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As permanentes e ingressos indivi-
duais para a Festa do Peão de Boiadei-
ro de Jaboticabal já estão à venda, mas,
para quem adquirir a opção do passa-
porte para os quatro dias do evento,
garantirá um desconto próximo a 40%,
segundo a organização do evento.

“A permanente está sendo comerci-
alizada a R$ 80,00, enquanto os ingressos
individuais custam R$ 30,00 por dia, to-
talizando R$ 120,00 em todas as noites.
Assim, o público terá uma economia de
R$ 40,00, caso opte pelo passaporte, além
de ser uma facilidade na hora de marcar
presença na festa”, afirmou a direção.

O público que adquirir a permanente
ainda terá acesso em portão exclusivo
na entrada do Pioneiros da Sela. “Ha-
verá, assim como no Rodeio Show, aces-
so exclusivo para os que adquirirem a
permanente. Além de economizar,
quem obter o passaporte também terá
facilidades na entrada”, concluiu.

Permanente garante quase 40%
de desconto na Festa do Peão

Para adquirir sua permanente, vá a
um dos nove pontos de venda e garanta
o seu passaporte. Caso prefira adquirir
um dos camarotes disponíveis, entre em
contato pelo telefone (16) 3202-8857.
Acesse o Site Oficial para maiores in-
formações (www.rodeioshow.com.br) e
curta a FanPage Oficial no Facebook (/
rodeioshowjaboticabal).

Escolha da Rainha
Neste sábado, 31, a partir das 21h

no Cine Teatro Municipal, acontece a
escolha da Rainha da Festa do Peão de
Boiadeiro. Com organização da Agên-
cia Paulo Henrique Pupim, o evento
promete ser um sucesso, assim como
no Rodeio Show Jaboticabal.

Para o evento, a novidade fica por
conta da categoria Miss São Paulo RSJ.
A eleita estará automaticamente classi-
ficada para o Miss Brasil Rodeio Show
2014.

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 Mathias
29/9, domingo: Cezar e Paulinho
Camarotes: Camarote Premium /

Premium Extra / Vip Vision / Vip Cor-
porativo

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 a Unesp) (16) 3203-9195,
Chicken In (16) 3202-3454 e Pastela-
ria do Facco (Em frente ao São Luís).

Garanta
seu lugar

VIP na festa

O prefeito Raul Girio partici-
pou, na sexta-feira (23), de um
jantar do partido com a presen-
ça do Presidente Nacional do
PSDB, Aécio Neves. Raul foi

convidado pelo Presidente do
PSDB Estadual, Duarte Noguei-
ra.

O evento contou com a pre-
sença de prefeitos e autorida-

des da região, como o Deputa-
do Welson Gasparini. Os ges-
tores discutiram ações e pro-
jetos para a região de Ribeirão
Preto.

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria Municipal de
Assistência Social, inaugurou, na
quarta-feira (28), a nova sede da
Casa Transitória. O novo prédio
conta com amplos quartos, que
oferecem mais conforto às 20 pes-
soas atendidas. A sede, localizada
à Rua Juca Quito, 79 – Centro, abriu
10 novas vagas.

O prefeito Raul Girio lembra que
os moradores recebem café da
manhã, almoço e jantar. “Adequa-
mos o prédio especialmente para
atender os moradores de rua com
maior conforto, neste momento
delicado. A maioria busca vencer
o vício ou buscam reestabelecer o
vínculo familiar. É um novo proje-
to de vida que se inicia e quero
muito apoiá-los”.

A casa atenderá até 30 pesso-
as, em um amplo prédio de sete
quartos, cozinha e área adminis-
trativa. A permanência é de três
dias, mas alguns moradores per-
manecem no local por mais tempo.
“A rua não é lugar para se viver.
Aqui eles encontram amparo e uma
equipe especializada para atendê-
los. Encaminhamos para tratamen-

Prefeitura inaugura novo Prédio da Casa Transitória
Além do conforto, capacidade foi ampliada

tos de saúde e já conseguimos,
inclusive, que vários deles retor-
nassem para suas famílias. Essa é
a nossa meta”, informa a secretá-
ria da pasta, Eliete Travaini.

