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Prosperidade nos anseios da

sociedade com honestidade é

saudável

Poder é uma pequenina ilusão

que se dissipa com infelicidade

e sofrimento

Quem mente é um articulador

da desarmonia

Wilsinho Locutor vai a Lusitânia para atender reivindicações de moradores do distrito
Na manhã do último dia 21, o

Vereador e Presidente da Câmara
Municipal Wilsinho Locutor, es-
teve em Lusitânia. O objetivo da
visita foi coletar da população do

distrito, quais problemas estão
enfrentando e o que precisa ser
melhorado.

Wilsinho foi recebido pelos
munícipes João Luiz Pereira e La-

erte Garcia, e pôde constatar a
necessidade de muitas melhori-
as no distrito, como: reconstitui-
ção de massa asfáltica, proble-
mas de iluminação, bueiros que-

brados, lombadas baixas, permi-
tindo que veículos trafeguem em
alta velocidade na rua/estrada
que corta o distrito, excesso de
mato e lixo, a queda do alambra-

do da escola, do campinho de
futebol - obra inacabada, e o
campo de malha.

Wilsinho encaminhou ao Exe-
cutivo, que tomará as devidas pro-

vidências para esses reparos. So-
licitou, ainda,  tanto em Lusitânia,
como em Córrego Rico, uma fren-
te de trabalho, para manter os dis-
tritos limpos.

Após seis meses de muito tra-
balho e dedicação às famílias ca-

Fundo Social divulga balanço de atividades
Entidade promoveu centenas de atendimentos durante o primeiro semestre de 2013

rentes de Jaboticabal, o Fundo
Social de Solidariedade divulgou

um balanço das atividades desen-
volvidas em 2013.

Além das campanhas organiza-
das periodicamente e os cursos
profissionais oferecidos à popu-
lação, o Fundo Social promoveu a
doação de mais de 1350 cestas
básicas, 2252 litros de leite, 1467
doações de fraldas geriátricas, 301
doações de fraldas infantís e be-
neficiou mais de 715 famílias com
a doação de roupas e agasalhos.

O Fundo Social também promo-
ve a doação de móveis e o emprés-
timo de andadores e cadeiras de
rodas.

A Primeira Dama, Cidinha Gírio,
ressalta o empenho em contribuir
com as famílias mais necessitadas.
“Poder contribuir com as famílias
necessitadas de nossa cidade é
muito recompensador. Nesses

meses pude aprender muito e agra-
deço a todos os parceiros que con-
tribuem com essa nobre causa”.

Além do apoio às famílias lo-
cais, o Fundo Social também acom-
panha de perto o trabalho desen-
volvido pelas entidades locais.
“Sempre ajudamos dentro de nos-
sa realidade. A missão dessas en-
tidades é extremamente importan-
te. Muitos não medem esforços
para garantir o bem estar de seus
assistidos e com isso colaboram
diretamente com o trabalho pro-
movido pelo Fundo Social”, afir-
ma Cidinha.

Mas o trabalho desenvolvido
pelo Fundo Social de Solidarieda-
de vai muito além das doações e
contribuições. Os cursos profis-
sionalizantes oferecidos garantem
uma profissão a centenas de pes-

soas.
“O Fundo Social oferece uma

infinidade de cursos que vão des-
de informática básica até cabelei-
reiro e corte e costura. Em parceria
com o Governo do Estado esta-
mos organizando os últimos deta-
lhes para a implantação dos proje-
tos de Horta Educativa, Pólo da
Beleza e a Padaria Artesanal. Es-
sas iniciativas vão garantir opções
diferentes de formação para dife-
rentes públicos, declara Cidinha”

Parceria com a população: O
trabalho do Fundo Social torna-
se mais eficaz com o apoio da po-
pulação. Nos últimos meses, cam-
panhas de doações de agasalhos,
móveis e outros objetivos contri-
buíram para suprir a demanda diá-
ria.

“Com o apoio da população, te-

mos condições de manter um es-
toque de roupas e outros objetos
que são doados a quem precisa.
Com isso organizamos uma bouti-
que de roupas e nesses dias mais
frios, tivemos condições de suprir
a demanda de cobertores e agasa-
lhos. Felizmente fizemos o inver-
no de muitas famílias mais agradá-
vel”, finaliza Cidinha.

Conselho do Idoso – Em parce-
ria com o Fundo Social de Solida-
riedade, o Conselho Municipal do
Idoso conquistou um espaço de
atendimento. A partir de agora, a
população deve procurar o Fun-
do Social de Solidariedade, na
Avenida General Glicério, 341, Cen-
tro.

O Conselho Municipal do Ido-
so atende pelos telefones (16)
3202-8994 e (16) 9708-0425.
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PEDACINHOS DE LUZ
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Determinadamente não queiramos
nos abater pelo medo, mas nos encha-
mos de coragem, aproveitando a adre-
nalina do nosso organismo, para colo-
car-nos em AÇÃO. Tendes ânimo! Po-
nham-se em ação. O Senhor combate-
rá por nós, pela nossa casa, pela nossa
família, pela nossa igreja, pela nossa
causa. Sim! O Senhor combaterá por
nós!

Eu creio Senhor, por isso acolho a
tua ordem. “Não temais, coragem e
vereis a libertação que o Senhor vai
operar hoje em vosso favor”. Eu creio!
Quantas vezes a gente espera que os

Sinto saudades de tudo que marcou a
minha vida. Quando vejo retratos, quan-
do sinto cheiros, quando escuto uma voz,
quando me lembro do passado, eu sinto
saudades. Sinto saudades de amigos que

Entre os seres que antecedem o ho-
mem na escala evolutiva, realização
implica basicamente em sobrevivência,
crescimento e reprodução, individual e
da espécie.

O diferencial alcançado pelo ser hu-
mano consiste na realização social, para
a qual o outro tem tanto valor quanto o
próprio indivíduo.

Vegetais e animais realizam-se assu-

Hoje vivemos num mundo onde to-
dos andam sempre com pressa, nunca
tem tempo e estão sempre ocupados ou
preocupados com alguma coisa e não
param para descansar, nem relaxar, vi-
vem com medo de perder ou de ficar
para trás. Apesar de termos um grande
conforto e tudo ser mais prático, mes-
mo assim não conseguem ficar em paz.
Estão sempre querendo avançar para
obter mais e mais. Atualmente, tudo tem
se tornado mais fácil, por exemplo: Se

OS TRABALHADORES DO SE-
NHOR. A fé é a virtude que levanta mon-
tanhas, vos disse JESUS. A humanidade
no tempo, atingimos muitas coisas anun-
ciadas, para que passemos por transfor-
mações. É os mundos em evolução. Feli-
zes os que tiverem trabalhando na SEA-
RA criada pelo Senhor e conduzidos ape-
nas pela caridade. A união faz a força,
onde todos nós, trabalhando, alcançare-
mos a vitória, buscando a felicidade. O
trabalho enobrece, com luzes espalhadas
pelos recantos, onde passamos para to-
dos, unidos em torno da caridade, lutar-
mos para  vencermos a ignorância, as
trevas e as influências perniciosas.

O agora é o hoje eterno. O amanhã
é a realidade que sonha com um mundo
melhor. O futuro é o tempo marcado
nos anais da eterna aventura, de sermos
felizes. O sempre é um marco de so-
nhos, que se perde na eternidade, que
não sabemos, mas existe, porque é o
CRIADOR, e nós somos seus filhos, que
O ama ,como ELE nos ama, cada vez
mais. A vida nasce com o mundo das
ilusões. As fantasias se perdem  num
mundo de perdas e acertos, que se ajus-
tam com o tempo das realidades. Vive-
mos aprendendo, para sabermos amar e
perdoar, que somam poderes vindos da
imensa vontade de sermos realizadores
das promessas, criadas por nós e pedi-
das por DEUS. Trabalhamos em busca
de vidas nascidas do amor e do perdão,
acrescidas pela verdade e da certeza de

Com Regina Casé, Stênio Garcia,
Luiz Carlos Vasconcelos e Lima Duar-
te.

