queremos mostrar que Jaboticabal
tem estrutura e principalmente atletas
de qualidade para garantir uma boa par-
ticipação em 2014”, finaliza Cunha.

Mesmo com o fim do período ofi-
cial da Campanha do Agasalho 2013,
o Fundo Social de Solidariedade de Ja-
boticabal continua recebendo doa-
ções de roupas, sapatos e cobertos.
Todas as peças doadas são encami-
nhadas às famílias mais carentes da
cidade.

De acordo com sua presidente, Cidi-
nha Girio, nesses últimos dias em que o

Fundo Social recebe agasalhos

frio foi intenso, o Fundo Social chegou
a atender 40 famílias por dia. “Além
das contribuições da população, conta-
mos com a ajuda de algumas empresas
da cidade. Essa solidariedade é funda-
mental para acolhermos quem mais pre-
cisa”, agradece Cidinha.

Para colaborar com o Fundo Social,
basta se dirigir à Av. General Glicério,
341, ou ligar para o (16) 3202-8994.

rio, pela confiança, sempre em nosso
trabalho, e pedir para que continue
sempre apoiando o esporte de nossa

cidade e nossas crianças, que são mara-
vilhosas. Parabéns aos meninos e obri-
gado a todos que nos ajudam a propor-

cionar atividades, alegrias e educação,
através do esporte aos nossos futuros
atletas”, concluiu Zé Luiz.

Neste sábado, dia 03 de
agosto, o abrigo São Lázaro,
juntamente com seu mentor
Ednei Valêncio, projeto apoi-
ado pelo Instituto Nacional de
Proteção Animal, convida a
população de Jaboticabal
para participar do evento Fe-
liz Dog. Haverá vacinação de
2.000 cães, e a cada vacina-
ção a pessoa recebe de brin-

FELIZ DOG
de um exemplar de ração, e
também será feito cadastra-
mento para posterior castra-
ção dos animais. O evento
acontecerá na praça do bair-
ro Residencial das 10h às 17h.
Neste mesmo evento o abri-
go São Lázaro ainda convida
os carroceiros para cadastra-
mento, para apoio aos animais
e reforma das carroças.
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Em março deste ano, a Vere-
adora Dra. Andréa Delegada, es-
teve na Delegacia Geral de Polí-
cia Civil do Estado de São Pau-
lo, juntamente com o Deputado
Estadual Carlão Pignatari, em
reunião com o Delegado Assis-
tente da Delegacia Geral de Po-
lícia Civil, Dr. Laerte Marzagão,
solicitando a possibilidade de de-
signação de mais policiais civis
para o município de Jaboticabal,
especialmente Delegados de Po-
lícia, Escrivães e Investigadores.

Na sexta-feira, dia 12 de ju-
lho, a Vereadora recebeu uma li-
gação do Dr. Carlos Alberto
Stracini, Assessor Parlamentar
da Secretaria de Segurança Pú-
blica, comunicando-a de que
havia sido designado um Dele-
gado de Polícia para se unir à
equipe de trabalho da Polícia Ci-
vil de Jaboticabal.

Como já atua como Delegada
de Polícia há muito no municí-
pio, a Vereadora sabe da real im-
portância desta designação, vis-
to que desde a tragédia com o
nobre colega de trabalho Dr. Adel-
son Taroco, não tinha vindo mais
nenhum delegado específico para
a cidade, sobrecarregando tanto
o Delegado do Município, Dr.
Oswaldo José da Silva, como a
própria Dra. Andréa.

Quem mais se beneficia com
a vinda do novo Delegado de

DRA.  ANDRÉA  DELEGADA
CONSEGUE,  POR MEIO  DE

PARCERIAS, NOVO  DELEGADO
DE  POLÍCIA  PARA  O  MUNICÍPIO

Polícia, o Dr. Wanderley Elenil-
ton Gonçalves Santos, que ini-
ciou suas atividades no último
dia 22 de julho, é a população
jaboticabalense, que agora con-
tará com uma equipe mais com-
pleta para atuar na segurança
municipal. Quanto à designação
de Escrivães e Investigadores de
Polícia, vale ressaltar que a Ve-
readora foi informada de que
assim que houver concursados
disponíveis da região, eles serão
encaminhados para atuar no
município de Jaboticabal.