Inaugurada no início da déca-
da de 90, a Casa Transitória terá,
pela primeira vez, uma ampla re-
forma. “Além da mudança, refor-
mamos o local para atender melhor
a população. Optamos por uma
casa ampla, com cômodos maio-
res e ventilados. O prefeito Raul,
muito sensível à causa, decidiu
oferecer um espaço mais agradá-
vel aos moradores”, diz Eliete.

Mantida pelo projeto Migrante
– uma parceria do governo estadual
e Prefeitura – a Casa conta com co-
zinheira, auxiliar administrativa, as-
sistente social, motorista e profissi-
onais da limpeza. Cada morador re-
cebe produtos de higiene individu-
alizado e são convidados a colabo-
rar com a manutenção do prédio.

Para ser acolhido é imprescin-
dível que a pessoa aceite deixar as
ruas e a respeite as regras básicas
de convivência – entre elas o
abandono do uso de armas bran-
cas, álcool e drogas.

Esquecer amigos e se aproximar de
inimigos é um suculento prato para

as aves de rapina saborear

Só se conquista a vitória com
disciplina, perfil e incentivo

Equilíbrio e responsabilidade
proporcionam saúde, paz e

felicidade

UM MOMENTO DE MUITAS EMOÇÕES: Prefeito Raul Girio, a Primeira Dama Cidinha Girio e convidados

Cidinha Girio - Presidente do Fundo Social de Solidariedade é homenageada Homenagens à Administração Municipal
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P/ Prof. João Pito
“A Estima: [...] qualquer que seja a

riqueza de que o homem disponha na
terra, qualquer que seja a sua saúde e
comodidade essencial que ele tenha,
não está satisfeito se não desfruta da
estima dos homens” . - Pascal

Conforme terminamos o artigo an-
terior, nós dissemos que muitas empre-
sas e famílias mudaram-se de Jabotica-
bal por causa da pestilenta doença, tam-
bém em 1898 o Jornal “O Debate” avi-
sa que a Relojoaria Cosmopolita em ra-
zão do estado calamitoso da saúde em
Jaboticabal, mudará para a estação de
Guariba, onde ficará provisoriamente
disposição dos nossos amigos e fregue-
ses, Jaboticabal, 18/03/1898 Annibal &
Alberto Macheroni.

As escolas são fechadas e as aulas
suspensas, não só em Jaboticabal, mas
também em Araraquara, Bebedouro e
Barretos. Os trabalhos forenses e as
reuniões da Câmara Municipal também
sofreram alterações, as reuniões são re-
alizadas em lugares retirados do sítio
urbano. No espaço do [Jornal o Estado
de São Paulo] há um século; de 1898
lê-se: O Governo do Estado atendendo
o que lhe representou o Sr. Dr. Joaquim
Antônio de Oliveira Neves, resolveu
remover para Guariba a sede desta Co-
marca.

“[...] apesar da violência que cam-
peava na região, mais temidas ainda
eram as epidemias. Naquele momento,
de acordo com Otávio Rangel, a salu-
bridade da cidade tornara-se privilégio
na região – higienizada de ventos por
todos os quadrantes; razão  pela qual,
em 1898, quando do surto de febre ama-
rela em Jaboticabal, coube a Guariba re-
ceber a população vizinha, inclusive se-
diando o foro daquela Comarca.

Em 30 de junho de 1898, o jornal
“Correio do Interior” [Sertão], anunci-
ava: amanhã voltará a funcionar nesta
Comarca [Jaboticabal] o foro que havia
sido transferido para Guariba, por causa
da epidemia.