Eu Tu Eles, uma comédia dramática
ambientada no sertão do Brasil é uma
produção da Columbia. O filme traz
Regina Casé em seu primeiro papel
como protagonista: ela interpreta Dar-
lene, uma sertaneja rústica, corajosa e
determinada que reencontra a alegria de
viver ao lado de seus três maridos. O
filme baseia-se em fatos reais: uma mu-
lher vivia com três maridos, sob o mes-
mo teto, no interior do Ceará. A partir
desta situação inusitada, Andrucha Wa-
ddington e a roteirista Elena Soarez cri-
aram uma história fictícia que mistura
humor e paixão e narra o desenvolvi-
mento de um insólito quarteto amoro-
so, comandado por Darlene Linhares
(Regina Casé), mulher forte, alegre e
intuitiva. Com rara habilidade, ela con-
segue administrar a convivência sob o
mesmo teto de seus três maridos: O ra-
bugento Osias (Lima Duarte), o doce
Zezinho (Stênio Garcia) e o belo Ciro

REFLEXÃO  -  VÍCIOS, DEFEITOS  E  VIRTUDES
O impulso ou tendência básica dos seres vivos é na direção da sua realização

mindo Posturas, Atitudes e desenvol-
vendo comportamentos adequados às
oportunidades de vida como ela se apre-
senta para eles.

Após o desenvolvimento da capaci-
dade de pensar, logicamente uma varia-
da gama de novas oportunidades des-
cortinou-se na vida dos seres humanos.

Os pequenos núcleos familiares e
afins reuniram-se em grandes grupos
sociais, cujo traço característico é a
acentuada interdependência entre seus
membros.

Sob essa nova ótica humana, as Pos-
turas, Atitudes e os comportamentos
anteriormente adequados, foram intro-
duzidos num processo de revisão que se
encontra ainda nas suas etapas iniciais.

Trata-se do que poderíamos deno-
minar de busca da Vida Plena de todo o
conjunto dos seres humanos.

Egoísmo, orgulho e vaidade, por
exemplo, foram denominações dadas a
certas experiências que se mostraram
úteis e valiosas à realização das espécies
vegetais e animais, e mantidas posteri-

ormente de forma inadequada, automá-
tica e estereotipada pelos seres huma-
nos.

Essas experiencias foram codifica-
das sob o título de Vícios e Defeitos do
homem.

Defeitos são, dessa forma, compor-
tamentos decorrentes de Posturas pro-
fundamente arraigadas na nossa nature-
za Primitiva.

Vícios são comportamentos adqui-
ridos por aprendizado ou imitação.

Ambos são prejudiciais ao próprio
indivíduo e aos demais, em razão de se-
rem Defensivos, isto é, já não são ade-
quados e necessários, no entanto conti-
nuam presentes.

São conhecidos os motivos da sua
repetição mecânica:

medo do novo, medo da possível
perda do que já foi conquistado e em
última análise, falta de confiança na vida
e em si mesmo.

A Tendência à Realização, no
entanto, se impõe, e a Postura de con-
fiança mútua torna-se uma exigência.

A partir dela, novos comportamen-
tos passaram a ser timidamente experi-
mentados, dentre eles o altruísmo, a
humildade e a solidariedade.

Esses comportamentos, decor-
rentes da Postura de abertura, são
denominados Virtudes.

Tanto os Vícios e Defeitos quan-
to as Virtudes são Preconceitos,
sempre que tiverem sido assimila-
dos de forma idealizada.

Tornam-se Conceitos úteis quando
experimentados, testados e incorpora-
dos, de forma consciente, aos valores
individuais e coletivos.

Essa atitude de experimentação de
novos comportamentos e revisão de
outros, é inevitável, por ser parte do
processo e de aprendizado das leis natu-
rais, dos princípios de convivência, e
do exercício das capacidades individu-
ais.

O ser humano do Futuro come-
ça a delinear-se no Presente.

Reflexão sobre texto de  Diversos
Autores.

EU TU ELES
A HISTÓRIA DE UMA MULHER E SEUS TRÊS MARIDOS

(Luiz Carlos Vasconcelos). Eu Tu Eles
conta com delicadeza, uma história bra-
sileira e contemporânea que poderia,
entretanto, ocorrer em qualquer época
e em qualquer lugar do mundo. Uma his-
tória de amor, amizade e dignidade que
tem como cenário, fictício lugarejo ba-
nhado pela forte luminosidade do ser-
tão do Brasil. A trilha e a direção musi-
cal são assinadas por Gilberto Gil que
também canta a música tema “O amor
daqui de casa”, composta por ele, espe-
cialmente para o filme. A ideia de fil-
mar Eu Tu Eles surgiu em 1995, quando
Andrucha assistiu no programa Fantás-
tico e leu no jornal Folha de São Paulo,
reportagens sobre uma mulher que vi-
veu anos sob o mesmo teto com seus
três maridos. Ela achou a história mui-
to interessante, principalmente por ser
o oposto do que geralmente acontece.
É muito mais  comum, nessas regiões,
encontrar um coronel que tem mais de
uma mulher. Como uma mulher, em um
país tão machista, conseguiu adminis-
trar esta situação. As filmagens foram
realizadas, em Junco do Salitne, a 35
km de Juazeiro, sertão da Bahia. Eu Tu
Eles é um filme sobre seres humanos
simples em uma situação considerada
absurda numa sociedade que não aceita a
poligamia, sobretudo quando ela é inuen-
te. Eu dia também que é um filme sobre
as regras do jogo, e de como a vida apre-
senta novas regras, todos os dias. Se as
pessoas quiserem ser felizes, devem se
adaptar às novas regras, mesmo que

passem por momentos de muita angús-
tia. O sertão do nordeste brasileiro, lu-
gar de mulheres sérias e homens traba-
lhadores.

Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo
Santoro. Filme inspirado no livro “Con-
to dos Malditos” de Austrege’silo Car-
rano Bueno.

Uma das características mais mar-
cantes de Bicho de Sete Cabeças é uma
linguagem de documentário. O filme
está sempre procurando causar a sensa-
ção de que o espectador está flagrando
um acontecimento cotidiano, banal,
possível de estar acontecendo neste
momento na sua própria rua. Para isso,
a realidade construída para a câmera
despiu-se da beleza extraordinária e do
fato espetacular. A própria câmera –
sempre na mão, o filme não usa carri-
nhos, gruas e muito raramente utiliza
tripé – procura mover-se como quem
espia o acontecimento com espontâ-
neidade. Essa sensação de realidade ou
estética documental foi buscada desde o
roteiro de Luiz Bolognesi. Neto, o per-
sonagem central, é um adolescente co-
mum. Não é um grande líder, nem um
rebelde sensacional, apenas um jovem
comum, num mundo interior, intenso e
dificuldades de se expressar. A prepara-
ção de atores comandada por Laís Bo-
danski e Sergio Penna, procurou desen-
volver uma abordagem intimista para
todo o elenco. Por isso, a característica
mais evidente de Neto é a timidez. Da
mesma forma, o trabalho com os inter-

nos dos hospitais psiquiátricos fugiu da
caricatura e se ocupou dos movimen-
tos de todos os atores de modo mini-
malista. Apesar da sensação de docu-
mentário induzir muitas pessoas acha-
rem que os internos do filme, são in-
ternos de verdade, todos aqueles que
aparecem nos hospitais psiquiátricos
são atores profissionais. A estética do-
cumental exigiu um esforço muito gran-
de das equipes de fotografia – coman-
dada por Hugo Kosensky e de som,
comandada por Romeu Quinto. A fo-
tografia de Kosensky, premiada no
Festival de Brasília, em vez de procu-
rar uma beleza glamorosa, trabalhou
tentando combinar naturalismo e dra-
maticidade. Ela procurou passar desa-
percebida, mas ao mesmo tempo  bus-
cou atualizar recursos que valorizas-
sem a ação dramática indicada no ro-
teiro. A câmera nos ombros do opera-
dor Mauro Martins desenvolveu uma
verdadeira coreografia para flagrar o
foco dramático indicado por Laís, sem
denunciar os equipamentos do set. O
diretor de som direto, Romeu Quinto,
chegou a desenvolver equipamentos
especiais que combinassem sensibili-
dade de captar com agilidade do mi-
crofonista, uma fez que ele precisava
se deslocar o tempo todo em função
dos movimentos dos atores e da câ-
mera. A direção de arte foi o quinto
elemento responsável pela eficiência
da estética documental do filme. O di-
retor de arte Marcos Pedroso resume
seu trabalho dizendo que: O Bicho é
um filme sem verniz”.

Esta matéria é dedicada a todos os
profissionais, que levam o som e a ima-
gem às telas.