A Vereadora Dra. Andréa De-
legada agradece imensamente o
trabalho incansável do Secretá-
rio de Planejamento e Desenvol-
vimento Regional do Estado de
São Paulo, o Senhor Júlio Se-
meghini, do Dr. João Emílio Bu-
zzo, Diretor do Escritório Regi-
onal do Planejamento de São
José do Rio Preto, o apoio in-
condicional do Dr. Carlos Alber-
to Stracini, Assessor Parlamen-
tar da Secretaria de Segurança
Pública, do Dr. Luiz Maurício
Blazeck, Delegado Geral de Po-
lícia, do Dr. Walmir, Delegado
Adjunto e, sem dúvida, a parce-
ria de sucesso com o Deputado
Estadual Carlão Pignatari, pois
a união com estas autoridades
constituídas é que proporcionou
mais esta conquista para a nos-
sa querida Jaboticabal.
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Sempre com o mesmo
sucesso de público e parti-
cipação de diversas equipes,
inclusive, fazendo parte da
programação das festivida-
des do Aniversário da Cida-
de, que este ano completou
l85 anos de Emancipação
Político-Administrativa, o
Sindicato dos Empregados
no Comércio de Jabotica-
bal, sob a Presidência de
BENEDITO OCLÁVIO
FRIZZAS, foi realizado
mais um evento esportivo,
ou seja, a 9ª COPA FUTSAL
DOS COMERCIÁRIOS,
que teve início a Primeira
Rodada no dia 17 de julho,
com a participação no GRU-
PO “A”: Supermercado
Corrêa, Imbox, Intereng e
Magazine Luiza. No GRU-
PO “B”: Leão de Judá, Sa-
vegnago, Mecânica Eduardo
e Nutrivida; e no GRUPO
“C”: Savegnago, Supermer-
cado Cojiba, Supermercado
Nova e Construlupe.

Na Primeira rodada, dia
17/07: Intereng 07 x 00
Imbox, Mecânica Eduardo
07 x 02 Savegnago e Su-
permercado Cojiba 10 x
02 Supermercado Nova.
Na Segunda Rodada, dia
18/07: Imbox 02 x 07 Ma-
gazine Luiza,  Leão de Judá
06 x 00 Nutrivida, e Cons-
trulupe 05 x 00 Savegnago
- 31C.A. Terceira Rodada,
em 19/07: Supermercado
Corrêa 00 x 05 Intereng,
Mecânica Eduardo 06 x 07
Leão de Judá, Savegnago -
31 C.A. 02 x 04 Supermer-
cado Cojiba. Em 20/07, na
4ª RODADA: Construlupe
06 x 06 Supermercado
Nova, Supermercado Cor-
rêa 03 x 05 Magazine Lui-
za, e Savegnago 07 x 04
Nutrivida. Em 21/07, na 5ª
RODADA: Leão de Judá
08 x 01 Savegnago, Super-
mercado Cojiba 05 x 01
Construlupe, Supermerca-
do Nova 04 x 06 Savegna-
go - 31 C.A. No dia 22/07,
a 6ª RODADA: Mecânica
Eduardo 18 x 00 Nutrivi-
da, Imbox 04 x 04 Super-
mercado Corrêa, e Inte-
reng 03 x 03 Magazine Lu-
iza. Na Segunda Fase, no
dia 23/07: Intereng 05 x 03
Magazine Luiza, Leão de
Judá 05 x 01 Supermerca-
do Cojiba, e Construlupe
03 x 06 Mecânica Eduar-
do. Em 24/07: Supermer-
cado Cojiba 05 x 11 Ma-
gazine Luiza, Leão de Judá
02 x 04 Mecânica Eduar-
do, e Construlupe 01 x 03
Intereng. Dia 25/07: Su-

9ª COPA FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS
permercado Cojiba 00 x
01 Construlupe, Intereng
04 x 05 Leão de Judá, e
Mecânica Eduardo 06 x 05
Magazine Luiza.

SEMI FINAL
Dia 25/07: Intereng 04

x 02 Mecânica Eduardo.
Leão de Judá 07 x 02 Ma-
gazine Luiza.

FINAL
Dia 27/07: Mecânica

Eduardo 06 x 03 Magazi-
ne Luiza, Intereng 02 x 03
Leão de Judá.