“A representação do digno juiz de
Direito foi motivado pelo mau estado
sanitário de Jaboticabal”. Do mesmo
modo, a Câmara Municipal, em sessão
ordinária de 2 de maio de 1898, reuniu-
se na casa do cidadão alferes José Ale-
xandre Ferreira Pinto, por achar-se “in-

Na Folha de São Paulo, no Caderno
Equilíbrio e Saúde, do dia 11 de Junho de
2013, a Jornalista Iara Bidrman regis-
trou que “O AUMENTO DE CASOS
DE DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES É UM COMPO-

Você foi chamado para viver com
Cristo por toda a eternidade. E você
não quer isso só para si, mas para todos
os seus, é por isto que você luta, se pre-
ocupa e reza por cada um deles. Muitos
são teimosos, não querem deixar a vida
errada, e teimam em permanecer do jei-
to que estão. Então, você se aflige e
pede incessantemente ao Senhor.

Porém, mesmo que eles demorem a
aceitar o amor de Deus, não desanime.
Apenas aguarde e reze, pois o Senhor

No mundo existem vários tipos de
sementes. Mas hoje, em especial, quero
falar somente de um tipo de semente,
da qual você nunca vai esquecer, en-
quanto viver. Eu tenho certeza disso. O
Senhor Jesus quando esteve aqui na ter-
ra fisicamente, Ele contou uma parábo-
la sobre o semeador, para ensinar as pes-
soas como é o Reino dos céus. Vamos
ver na bíblia. E outra vez começou a
ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a Ele
(Jesus), uma grande multidão; de sorte
que Ele entrou e assentou-se num bar-

O Jovem Hussein Bin Talal tinha
apenas 18 anos quando foi coroado rei
da Jordânia, em 2 de maio de 1953, mas,
apesar da pouca idade, já tinha visto
muita coisa. Aos 15 anos, seu avô, o rei
Abdullah, homem que havia lutado na
primeira Guerra Mundial e se tornado o
primeiro soberano da Jordânia, fôra as-
sassinado ao seu lado por um palestino.
Hussein escapou, diz a mística,  porque
tinha uma medalhinha de ouro no peito
que segurou a bala. Aos 16 anos, viu o
pai Talal, assumir o trono sem condi-
ções mentais para o cargo. Foi nessa
época que tutores prepararam a transi-
ção, assim que Hussein atingisse a mai-
oridade. Como o pai e o avô, ele era um
representante da dinastia hashemita,
descendente  direta do profeta Maomé.
A Jordânia era então um país jovem,
formado em 1920 e independente da
colonização britânica a partir de 1923.
Mas a situação do país, resultado de uma
mistura de civilizações milenares, esta-
va longe de ser calma em 1953. Ao jo-
vem Hussein foi dado um reinado, a Jor-

A vida do espírito é eterna. A RE-
ENCARNAÇÃO é uma realidade. Vive-
mos encarnados num corpo. Voltamos
para evoluir. Sonhamos com os olhos
do coração, que procuram ir de encon-
tro com a família, para encontrarmos
vínculos ligados a vidas anteriores. São
afins que voltam para se encontrarem e
passarem juntos provas e se harmoni-
zarem, formando um elo de amor e per-
dão. O  espírito é luz, inteligência e
poder, evolui para a perfeição, para o
esclarecimento, é vida, é uma força  in-
teligente.

ATRIBUTOS DO ESPIRITO
A força de vontade, a consciência de

si mesmo, a capacidade de percepção, a
inteligência, o poder de raciocínio, a
faculdade de concepção, o equilíbrio
mental, a lógica, o domínio próprio, a
sensibilidade e a firmeza de caráter. To-
dos contribuem para a evolução do es-
pírito que se condiciona em seus objeti-
vos para  vencer  os obstáculos que apa-
recerem na caminhada, onde há neces-
sidade de estar sempre em alerta e vigi-
lante. É na sensibilidade que existe um
desenvolvimento natural de sentir as
correntes dos espíritos que se encon-

OS CAMINHOS ETERNOS DO ESPÍRITO
tram no ambiente. A firmeza de caráter
ajuda o aprimoramento do domínio
sobre si mesmo. São valores adquiridos
para somarem ações e reações dentro
da lei do KARMA. É um resultado da
reunião daqueles  atributos que são inu-
meráveis, desdobrados e aumentados,
sempre de acordo com a evolução de
cada um. Se faz necessário um equilíbrio
mental dentro da serenidade, do tempe-
ramento, compreensão, qualidades mui-
to aplicadas à família e ao mundo pro-
fano, na realização dos trabalhos e ajus-
tes da reforma íntima. O esquecimento
do passado, quando encarnado, faz com
que os acontecimentos sejam apagados
temporariamente. E um dia sejam ajus-
tados, de acordo com a necessidade.