TUDO TEM SEU TEMPO
estamos com fome, temos várias op-
ções. Podemos comer num restaurante,
pedir uma pizza, um lanche ou comprar
comida pronta, enfim, tem muitas op-
ções. Não temos necessidade de ficar
esperando. Ninguém quer saber de espe-
rar mais um pouco, pelo contrário, que-
rem sempre ser o primeiro em tudo.
Por quê? Será que hoje as pessoas real-
mente vivem ou apenas sobrevivem? O
que será daqui alguns anos? Como será
que todos vão continuar, se sempre es-
tão com pressa? A bíblia fala que quando
Salomão filho do rei Davi foi escolhido
para ser rei, em lugar de seu pai. Salo-
mão não sabia o que fazer, nem como
reinar, apesar de Davi ter dado muitos
conselhos para ele ser um ótimo rei,
parecia impossível, para ele reinar so-
bre Israel e sobre o povo. Mas como
Salomão amava ao Senhor, andando nos
estatutos de Davi, seu pai, somente que,
nos altos sacrificava e queimava incen-
so. E foi o rei Salomão a Gibeão para lá
sacrificar, porque aquele era o altar gran-
de e famoso, mil holocaustos sacrificou
Salomão. E em Gibeão apareceu o Se-
nhor a Salomão, de noite, em sonhos e
disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que
te dê. E disse Salomão: De grande bene-
ficência usaste tu com teu servo Davi,

meu pai, como também ele andou con-
tigo em verdade, e em justiça, e em re-
tidão (Santidade), de coração, perante a
tua face, e guardaste-lhe esta grande be-
neficência e lhe deste um filho que se
assentasse no seu trono, como se vê
neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu
Deus, tu fizeste reinar teu servo em lu-
gar de Davi, meu pai, e sou ainda meni-
no pequeno, nem sei como sair, nem
como entrar. E teu servo está no meio
do teu povo que elegeste, povo grande,
que nem se pode contar, nem numerar,
pela sua multidão. A teu servo, pois, dá
um coração entendido para julgar a teu
povo, para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal, porque quem po-
deria julgar a este teu tão grande povo?
E esta palavra pareceu boa aos olhos do
Senhor. E disse Deus: Porquanto pedis-
te esta coisa e não pediste para ti rique-
zas, nem pediste a morte de teus inimi-
gos, Eu darei o que você pediu. Darei a
você sabedoria e inteligência, como nin-
guém teve antes de ti, nem terá depois.
Mas lhe darei também o que não pediu:
Durante toda a sua vida, você terá ri-
quezas e honras, mais do que qualquer
outro rei. (I Reis 3.3 aos 13). Salomão
não teve pressa quando o Senhor disse:
Pedi o que quiser e Eu te darei. Ele não

deixou o orgulho entrar em seu cora-
ção. Mas foi humilde e pediu sabedoria
e conhecimento para ajudar o povo.
Com isso ele se tornou o homem mais
sábio do seu tempo. Salomão teve paci-
ência, ele era feliz com tudo o que ti-
nha, não andava preocupado ou estres-
sado, somente confiando no Senhor
Deus, como Davi seu pai. Aprenda a
contentar com o que você tem e tenha
muita paciência porque no seu tempo,
tudo o que há de vir virá e não tardará.
Pare um pouco e pense como você esta
aproveitando a vida, o tempo e as gran-
des oportunidades que Deus está lhe dan-
do hoje? Será que realmente você está
aproveitando? Não perca mais tempo,
comece agora mesmo e você vai ver
grandes resultados positivo na sua vida.
Lembre-se que tudo tem seu tempo e há
um tempo para todas as coisas que Deus
fez na terra. Pode ter certeza que hoje é
o seu tempo de vencer, de conquistar,
de sonhar, de ser feliz etc. Deus está
dizendo: Meu filho (a) pode pedir o que
você quiser e Eu te darei. Então, o que
você está esperando para fazer seu pe-
dido? Estarei orando para que Deus pos-
sa realizar os desejos do seu coração.
Ouça o nosso programa: A Verdade da
Palavra. Diáriamente na GAZETA FM
107.9 das 5hrs30mim Às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

SINTO  SAUDADES...
nunca mais vi, de pessoas com quem
não mais falei ou cruzei. Sinto saudades
da minha infância, da minha primeira
escola, das outras que frequentei até me
formar, do meu primeiro amor, do meu
segundo, do terceiro, do penúltimo e
daqueles que ainda vou ter se Deus qui-
ser. Sinto saudades do presente que não
aproveitei de todo lembrando do passa-
do e apostando no futuro. Sinto sauda-
des do futuro, que se idealizado, prova-
velmente não será do jeito que eu penso
que vai ser. Sinto saudades de quem me
deixou e de quem eu deixei! De quem
disse que viria e nem apareceu; de quem
apareceu correndo, sem me conhecer
direito, de quem nunca vou ter a opor-
tunidade de conhecer. Sinto saudades dos
que se foram e de quem não me despedi
direito! Daqueles que não tiveram como
me dizer adeus, de gente que passou na
calçada contrária da minha vida e que
só enxerguei de vislumbre. Sinto sauda-
des de coisas que tive e de outras que

não tive,  mas quis muito ter. Sinto sau-
dades de coisas que nem sei se existi-
ram. Sinto saudades de coisas sérias, de
coisas hilariantes, de casos, de experi-
ências. Sinto saudades do cachorrinho
que eu tive um dia e que me amava fiel-
mente, como só os cães são capazes de
fazer. Sinto saudades dos livros que li e
que me fizeram viajar. Sinto saudades
dos discos que ouvi e que me fizeram
sonhar. Sinto saudades das coisas que vivi
e das que deixei passar, sem curtir na
totalidade. Quantas vezes tenho vonta-
de de encontrar não sei o que… não sei
onde… para resgatar alguma coisa que
nem sei o que é e nem onde perdi… vejo
o mundo girando e penso que poderia
estar sentindo saudades em japonês, em
russo, em italiano, em inglês… mas que
minha saudade, por eu ter nascido no
Brasil, só falo português, embora, lá no
fundo, possa ser poliglota. Aliás, dizem
que se costuma usar sempre a língua
pátria, espontaneamente quando esta-
mos desesperados… para contar dinhei-
ro… fazer amor… declarar sentimen-

tos fortes… seja lá em que lugar do mun-
do nós estejamos. Eu acredito que um
simples “I miss you”, ou seja lá como
possamos traduzir saudade em outra lín-
gua, nunca terá a mesma força e signifi-
cado da nossa palavrinha. Talvez não
exprima corretamente a imensa falta
que sentimos de coisas ou pessoas queri-
das. E é por isso que eu tenho mais sau-
dades. Porque encontrei uma palavra
para usar todas as vezes em que sinto
este aperto no peito, meio nostálgico,
meio gostoso, mas que funciona me-
lhor do que um sinal vital quando se
quer falar de vida e de sentimentos. Ela
é a prova inequívoca de que somos sen-
síveis. De que amamos muito o que ti-
vemos e, lamentamos as coisas boas que
perdemos ao longo da nossa existência.
E temos que nos conformar e entender
que lamentar não vai devolver nada do
perdemos ou que deixamos de viver.
Então, tentemos viver o agora, da me-
lhor maneira possível, para sentirmos
uma saudade muito, mas muito  boa
mesmo! Boa  Sorte a Todos.

Não temais, coragem! E vereis a libertação!

NA VIDA SOMOS ETERNOS TRABALHADORES
que a vida continua. Somos eternos em
espírito, na continuação do além túmu-
lo. As transformações se operam nos
caminhos cruzados da redenção, que bri-
lha com o amor, na vontade imensa de
vencermos e criarmos a fé, a esperança
e a caridade, como símbolo da paz, da
união e da fraternidade. O TRABALHO
ENOBRECE A ALMA, ILUMINA A
VONTADE DE AJUDAR OS QUE PRE-
CISAM, DANDO À ELES O CAMI-
NHO DO EXEMPLO DE JESUS. NA
CARIDADE, COM AMOR, NA ESPE-
RANÇA A VONTADE DE SERVIR, NA
FÉ  A CREDIBILIDADE NA CRIAÇÃO
DE DEUS. Tudo nasce com o tempo,
muda com a luz, que clareia os cami-
nhos, que são diversos, mas com a  mu-
dança de comportamento, nasce a
união, a paz e a fraterna, vivida pelo
amor, perdoando para sermos perdoa-
dos e morrendo nascemos para uma
vida eterna do espírito, que nasce sem-
pre, para evoluir, num entendimento
que cresce quando a ignorância desapa-
recer, ou pelo menos, diminuir na ação
direta do processamento exato de pen-
sar e agir. A vida passa por sonhos, rea-
lidades, dentro da esperança, momen-
tos de felicidade, horas de amor, minu-
tos  de sabedoria e segundos de realiza-
ções. Tudo pode mudar, para a felicida-
de chegar, embalado pelo tempo regido
pelas reencarnações, amparado pelo
mundo das verdades, dentro do ciclo
límpido e cristalino do amor.