Organizado pelo Sindi-
cato dos Empregados no
Comércio de Jaboticabal,
sob a Presidência de BE-
NEDITO OCLÁVIO FRI-
ZZAS, os jogos acontece-
ram no Ginásio Municipal
de Esportes, sempre com
excelente torcida e plena

harmonia. Uma forma de
haver maior integração en-
tre os sindicalistas, que
recebem todo apoio e ori-
entação jurídica, nos mais
diversos departamentos,
inclusive vídeo-locadora,
auxílio natalidade e fune-
ral, homologações, sorteio
de prêmios dos mais vari-
ados durante o ano, colô-
nia de férias, moradia e tan-

tos outros benefícios.
Com uma trajetória pro-

tagonizada pela simplici-
dade, humildade, de espí-
rito empreendedor, lutan-
do pela inovação e moder-
nidade, de um sindicato
atuante em todas as esfe-
ras, BENEDITO OCLÁ-
VIO FRIZZAS, tem conse-
guido prestígio fundamen-
tal, ao abrir novos horizon-

tes para o associado. Está
construindo um verdadei-
ro império, como pode-
mos observar, a nova sede
dos COMERCIÁRIOS, na
rua São Sebastião, 694.
Com muita seriedade, bus-
ca a cada dia a conquista de
novas fronteiras, para ofe-
recer ao associado, melhor
qualidade de vida no cená-
rio sindical.

TIME CAMPEÃO: LEÃO DE JUDÁ

TIME VICE CAMPEÃO - INTERENG

Benedito Oclávio Frizzas entrega troféu de campeão ao atleta Ricardo Luiz Ferreira Dias, da
Equipe Leão de Judá

Mário Alfredo Frizzas entrega  troféu para o time  INTERENG,  vice-campeão, representado pelo
atleta Leonardo Fernandes, ladeado pelo presidente Benedito Oclávio Frizzas
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GRANILITE JABOTICABAL LTDA - ME, torna público que
recebeu  da CETESB a  Licença de Instalação nº 52000276 e reque-
reu a Licença de Operação para fabricação de pré– moldados de
concreto, à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro nº 3087, Par-
que Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

RUBENS SOTELO HENRIQUE, torna público que requereu  da
CETESB a  Licença Prévia e de Instalação   para fabricação de
amendoim torrado e salgado, à Avenida Doutor José Antonio Mi-
ziara nº 581, Distrito Industrial José Aparecido Tomé, Jaboticabal /
SP.

Um grupo de empresários locais par-
ticipou na última segunda-feira (29), da
palestra gerencial “Conquiste seu clien-
te”, promovido pelo SEBRAE-SP em
parceria com a Prefeitura, ACIAJA (As-
sociação Comercial, Industrial e Agro-
negócio de Jaboticabal) e SINCOMÉR-
CIO.

A Agente de Atendimento do SE-
BRAE, Vanessa Gonçalves, lembra que
o objetivo é fidelizar os clientes. “O
Palestrante disponibilizado pelo SE-
BRAE abordou vários assuntos impor-
tantes, despertando o interesse dos pre-
sentes. Essas técnicas são fundamentais
para que os empresários conquistem seus
objetivos”.

Eventos SEBRAE – Por meio do
Posto de Atendimento ao Empreende-
dor, o SEBRAE promove uma série de
eventos, em sua maioria gratuitamen-
te, em Jaboticabal. Além da divulgação
por meio da mídia, o PAE informa os
interessados sobre a agenda do mês.

Para isso, é importante que os em-
presários façam o cadastramento no
Posto de Atendimento ao Empreende-
dor. O telefone de contato é 3203-3398.

Palestra “Conquiste seu Cliente” é sucesso em Jaboticabal
Palestra Gerencial aconteceu na sede da ACIAJA

Representantes da Educação
de Jaboticabal estiveram em Ribei-
rão Preto, no início desta semana
(dias 29 e 30), para participar da
etapa intermunicipal do CONAE
2014 – Conferência Nacional de
Educação. O objetivo foi discutir
temas relacionados ao plano naci-
onal de educação.

Outras 30 cidades também fo-
ram representadas, totalizando
cerca de 2 mil profissionais en-
volvidos na elaboração das pro-
postas. Assim como na etapa re-
gional, ocorrida em Jaboticabal
no início do mês, os participan-

CONAE 2014: Jaboticabal participa da etapa intermunicipal
Próxima fase será em Serra Negra, no mês de setembro

tes abordaram sete eixos temáti-
cos.

“Assistimos a uma palestra ge-
ral e, posteriormente, divididos
em grupo, tratamos sobre temas
específicos e elaboração das pro-
postas. Participar da Conferência
é sempre enriquecedor e trabalhar
para melhorar o plano nacional de
educação, um grande desafio”,
pontuou a supervisora de ensi-
no, Marilaine Bonafim.

Na ocasião, foram eleitos 100
delegados que participarão da eta-
pa estadual, nos dias 27, 28 e 29
de setembro, em Serra Negra.