OS DIREITOS E OS DEVERES
Na caminhada, somos devedores ou

credores, para conseguirmos nossos
direitos, temos que cumprir nossos
deveres. Nosso livre arbítrio deve im-
perar dentro das diretrizes que nortei-
am nossos procedimentos, perante a
família e a sociedade, na administra-
ção e no comportamento, diante de
problemas e questões que requerem
muito trabalho, esforço individual e
coletivo.

 SOMOS ETERNOS TRABALHA-
DORES NA CONQUISTA DO BEM.

problemas se resolvam, que a situação
mude, para entrarmos em ação e então
caminharmos. Mas, o Senhor diz: co-
mece você a andar, a se colocar em ação,
e Eu entrarei em ação.

É preciso fé, e é isso que o Senhor
está requerendo de nós, por que fé não é
agir naquilo que é seguro. Fé é justa-
mente agir naquilo que é inseguro, é ca-
minhar naquela direção, onde não ve-
mos caminho. Mas que bonita é a hora
que gente se põe em ação - quando a
gente caminha o Senhor já começa a
agir!

Quando levantamos a nossa fé, nós

levantamos o poder de Deus. É por isso
que não podemos ter medo! Precisa-
mos ter coragem para enfrentar os pro-
blemas no dia a dia. Qual é o seu “mar
vermelho”? Qual é a “cadeia de monta-
nhas” à sua frente, mostrando que é im-
possível, humanamente impossível,
você ir em frente? Quais são os proble-
mas que você está enfrentando? O ini-
migo quer encurralar a gente nos pro-
blemas.

Por isso, devemos levantar a nossa
fé diante do impossível, pois se fosse
possível, a gente simplesmente fazia e
resolvia o problema. Mas, quem fará
verdadeiros milagres em nossas vidas é
o Senhor! O paraíso na Terra não vai
acontecer com as nossas próprias for-
ças. Quem vai nos trazer a vitória é
Jesus! - Seu irmão,

P/ Prof. João Pito
“A ingratidão é uma espécie de fra-

queza. Nunca ouvi dizer que homens de

valor tivessem sido ingratos”.   Goethe.
Vamos aqui traçar algumas semelhan-

ças da febre amarela com a Peste Negra

da Europa durante a Idade Média, no
século XIV.

Havia grandes médicos na Corte do

Papa de Avignon [Avinhão], França,
por quê papado nesta cidade? Isto acon-
teceu durante o Cisma do Ocidente ou
Cativeiro de Avinhão. Quando a Igreja
Católica teve dois papas, um nesta ci-
dade e outro em Roma, isto por obra do
rei francês Felipe-o-Belo. Isto come-
çou em 1309, foi até 1377, mas só ter-
minou em 1417 pelo Concílio de Cons-
tança, quando a Santa Sé voltou para
Roma. Em Paris também havia muitos
e bons médicos, principalmente junto
ao rei da França, e ansiosos esses médi-
cos, se interrogavam em vão de onde
vinha o terrível mal? De quem era a
culpa? Uns punham a culpa nos judeus,
acusando-os de envenenar os poços e
tudo isto foi pretexto para massacrá-
los, outros atribuíam a peste à cólera de
Deus e para aplacá-la, as pessoas se fla-
gelavam de forma muito cruel.

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL - Cont...
As cidades encolheram-se no cintu-

rão das suas muralhas, trancafiavam-se,
matavam aqueles que queriam à noite
entrar nas cidades ou então faziam ao
contrário e fugiam delas em bandos er-
rantes e “enlouquecidos”.

O pavor era tão grande que as rela-
ções humanas entraram em colapso,
onde cada pessoa, em cada grupo e em
cada comunidade, só pensava em sal-
var-se em primeiro lugar, isto segundo
pessoas que viviam Jaboticabal naque-
les tempos [1897], em suas histórias
nos trouxeram muitas parecidas com as
daqueles tempos terríveis.

Naqueles tempos, o medo era muito
grande que a solidariedade quase desapare-
ceu, o amor filial e paternal perdeu os
seus valores e...”Caíram a tal nível que

os cadáveres eram abandonados nas

casas”, nenhum padre, nenhum filho,
nenhum pai, nenhum parente ousava en-
trar lá dentro, dava-se a uns gatos pinga-
dos um salário considerável para sepultar
os ditos cadáveres, as casas dos doentes da
peste ficavam escancaradas com todas as
jóias, dinheiro e tesouros, se alguém qui-
sesse entrar, ninguém lhes impedia o aces-
so [...] A mortandade era tanta que os que
pediam para confessarem os seus pecados
com padres, não o conseguiam.

Os infectados faziam os seus testa-
mentos, mas os notários e os juízes ne-
gavam-se a entrar nas casas e algum que
entrasse estava-se expondo à morte e
nada podia evitar uma morte súbita.

Os frades menores e outros seme-
lhantes que entravam nas casas para
confessar  e absolver os doentes, eram
também infectados e apenas alguns so-
breviveram em suas celas.

Vimos aqui uma pequena sinopse da
maior praga que cobriu a terra e deixou
morta quase pela metade a população
da Europa.

RUA SÃO JOÃO Nº 268
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Da esquerda para a direita, em pé: massagista Suingue, Géo, Fidélis, Reinaldo, Derley e Nardão.
Agachados: Nadir, Sabiá, Niltinho, Eduir e Norival.

Nacional - Em pé: Damasceno, Nino, Hélio Ferreira, Hélio Leite, Pavãozinho e Furlan. Agachados:
Plácido, Dalton, Charuto, Elson e Flavinho. Charuto, jogou no grande esquadrão de aço atleticano em
1938, depois sendo vendido à Portuguesa de Desportos.

Manoel dos Santos, o Garrincha, o
melhor ponta-direita que o mundo já
viu, nasceu em Pau Grande, Distrito de
Magé, no Rio de Janeiro, no dia 28 de
outubro de 1933 e morreu pobre, tam-
bém no Rio de Janeiro, em 20 de janei-
ro de 1983.

Genial com a bola nos pés, o anjo de
pernas tortas, como era chamado, foi
castigado pela vida boêmia que teve após
deixar os gramados. O apelido era o
nome de um passarinho, que quando
garoto o ponta gostava de caçar.

Começou a carreira no Botafogo em
1953, equipe que defendeu até 1965. O
time da estrela solitária conquistou vá-
rios títulos: campeão carioca (1957,
1961 e 62), do Rio-São Paulo (1962,
64 e 66). Foi peça essencial nas sele-
ções brasileiras de 1958 e 1962, que
conquistaram, respectivamente, as Co-
pas da Suécia e do Chile.

Aliás, em 1962 Garrincha foi o gran-
de astro do time brasileiro. Sem Pelé,
que se contundiu ainda na primeira fase
da competição, o ponta-direita do Bo-

tafogo chamou a responsabilidade para
si e desequilibrou.

Garrincha foi um dos 47 jogadores
convocados, pelo técnico Vicente Feo-
la, para o período de treinamento que
visava conquistar a Copa da Inglaterra
e, consequentemente, o tricampeonato
mundial de futebol. Infelizmente deu
tudo errado.

Dos 47 convocados por Vicente Fe-
ola, para esse infeliz período de treina-
mentos, acabaram viajando para a In-
glaterra os seguintes 22 "sobreviven-
tes": Gylmar e Manga (goleiros); Djal-
ma Santos, Fidélis, Paulo Henrique e
Rildo (laterais); Bellini, Altair, Brito e
Orlando Peçanha (zagueiros); Denílson,
Lima, Gérson e Zito (apoiadores); Gar-
rincha, Edu, Alcindo, Pelé, Jairzinho,
Silva, Tostão e Paraná (atacantes).

Depois do Botafogo, já com sérios
problemas no joelho, Garrincha ainda
defendeu o Corinthians (1966), a Por-
tuguesa Carioca (1967), o Atlético Jú-
nior, da Colômbia (1968), o Flamengo
(1968), o Olaria (1972) e no time do

Milionários, entre 1974 e 1982.
O Milionários era um time de joga-

dores veteranos que se apresentava em
todos os cantos do Brasil levando o
encanto e o talento que verdadeiros
gênios tiveram para que vários rincões
distantes pudessem também ver de per-
to quem forjou a grandeza do futebol
do Brasil. O idealizador do Milionári-
os, com sede em São Paulo, foi o sau-
doso Toledo, falecido no dia 13 de abril
de 1999.

Foram 13 partidas com a camisa do
Timão (5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas)
e apenas dois gols marcados (fonte: Alma-
naque do Corinthians - Celso Unzelte).

Em sua curta passagem pelo Flamen-
go, foram 20 jogos (12 vitórias, 4 em-
pates, 4 derrotas) e quatro gols marca-
dos (fonte: Almanaque do Flamengo -
Clóvis Martins e Roberto Assaf).

Já com a camisa da seleção brasileira,
foram 60 jogos (52 vitórias, 7 empates,
1 derrota) e 16 gols marcados (fonte:
Seleção Brasileira 90 anos - Antonio
Carlos Napoleão e Roberto Assaf).

Palmeiras 2 x 0 Botafogo-RP, no dia 21 de julho de 1957 - Da esquerda para a direita, em pé:
Machado, Julião, Sula, Antônio Julião, Gonçalves e Dicão. Agachados: Fernando, Moreno, Amorim,
Neco e Paulinho. Foto enviada por Roberto Saponari.

Goiás 1970:  Wilson, Adalberto Prates, Alexandre, Jailton, Cláudio Macedo e Emílio. Agachados:
Carlos Alberto, não identificado, Tuira, Adalberto e Hélinho.

Dijalma Dias, Antônio Barrico, Dr Natalino, Paulo Galo e Robson Debonis,Dr. Camara Promotor de
Justiça de Jaboticabal no ano de 1980, Dr. Thales Gouveia Russo, Juiz de Direito de Jaboticabal no ano
de 1980.

Garrincha, Dr. Natalino, delegado de Pradópolis e presidente da Comissão dos Festejos, quando
Pradópolis completou 21 anos, e Robson Debonis.

Mané Garrincha, o craque MEMÓRIAS DO ESPORTE
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

RIR COM WALDIR
A loira está no bar. Ela chama o

garçom e quando este se aproxima,
ela se levanta e fala baixinho no ou-
vido dele: - Onde é o banheiro? O
garçom responde: - Do outro lado. A
loira se aproxima do outro ouvido do
garçom e diz: - Onde é o banheiro?

......................................................................................
Samuel encontra-se com o velho

amigo Jacó: - E aí Jacó, quanto tem-
po! Como vai, meu amigo? - Vou
muito mal! - Por que Jacó, o que foi
que aconteceu? - Minha mãe morreu
na semana passada! - Nao diga! Meus
sentimentos! O que é que ela tinha? -
Infelizmente, pouca coisa. Uma casa,
duas lojinhas no centro da cidade e
um terreninho no interior!

Lucas Freza-
rin Duarte,
c o m p l e t o u
aniversár io
no último dia
21 de agosto,
ao lado da ma-
mãe Francie-
le, do papai
Osmar e todos
os familiares.
Parabéns!

Ana Carolina Forms. A
modelo começou há pouco
tempo e já está sendo cogita-
da para vários trabalhos. Ana
vive no interior paulista e foi
descoberta num concurso de
beleza pela R.Office Models,
agência que vem se destacan-
do com muitas descobertas,
atuando no mercado nacio-
nal e internacional. Atual-
mente a bela jovem de 1.74

de altura, recebeu a faixa de
Miss Pirangi 2013. Vamos fi-
car de olho nela, para ver o
que vem pela frente!
Cicinho(Scouter R.Office
Models ) continua sua pro-
cura por novas caras para o
mercado da moda. Contato:

 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

Noel deseja ao
aniversariante do
último dia 22 de
agosto, João Bru-
nini, muitas felici-
dades!

VITÓRIA DE
OLIVEIRA
Como passa o

tempo... dia 30 de
agosto será come-
morado mais um
ano de vida! Sua
chegada trouxe
muitas alegrias
para a família
Oliveira. Filha
de Priscila, a ga-
tinha receberá os
carinhos da titia
Fran,  da vovó
Cida e amigui-
nhos. Parabéns!

Tânia Rodrigues Milane, parabéns pelo NIVER a transcorrer no
dia 26 de agosto. Uma Mulher que se dedica por inteiro em pról do
próximo. Muitas felicidades amiga! a.) Roseli Pereira.

Muita Ale-
gria! Assim
transcorrerá o
dia da nossa
amiga Rosa P.
Mello, que
completa ida-
de nova dia
30/08.

Parabéns e
muitos anos
de vida!

Augusto Tor-
res Vieira com-
pletou o décimo
terceiro ano de
vida, com come-
moração em fa-
mília, os pais
Mário/ Vanda, a
irmã Manuela,
avós Roberto/
Maria Aparecida
e Zilda, das tias
Cláudia e Rosa-
na. Felicidades!

Completa no
dia 25 de agos-
to, mais um ani-
versário, Maike
Santos Gizoni,
filho de Antonio
e Terezinha.
Comemora ao
lado dos irmãos
Mirella e Marco
Antonio, e dos
amigos, numa
super festa que
agitará a vizi-
nhança.

Parabéns!

Maurílio Fábio Cappatto, o mais novo papai, com-
pletará idade nova no dia 26 de agosto, ao lado da
esposa  Pâmela, do filho Pedrinho, dos pais Wagner/
Maria, irmãos, familiares e amigos. FELICIDADES!

Maria Tereza da Silva,  comemorará no dia  29 de agosto,
mais um aniversário. Ao lado do esposo, filhos, noras, netos e
bisneta. Um novo ciclo de vida começa e é todo seu. Viva inten-
samente cada minuto, pois é merecedora de toda a felicidade.
Parabéns!

Rudy Pe-
reira, para-
béns pelo seu
NIVER dia
28 de agosto.
Felicidades
de seus pais
Pereira/Sil-
via, da irmã
Andelita e
amigos.

BEATRIZ GAR-
CIA  BENTO

Dia 30 de agos-
to completará mais
um aniversário. Es-
tou muito feliz por
participar desta co-
memoração ao seu
lado, luz que ilumi-
na minha vida, ami-
ga, companheira,
meu tudo. Desejo
muitas felicidades
e muitas realiza-
ções. Estarei ao
seu lado sempre, te
apoiando. Para-
béns! Seu amor...
Alexandre.

Neste dia 24 de
agosto, será de fes-
ta na residência do
professor Carlos
Eduardo Mangili,
aniversariante em
destaque da sema-
na. Vira a folhinha
e festeja mais um
aniversário, junto a
amigos e familiares.
O aniversariante é
professor, dedicado
à causa do ensino.
Parabéns.
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A família de Maria Isabel
Desidério de Souza, agradece
à Cerâmica Stéfani, sua Dire-
toria e Funcionários, em es-
pecial a Hugo de Stéfani. Co-
munica a missa de 7º dia a  re-
alizar-se na Igreja Catedral de
Nossa Senhora do Carmo no
dia 31/08/2013 às 18:00 hs.

A família de  MARIA ISA-
BEL DESIDÉRIO DE SOU-
ZA, agradece ao Hospital San-
ta Isabel: enfermagem, funci-
onários, especialmente ao Dr.
Cleber Henrique Ferreira da
Silva. Comunica, ainda, a mis-
sa de 7º dia a  realizar-se na
Igreja Catedral de Nossa Se-
nhora do Carmo no dia 31/08/
2013 às 18:00 horas.



ASSOCIAÇÃO  CORA  CORALINA
Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade, no uso de suas atribuições legais e com base
no Estatuto, pelo presente edital, convoca todos os sócios, membros da
Diretoria e Conselho Deliberativo, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 30 de agosto de 2.013 às 19h30m em
primeira convocação, nas dependências do Cine Theatro Municipal, sito à
Avenida Marechal Deodoro, Nº 349, nesta cidade, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias da Ordem do Dia:

a) Substituição de um membro da Diretoria;
b) Outros assuntos de interesse da entidade.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de sócios para insta-

lação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada
após 30 (trinta) minutos, no mesmo dia e local, em segunda convocação,
com qualquer número de sócios presentes.

Jaboticabal, 21 de agosto de 2.013.
ASSOCIAÇÃO CORA CORALINA

Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas

Auto Posto JF Baratela & Baratela Ltda., torna público que rece-
beu da CETESB a Licença de Operação – Renovação Nº 52001170,
válida até 17/05/2018, para comércio varejista de combustível e
lubrificantes para veículos automotores, sito à Rodovia Dep. Cu-
nha Bueno - (SP 253) - KM 215, S/Nº – Jaboticabal/SP.