Na última segunda-feira (29), o
Prefeito, Raul Gírio, participou de
reunião com o Governador, Geraldo
Alckmin. O encontro marcou a assi-
natura de uma carta de intenção para
o município receber duas creches-
escolas e uma escola de período in-
tegral.

Jaboticabal conquista novos recursos para educação
 Convênio com o Governo de São Paulo viabiliza para 2014, a construção de duas creches-escolas e uma escola de período integral

O Governo Estadual pretende li-
berar os recursos para as obras em
2014. Nesse período, a Prefeitura es-
tuda as melhores áreas para a constru-
ção dos novos prédios.

O Prefeito, Raul Gírio, acredita que
o futuro das crianças passa por esse
tipo de projeto. “Tanto a creche-esco-

la quanto a escola de período integral
garante ensino de qualidade para nos-
sas crianças, inclusive oferecendo ati-
vidades lúdicas no período em que elas
permanecem nessas unidades. Espero
que essas obras sejam iniciadas ainda
em 2014.

O Secretário de Educação, César

Esper, lembra que o município já in-
veste em novas unidades de educação.
“Acabamos de entregar a ampliação
da EMEB Taíde Tódaro e temos duas
novas creches em construção. Em um
curto espaço de tempo vamos aumen-
tar o número de vagas oferecidas atu-
almente”.

Na manhã de quarta-feira (31),
no Centro de Eventos Edson
Martini, cerca de 60 pessoas, en-
tre representantes do poder pú-
blico, entidades, assistentes so-
ciais e usuários dos serviços do
SUAS, participaram da IX Confe-
rência Municipal de Assistência
Social, realizado pelo Conselho
Municipal e Secretaria corres-
pondentes.

O prefeito Raul Girio, que este-
ve presente no evento, abordou a
importância dos serviços de assis-
tência social. “O apoio às famílias
em situação de vulnerabilidade é

Jaboticabal realiza IX Conferência
Municipal de Assistência Social

Os representantes, divididos em grupos, abordaram seis eixos temáticos

essencial, mas dar suporte para
seu desenvolvimento é imprescin-
dível. Por isso as discussões são
tão importantes, pois estudam
aperfeiçoar os trabalhos já existen-
tes.”

Divididos em grupos, os partici-
pantes abordaram o tema “Gestão e
Financiamento na Efetivação do
SUAS”. Após a discussão dos seis
eixos temáticos e apresentação das
propostas, foram eleitos os cinco de-
legados que representarão o muni-
cípio na Conferência Estadual.

De acordo com a presidente do
Conselho Municipal de Assistên-

cia Social, Adriane Valéria Bage,
as discussões desse ano foram
baseadas nas deliberações apro-
vadas em anos anteriores. A ideia
era averiguar o que já está em an-
damento e deu certo. Das propos-
tas que ainda não foram aplicadas,
avaliamos o que seria pertinente
permanecer no plano”, esclarece.

Para melhor compreensão dos
temas avaliados, os organizadores
realizaram pré conferências. “Du-
rante as pré conferências, a socie-
dade civil terá a oportunidade de
conhecer mais sobre o tema suge-
rido e chegar preparada para dis-

cutir as políticas de assistências so-
cial”, acrescentou a secretária da
pasta, Eliete Travaine Lopes.

A etapa estadual será no início
de outubro. Para mais informações
os telefones de contato são (16)
3202-8301 ou (16) 3203-5515.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria de Assistência Soci-
al, informa que as aulas para os cursos
de Auxiliar Administrativo, Recepci-
onista, Cuidador de Idosos e Cuidador
Infantil realizados pelo Pronatec (Pro-
grama Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego), que teriam iní-
cio no dia 12 de agosto, foram adiadas
para 02 de setembro.

Os interessados devem procurar uma
das unidades do CRAS portando RG,
CPF, histórico escolar e comprovante
de residência. É necessário ser bene-
ficiário do Bolsa Família ou em
processo de inscrição do CadUnico
e ter mais de 16 anos.

Segundo a secretária da pasta, Eliete
Travaine Lopes, “os cursos são desti-
nados às pessoas interessadas em novas
oportunidades no mercado de trabalho.

Prefeitura informa nova data
para cursos do Pronatec

As aulas serão de 02 de setembro a 16 de dezembro.

Inscrições ainda estão abertas

Além disso, os participantes receberão
assistência estudantil para alimentação
e transporte.”

As aulas serão realizadas nas EMEB’s
Milton Matos Braga e Paulo Freire, de
02 de setembro a 16 de dezembro, no
período noturno.

Serviço:
CRAS I - Jardim GRAJAÚ
Endereço: Rua Vitório Brendolan, nº.