O Projeto Guri, programa de forma-
ção musical da Secretaria de Estado da
Cultura, abre inscrições para mais de 12
mil vagas gratuitas para cursos de ins-
trumentos musicais, canto coral e inici-
ação musical em 261 polos no interior
e litoral do Estado. Voltado para crian-
ças e adolescentes com idade entre 6 e
18 anos, a iniciativa tem centros de
formação em cidades das regiões de Ara-
çatuba, Itapeva, Marília, Jundiaí, Presi-
dente Prudente, São José do Rio Preto,
São José dos Campos, Ribeirão Preto,
São Carlos, Sorocaba, litoral e Grande
São Paulo. Ao todo, cerca de 35 mil
crianças e adolescentes são atendidos
por ano.

Para participar, os interessados de-
vem comparecer ao polo que desejam
estudar, acompanhados de pais ou res-
ponsáveis, portando RG ou certidão de
nascimento e comprovante de matrí-
cula escolar e/ou declaração de frequên-
cia escolar referente ao segundo semes-
tre. Não é preciso ter conhecimento
prévio de música, nem realizar testes
seletivos. A primeira semana é dedicada

O título tem duração de 160 horas e
abrange os setores público e privado
capacitando o participante a produzir,
armazenar e distribuir alimentos

Alunos da rede pública têm direito a
uma alimentação regrada no período que
permanecem na escola, conforme pre-
visto no Art. 208 da Constituição Fede-
ral. Além de contribuir para hábitos ali-
mentares mais saudáveis, a merenda es-
colar tem influência no bem-estar e
colabora para o melhor aprendizado dos
alunos. Os setores de educação, assis-
tência social, saúde ou alimentação co-
letiva têm a necessidade de profissio-
nais capacitados para o manuseio e pro-
dução desses alimentos. O Senac Jaboti-
cabal oferece a qualificação gratuita na
área, com o título Agente de Alimenta-
ção Escolar, a popularmente conhecida
merendeira.

O aluno terá aulas práticas e teóri-
cas durante o período do curso e todo o
suporte para produzir, preparar, pro-
cessar, armazenar e distribuir os alimen-
tos seguindo padrões de higiene e segu-
rança alimentar. “O curso estimula o
profissional a refletir sobre o desenvol-
vimento de habilidades por meio de dis-
cussões de casos, exposições dialogadas,
apresentação de vídeos, jogos, dramati-
zações, atividades em cozinha experi-
mental, visitas técnicas e simulações de
diversos procedimentos relativos à ma-
nipulação de alimentos”, afirma a co-
ordenadora da área de nutrição do Se-
nac Jaboticabal Alessandra D’Aquila.

O título é oferecido para atender pro-
fissionais da cidade de Jaboticabal e re-
gião, que já atuam ou pretendem atuar

Inscrições para aulas gratuitas no Projeto
Guri podem ser feitas até 30 de agosto

São 12 mil vagas em 261 polos do litoral e interior do

Estado. Região de Ribeirão Preto conta com 1,5 mil vagas

em 27 unidades. Jaboticabal oferece 100 vagas gratuitas

a atividades de integração, confirma-
ção das matrículas e reuniões de pais.

Os alunos têm até 30 de agosto para
efetuar a matrícula e as aulas começam
entre 12 de agosto e 2 de setembro, de
acordo com a data de inscrição, de acor-
do com cursos, vagas disponíveis e
horário de funcionamento dos polos.
No total são 12 mil vagas gratuitas,
mas novas vagas podem surgir por con-
ta da desistência de alunos, por isso,
interessados devem verificar com o
polo se o curso desejado ainda tem vaga
disponível.

Regional Ribeirão Preto
São mais de 1,5 mil vagas disponí-

veis em 27 polos: Altinópolis, Batatais,
Bebedouro, Cajuru, Cândido Rodrigues,
Cravinhos, Dumont, Guará, Igarapava,
Instituto Oswaldo R. de Mendonça –
Guaíra, Itirapuã,  Ituverava, Jaborandi,
Jaboticabal, Miguelópolis, Mococa,
Monte Alto, Monte Azul Paulista, Mor-
ro Agudo, Orlândia, Regional Ribeirão
Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Joa-
quim da Barra, São Simão, Serrana, Ser-
tãozinho e Taquaritinga.

Senac Jaboticabal abre vagas para o curso livre
gratuito de Agente de Alimentação Escolar

na área de manipulação de alimentos,
em empresas públicas ou privadas. O alu-
no será capacitado a oferecer refeições
saudáveis e nutritivas, promover bons
hábitos alimentares e a aproveitar inte-
gralmente os recursos disponíveis. “É
uma qualificação que atende várias áreas
do ramo de alimentação, e é uma profis-
são que vem crescendo muito nos últi-
mos anos”, conclui Alessandra.

Para participar o interessado deve
ter no mínimo 18 anos e ensino funda-
mental completo. Mais informações no
site www.sp.senac.br/jaboticabal, na uni-
dade ou pelo telefone (16) 3209-2800.

Conheça nossa Política de Bolsas de
Estudo

Esses cursos estão contemplados
pela Política Senac de Concessão de
Bolsas de Estudo para atender pessoas
com renda familiar per capita de até
dois salários mínimos federais (R$
1.356,00), entre outros requisitos. Os
interessados devem se inscrever direta-
mente no site www.sp.senac.br/bolsas-
deestudo

Serviço
Agente de Alimentação Escolar
Data: 10 de setembro a 12 de de-

zembro de 2013
Horário: terças, quintas e sextas-fei-

ras, das 16h30 às 20h30
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

CONTRATA-SE
Representante de vendas (homem/ mulher) para cosméticos em

salão na região, no setor já com clientes abertos.
Interessados enviar curriculum para o e- mail

moraes@lojaslivia.com.br

VENDE-SE
1 Expositor de parede, 5 Araras, 1 Armário aramado, tro-

cador com cortina, 1 peça  de vidro para bijuterias, 1 maqui-
na de costura Singer  semi-nova.

Telefone: 3202-2051 (Clara)

De 26 a 30 de agosto, o Senac São
Paulo promove a Semana da Alimen-

tação em quatro unidades da capital,
grande São Paulo e interior do Estado.
O evento está em sua terceira edição e,
este ano, aborda o tema Nutrição Gas-

tronômica com a intenção de gerar co-
nhecimento e apresentar as principais
tendências desse mercado. Nos dias 26
e 29 de agosto, o Senac Jaboticabal vai
promover as palestras, que este ano são:
Gastronomia sem Glúten: mitos e ver-

dades e Delícias sem Açúcar: como,

quando e por que utilizar alimentos diet

ou light.

Durante a semana, serão discuti-
dos os hábitos alimentares desde sua
origem, a rotina de consumo atual e o
conceito de alimentação saudável e
balanceada. Para isso, chefs, nutricio-
nistas e sommeliers se revezarão em
palestras e workshops para levar ao
público as informações e peculiarida-
des de elementos como azeite, cho-
colate e cerveja, além de detalhes so-
bre as diversas vertentes da gastrono-
mia contemporânea como a gastro-
nomia sem glúten, sem açúcar e a slow
food.

Para Karina Ramos, coordenadora
da área de nutrição do Senac São Paulo,
“a Semana da Alimentação é um mo-
mento importante onde são apresenta-
dos ao público conceitos importantes
da área, novas tendências de mercado e
profissionais renomados do segmento”.
Ela ainda ressalta que “o tema deste ano

Senac Jaboticabal promove evento
gratuito de gastronomia e nutrição

Semana da Alimentação discute a interação entre a nutrição

 e a gastronomia em ciclo de palestras

“Nutrição Gastronômica” tem como
objetivo proporcionar aos participan-
tes a geração de novos pensamentos,
atitudes e possibilidades de atuação pro-
fissional”.

Com participação gratuita, o even-
to é destinado a estudantes e profissio-
nais dos segmentos de alimentação e
saúde, como nutricionistas e chefs, bem
como às demais pessoas interessadas no
assunto. Inscrições e a programação
completa estão disponíveis no site
www.sp.senac.br/jaboticabal.

Programação
Gastronomia sem Glúten: mitos e

verdades
Data: 26 de agosto
Horário: segunda-feira, das19h30

às 21 horas
Delícias sem Açúcar: como, quando

e por que utilizar alimentos diet ou light
Data: 29 de agosto
Horário: quinta-feira, das19h30 às

21 horas
Serviço
Semana da Alimentação
Evento gratuito
Data: 26 e 29 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: http://
www.sp.senac.br/redessociais

Informações para a imprensa:

ESPAÇO CULTURAL
LIVRO INÉDITO DE O FANTASMA REÚNE PRINCIPAIS HISTÓ-

RIAS
 Chega às bancas de todo o Brasil, a única obra do mítico Fantasma que

une a saga completa de “Piratas do Céu”.
Livro O FANTASMA
Selo Coquetel
Preço: R$ 16,90
.....................................................................
A diretoria do Centro Espírita “André Luís” Amor e Caridade convida

a todos para participarem da palestra em comemoração ao aniversário do
Centro Espírita no próximo dia 29 de agosto, às 20:00 horas, com o
palestrante Vanildo Favoretto. Após a palestra, será inaugurada o Ponto
de Leitura “Joaquim Leite”.

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

CRÉDITO FÁCIL DE 10 A 250 MIL. LIBERAÇÃO NO MESMO DIA
PARA TODAS AS CLASSES SOCIAIS, SEM CONSULTA AO SPC E SERA-

SA. PARA PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICA, AUTÔNOMO, PARA ABRIR NE-
GÓCIOS, COMPRAR IMÓVEL, REFORMAR. FAZER CAPITAL DE GIRO
PARA TODO BRASIL – DIÁRIAMENTE DE 08: ÀS 20HS. EXEMPLOS:

CRÉDITO             PRESTAÇÃO
50 MIL..................R$ 298,00
60 MIL..................R$ 347,00
70 MIL..................R$ 426,00
80 MIL..................R$ 505,00
90 MIL..................R$ 594,00

VEJA OUTROS VALORES E PRAZOS
PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO

(0XX31) 3072-9659 OU (0XX31)8211-8502 (claro)

CRÉDITO             PRESTAÇÃO
10 MIL................ R$   85,00
15 MIL................ R$ 104,00
20 MIL..................R$ 134,00
30 MIL..................R$ 198,00
40 MIL..................R$ 254,00

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

Inédito nos cinemas
SPRING  BREAKERS

GAROTAS  PERIGOSAS *
Fica difícil entender o motivo da

existência de ‘’Spring Breakers’’. A
impressão que dá é que, só a chance
de colocar quatro atrizes que cresce-
ram estrelando filmes da Disney em
uma produção provocante, sexy e
com doses cavalares de drogas e bebi-
das, já seria o suficiente para atrair os
olhares do espectador.  Ok, Vanessa
Hudgens, Selena Gomez, Ashley Ben-
son e Rachel Korine realmente são
um colírio para os olhos masculinos,
e James Franco deverá (ou pelo me-
nos deveria), fazer sucesso entre o
público feminino. A trama (se é que
existe uma), segue as quatro garotas
que, totalmente entediadas com as
vidas que levam, resolvem jogar tudo
para o alto, assaltam uma lanchone-
te e seguem para a Flórida para se
divertirem em festas, que mais pare-
cem um episódio da série “Vegas
Nights”(só maiores de dezoito anos
deverão entender o que estou falan-
do). Em uma dessas celebrações, as
nossas heroínas são presas depois de
serem pegas consumindo todos os ti-
pos de drogas imagináveis.  Entra em
cena Alien (Franco, péssimo), que re-
solve pagar a fiança das moças em
troca de alguns favores escusos. A
personagem de Selena Gomez é a única
que se preocupa com a integridade
física e mental das garotas, o que a

faz, voltar para casa antes que co-
meta alguma outra loucura (o que se
mostra uma decisão extremamente
inteligente). No mais, temos cenas
sem muito nexo, interpretações abai-
xo da média e um clímax que é, no
mínimo, desinteressante, mas que
poderia ser classificado como ridícu-
lo, sem muito esforço. Ah, e a co-
mentada cena de sexo entre três dos
protagonistas é sim sensual e baca-
na, mas que se perde em meio a um
mar de mediocridade. Triste!

LANÇAMENTOS
SEM DOR, SEM GANHO
MUITO BARULHO POR NADA
OS INSTRUMENTOS MORTAIS

– CIDADE DOS OSSOS
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TOTAL  FITNESS  DO  BRASIL   APARELHOS  DE  GINÁSTI-
CA  LTDA - EPP, torna público que requereu  da CETESB a Reno-
vação da Licença de Operação para fabricação de aparelhos para
ginástica, sito à Rua Jaime Ribeiro nº 319, módulo 06 e 15, Vila
Serra,  Jaboticabal - SP.

TOTAL  PRESS  INDÚSTRIA  DE  APARELHOS  PARA  GI-
NÁSTICA  LTDA - EPP, torna público que requereu  da CETESB a
Renovação da Licença de Operação para fabricação de aparelhos
para ginástica, sito à Rua Jaime Ribeiro Nº 319, módulo B2A, D3 e
D4, Vila Serra,  Jaboticabal - SP.

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

O vilão Gargamel
quer a essência dos pro-
tagonistas. Para atingir
seu objetivo, ele cria os
Naughties, seres peque-
ninos que são uma es-
pécie de versão cruel
dos Smurfs. Os heróis
precisarão contar com a
ajuda dos amigos huma-
nos para se salvar das
garras do inimigo.

OS SMURFS 2



DECRETO LEGISLATIVO Nº 603/2013
DE 19 DE AGOSTO DE 2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 19 de agosto de 2013, aprovou
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o título de Cidadã Jaboticabalense à Profª Elizabeth Vianna dos Santos, e dá outras
providências.

Autor: Benedito de Vitto Junior

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense à Profª Elizabeth Vianna dos
Santos.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de
Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por
conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de agosto de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 19 de agosto de 2013.

DENISE CARDOZO
DIRETORA DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 109/2013)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2013)

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 604/2013 DE 19 DE AGOSTO DE 2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 19 de agosto de 2013, aprovou
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadã Jaboticabalense in memorian à Profª Aurora Ferraz Vianna dos
Santos, e dá outras providências.

Autor: Benedito de Vitto Junior

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense in memorian à Profª Aurora Ferraz
Vianna dos Santos.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de
Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão por
conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de agosto de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 19 de agosto de 2013.

DENISE CARDOZO
DIRETORA DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 116/2013)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2013)

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 605/2013 DE 19 DE AGOSTO DE 2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 19 de agosto de 2013, apro-
vou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Diploma de Honra ao Mérito ao Grupo Palazzo – Indústria de Bebidas Palazzo, e dá
outras providências.

Autor: Sérgio Aparecido Ramos

Art. 1º Fica outorgado, por este Decreto-Legislativo o Diploma de Honra ao Mérito ao Grupo
Palazzo – Indústria de Bebidas Palazzo.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene da Câmara Municipal de
Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-Legislativo correrão
por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data da sua publicação

Jaboticabal, 19 de agosto de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 19 de agosto de 2013.

DENISE CARDOZO
DIRETORA DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 120/2013)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

2º COPA CRISTÃ FUTEBOL DE CAMPO 2013
Beneficente: Abertura de 1º de setembro às 13:00hs no Campo do Mônaco
Participação especial do ex-atacante do São Paulo e Palmeiras Muller, e ex-volante do Palmeiras, Vasco e

América – RJ Pires. Grupo de Louvor/ Rap SL:91/ Grupo Renovação / Sobre a Rocha. Convite – 1 Kg de alimento
não perecível (exceto sal e farinha).

Após a conquista do 3º lugar nos Jo-
gos Regionais de Araraquara em Julho e
o acesso à 1ª Divisão na classificação
geral, as equipes de basquetebol da
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL retomaram as disputas no Cam-
peonato da Associação Regional de Bas-
quete Ribeirão Preto em busca da classi-
ficação, a fase de play-offs. No último
final de semana (17/08/2013), sábado,
as equipes sub-16 e adulto masculino en-
frentaram as equipes de Santa Rita do
Passa Quatro.

Os jogos aconteceram no Ginásio
Municipal de Esportes Alberto Botino,
em Jaboticabal, e os resultados foram
positivos para as equipes de Jabotica-
bal, que são orientadas pelo técnico João
Pifer.

Na 1ª partida a equipe sub-16 entrou
em quadra e conquistou uma vitória fren-
te a equipe de Santa Rita do Passa Qua-
tro, em seguida foi a vez da equipe adul-

EQUIPES DE BASQUETEBOL MASCULINO DA F.A.E./COC/
CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL INICIAM O 2º SEMESTRE APÓS

EXCELENTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS REGIONAIS DE ARARAQUARA

Dia 26/08/2013 - 2ª FEIRA
REUNIÃO: CAMPEONATO AMADOR NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ÀS 20 HORAS

No último final de semana (18/08/
2013), domingo, aconteceu o 5º Festi-
val Regional de Basquetebol Masculino
sub-14 e feminino sub-13, que repre-
sentam as Escolinhas de Iniciação na
modalidade de basquetebol.