201, Bairro Grajaú
Telefone: (16) 3204-1303
email:
 crasgrajau@jaboticabal.sp.gov.br
CRAS II – CDHU
Endereço: Rua São João, nº. 3401,

Bairro CDHU
Telefone: (16) 3202-9925
email:
 cras2jaboticabal@gmail.com
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IMEVE-INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
S/A, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Opera-
ção n. 52001188, válida até 25/06/2015, para FABRICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO sito à Rua Miner-
vino Pedroso n. 311, Parque Industrial, na cidade de Jaboticabal/
SP.



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 Jaboticabal-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: conforme publicados no edital anterior

3. DAS CONDICOES DOS VEICULOS PARA CIRCULACAO:Os débitos totais serão pagos pela Comissao de leilao e o
veiculo somente será liberado do pátio após a transferência efetuada em nome do arrematante.

               Os arrematantes seráo 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

No último dia 24, a comitiva da
Seção de Tiros de Guerra STG/2 do
Ibirapuera de São Paulo, em visita de
orientação técnica e inspeção do con-
tingente matriculado no corrente ano
de instrução.

E continuando as missões de apoio,
na 8ª Delegacia do Serviço Militar, foi
feita a entrega dos certificados de dis-
pensa de incorporação no município
de Taquaral no dia 24 de julho, e em
Taiúva no último dia 2, onde foi reali-
zada a solenidade de compromisso à
Pátria, pelos jovens que se alistaram
para o serviço militar no ano de 2013.

Aconteceu mais uma confraterniza-
ção no Tiro de Guerra entre os Atira-
dores de Todos os Tempos do TG 02-
018. Na oportunidade foi apresentado
o modelo da camiseta que simboliza
este primeiro grande encontro, como
proposta para ser utilizada no evento
que se comemora a Independência do
Brasil, no dia sete de setembro. Este
ano, com a presença destes atiradores
reservistas para acompanhar a Tropa
2013 do TG na abertura do evento.

O Tiro de Guerra 02-018 de Jaboti-
cabal convida a todos aqueles que ser-
viram nesta unidade militar, em qual-
quer ano de instrução, ao longo de sua
história, a comparecer e participar des-
tes encontros, para resgatarmos os fei-
tos daqueles que contribuíram para que
este TG conquistasse sua valorosa
posição em nossa sociedade jabotica-
balence, formando cidadãos concisos
de suas obrigações para com a mesma.
Para maiores informações, entre em
contato com a secretaria do TG situa-
da a Av. Mal Dodoro, nº 998, ou pelo
telefone 3204-3476.

“EXÉRCITO/TIRO DE GUER-
RA, BRAÇO FORTE, MÃO AMI-
GA”

“FREI ORLANDO, O SOLDA-
DO DA FÉ.”

Texto e foto: Celso Bomfim

Atividades e expectativa para as comemorações da Independência

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton
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9ª COPA FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS

Presidente Benedito Oclávio Frizzas e Ronivaldo Giribola exibem troféus da 9ª Copa de Futsal dos
Comerciários

AUTO MECÂNICA EDUARDO. Equipe classificada em Terceiro Lugar

 Equipe classificada em Quarto Lugar: MAGAZINE LUIZATORCEDOR DESTAQUE: SEBASTIÃO CRUZATTO é homegeado com Troféu

Carmo Leonildo, ladeado pelo Presidente Benedito Oclávio Frizzas, entrega troféu ao atleta Eduar-
do Cruzatto Júnior, representando equipe  Terceira Colocada: AUTO MECÂNICA  EDUARDO.

 Roberto Martins da Conceição, entrega troféu ao atleta  Francisco Roberto Martins da Conceição
Júnior, representando a equipe classificada em QUARTO LUGAR : MAGAZINE LUIZA

ATLETA REVELAÇÃO: Nelson Q. de Araújo, que integra a equipe LEÃO DE JUDÁ Guilherme Borsonaro Castilho - GOLEIRO MENOS VAZADO, integrante da equipe  INTERENG

 MELHOR ARTILHEIRO:  BRUNO M. EDUARDO, da equipe AUTO MECÃNICA EDUARDO, rece-
be o troféu das mãos do Mesário Miguel Francisco Ferrari

Presidente Benedito Oclávio Frizzas ladeado pelos árbitros Mendonça e Reginaldo Carregari; e o
Mesário Miguel Francisco Ferrari

A  GAZETAPÁGINA 12 SÁBADO, 03 DE AGOSTO DE 2.013