Os jogos aconteceram no Clube Re-
creativa, na cidade de Ribeirão Preto,
com inicio às 07:30hs e término às
13:00hs, com a participação de várias
cidades da região, tais como: Santa Rita
do Passa Quatro, Ribeirão Preto, Jabo-
ticabal, Casa Branca, Franca e São Car-
los. Estes jogos servem para colocar em
prática todo o trabalho realizado pelos
municipíos da região, que desenvolvem
trabalhos de iniciação desportiva na
modalidade de basquetebol, oferecendo
oportunidades, levando educação, dis-
ciplina, integração e descobrindo talen-
tos para o esporte.

 A cidade de Jaboticabal foi represen-
tada pelas equipes de basquetebol da F.A./
COCARDIOFISICO/JABOTICABAL,
sob a orientação das professoras de Edu-

EQUIPES DE BASQUETEBOL QUE REPRESENTAM AS ESCOLINHAS DE
INICIAÇÃO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL PARTICIPAM DO

5º FESTIVAL REGIONAL NO CLUBE RECREATIVA DE RIBEIRÃO PRETO

cação Fisíca: Lucimara Silva, Fernanda
Tonini e a coordenação do técnico João
Pifer, que desenvolvem o trabalho com
as equipes de basquetebol  (competição
nas categorias sub-16, sub-19, sub-21
adulto-masculino e nas categorias: sub-
14, sub-16, adulto feminino).

Resultados das equipes de basquete
no Festival Regional:

Sub-14 masculino: F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL 18 X
04 SME/RIBEIRÃO PRETO. F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
09 X 20 CID OLIVEIRA LEITE/RI-
BEIRÃO PRETO. CID OLIVEIRA
LEITE / RIBEIRÃO PRETO 25 X 10
SME/RIBEIRÃO PRETO.

CLASSIFICAÇÃO FINAL: CAM-
PEÃO: CID OLIVEIRA LEITE/RIBEI-
RÃO PRETO. VICE-CAMPEÃO:
F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JABOTI-
CABAL. 3º LUGAR-SME/RIBEIRÃO
PRETO.

EQUIPE DE JABOTICABAL: Vi-
nicius, Lucas, Cassio, Guilherme, Lucas,

Felipe, Alexandre Araújo, Wender, Ale-
xandre, Marcos, Pedro, Lucas e Viní-
cius. Técnica: Fernanda Tonini.

Sub-13 feminino: F.A.E./COC/CAR-
DIOFISICO/JABOTICABAL 20 X 16
CID OLIVEIRA LEITE/RIBEIRÃO
PRETO. F.A.E./COC/CARDIOFISICO/
JABOTICABAL 22 X 15 CASA BRAN-
CA. CID OLIVEIRA LEITE/RIBEI-
RÃO PRETO 18 X 14 CASA BRAN-
CA.

CLASSIFICAÇÃO FINAL: CAM-
PEÃ-F.A.E./COC/CARDIOFISICO/JA-
BOTICABAL. VICE-CAMPEÃ - CID
OLIVEIRA LEITE / RIBEIRÃO PRE-
TO. 3º LUGAR: CASA BRANCA.

EQUIPE DE JABOTICABAL: Be-
atriz Abel, Julia Ramos, Bruna, Kethe-
len, Jhu Peterossi, Ynara, Beatriz Pi-
fer, Sthela, Emanuela, Alice, Vivian e
Isabela. Técnica: Lucimara Silva.

O próximo Festival Regional acon-
tecerá na 1ª quinzena de setembro, em
São Carlos, e em outubro com data a ser
definida, acontecerá em Jaboticabal.
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to que também conquistou uma vitória
muito importante em busca de uma clas-
sificação para os play-offs da A.R.B./
RIBEIRÃO PRETO.

RESULTADOS DOS JOGOS:
Categoria sub-16 masculino: F.A.E./

COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
68 X 56 SANTA RITA DO PASSA QUA-
TRO.

DESTAQUE DO JOGO: O atleta
Caique Silva/lateral da equipe de Jaboti-
cabal, foi o cestinha da partida com 20
pontos.

EQUIPE DE JABOTICABAL: Cai-
que Silva, Arthur Silva, Vitor Reche, Fe-
lipe Merlim, Raphael Silva, Wender
Cerutti, Yan Meirelles, Cristhian San-
tos, Vinícius Morete e Vitor Brendolan.
Técnico João Pifer. Assistentes: Nayha-
ra Servidone e Lucimara Silva.

Categoria adulto masculino: F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICABAL
80 X 58 SANTA RITA DO PASSA QUA-

TRO.
DESTAQUE DO JOGO: O atleta

Davilson Augusto, armador da equipe
de Jaboticabal, com 22 pontos, foi o
cestinha da partida.

Equipe de Jaboticabal: Davilson
Augusto, Helton de Pinho, Moacyr
Curtarelli Neto, Maikel Espirito San-
to, Lucas Pifer, Reinaldo Borges, Jho-
natan dos Santos, Denilson Weiter-
reich, Leonardo Martinez, Matheus
Paulillo, José Augusto Bertanha e
Norberto Silva. Técnico João Pifer.
Assitentes: Lucimara Silva e Fernan-
da Tonini.

O próximo compromisso das equi-
pes de basquetebol de Jaboticabal, acon-
tece no sábado, 24/08/2013, sábado, às
14:30, a equipe sub-21 masculino. E, às
16:00 hs a equipe adulto masculino en-
tra em quadra para enfrentar Cravinhos.
As duas partidas acontecerão na casa do
adversário.



Com novos camarotes,
ingressos da Festa do
Peão já estão a venda

Permanente, ingressos e novos camarotes começaram a
ser comercializados em Jaboticabal

Com novos camarotes, ingressos
da Festa do Peão já estão à venda

Permanente, ingressos e novos ca-
marotes começaram a ser comerciali-
zados em Jaboticabal

Já estão à venda os ingressos e ca-
marotes para a Festa do Peão de Boi-
adeiro de Jaboticabal que acontece
entre 26 e 29 de setembro no Clube
Pioneiros da Sela. No total, os ingres-
sos podem ser encontrados em nove
pontos diferentes no município. En-
tre as novidades, estão os novos ca-
marotes do evento.

“A festa vai contar com os cama-
rotes Premium Extra, totalmente open
bar e com buffet, o Camarote Vip Vi-
sion Super Bulls, com boate interna e
um espaço diferenciado, e o Camarote
Vip Corporativo, voltado aos empre-
sários parceiros, além do tradicional
Camarote Premium Pista ao lado da
arena. Assim, o público tem várias
opções para curtir a festa da melhor
forma”, afirma a direção.

As vendas dos ingressos estão em
ritmo acelerado em todos os pontos.
“A festa resgata o sertanejo mais tra-
dicional e valoriza as raízes. A progra-
mação conta com duplas de sucesso e
o próprio Rodeio Show mostrou que
o público ainda está muito ligado à
elas. Os nossos embaixadores Milio-
nário e José Rico que estão de volta,
por exemplo, estiveram na noite com
maior público da festa “, emenda.

Na arena, os melhores peões dispu-
tarão as montarias em touros e lutarão
para marcarem seus nomes na história
de Jaboticabal. “Assim como no Ro-

deio Show, teremos as montarias com
os melhores do país. Jaboticabal se
tornou referência em todo Brasil e,
mais uma vez, contaremos com pro-
fissionais de alto nível”, completa.

O primeiro lote da permanente está
à venda por R$80 e garante acesso a
todos os dias do evento. Para adquirir
os camarotes, basta entrar em contato
pelo telefone (16) 3202-8857. Acesse
o Site Oficial

 (www.rodeioshow.com.br) e a
FanPage (facebook.com/rodeiosho-
wjaboticabal).

Festa do Peão de Boiadeiro de
Jaboticabal

Data: 26 a 29 de setembro
Local: Clube Pioneiros da Sela
Horário: A partir das 20h30
Atrações
26/9, quinta-feira: Rionegro e Soli-

mões
27/9, sexta-feira: Milionário e José

Rico (Embaixadores)
28/9, sábado: Matogrosso e Ma-

thias
29/9, domingo: Cezar e Paulinho
Camarotes
Camarote Premium Pista / Pre-

mium Extra / Vip Vision Super Bulls /
Vip Corporativo

Pontos de Venda: Pizzaria Casca-
ta (16) 3203-9947, Posto Ipiranga (Fú)
(16) 3202-2944, Bar da Loira (16)
3202-3467, Papelaria Pégasos (16)
3202-5414, Loja Cravo e Canela (16)
3204-2690, Posto The One - Am/Pm
(Próximo à Unesp) (16) 3203-9195,
Chicken In (16) 3202-3454 e Pastela-
ria do Facco (Em frente ao São Luís).
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