O APERFEIÇOAMENTO
As obrigações são necessárias, para

se cumprir os deveres, para se exigir
direitos. As tarefas  tem que ser execu-
tadas com atenção, interesse, conheci-
mento, esforço, dedicação, bom humor,
satisfação e disposição, para se alcan-
çar um bom resultado. O encarnado deve
fazer uso do seu raciocínio, para resol-
ver seus problemas. A vida, no seu de-
senvolvimento, reclama uma atitude,
um gesto, uma palavra e muita discipli-
na.

O LIVRE ARBÍTRIO
Nós, temos que fazer bom uso do

livre arbítrio, e nossas razões  de viver.
Temos que saber de onde viemos, o que
estamos fazendo e para onde vamos. O
pensamento é uma força e um poder
espiritual, nos ajuda a raciocinar me-
lhor, solucionar, descobrir e esclarecer,
na ligação feita entre encarnados e de-
sencarnados. A educação se completa
quando aprendemos a  viver com cora-
gem, persistência, firmeza e decisão. Na
vida, nada acontece por acaso. Tudo
tem explicação.

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL – Cont...
feccionada a cidade pela epidemia”, O
Debate [1898]. Nesta sessão, o Sr. Fran-
cisco Borges de Godoy Mocota, verea-
dor, propõe: “que se forme um pecúlio
para por meio de donativos, socorrer
os necessitados dessa cidade durante a
epidemia e que se convide os agriculto-
res, por meio de boletins, a concorre-
rem com algumas quantias a esse fim
destinadas, designando-se, casa, lugar e
pessoas encarregadas do recebimento”.

Nesta mesma sessão, o Sr. Intenden-
te declara que já deu começo a essa me-
dida, tendo já recebido de Monte Alto
várias quantias que tem sido regular e
equitativamente empregadas, O Debate
1898.

A compaixão e o luto pelas vítimas
promovem, como é visto, mobilizações
da sociedade e do poder público no sen-
tido de tomar medidas em socorro das
vítimas da epidemia, diante do movi-
mento funerário assustador a munici-
palidade assume esse serviço diante dos
altos preços cobrados pela empresa de
Francisco Faro, “que praticava irregu-
laridades e abusos na cobrança de ta-
xas de enterramento” O Debate [1898].

As providências sanitárias se ampli-
am. Em seu número 32, o Debate publi-
ca que “consta-nos que ativo membro
da Câmara Municipal desta cidade trata
de obter um empréstimo particular de
cem contos de réis para o fim de tornar
uma realidade o abastecimento de água”,
cães vadios são perseguidos, reclama-se
da sujeira, constrói-se como vimos no-
vos cemitérios e o hospital de isola-
mento, conclama-se à população de ci-
dades próximas, como Monte Alto, para
a realização de uma Quermesse em be-
nefício dos pobres vitimados pela epi-
demia, provando a ação generosa dos
nossos bondosos vizinhos.

Em artigo intitulado “Águas e Es-
gotos” o editorial do Debate 1898 re-
comenda que “a cidade tenha água
encanada e esgotos”, pois se acredita
que as febres são transmitidas através
da água infectada por dejetos humanos,
depositados em fossas e por cadáveres
dos cemitérios, os quais contaminam a
água da qual a população se serve, ha-
vendo ainda a denuncia da falta de sane-
amento deste córrego que cruza a cida-
de do qual faz uso cotidiano a popula-
ção.

Até mesmo as instituições da cidade
foram abaladas. A Loja Maçônica “Fé e
Perseverança” e outros grupos sofrem
momentos de desorganização e inter-
rupção dos seus trabalhos segundo BE-
DUSCHI, dentro da própria loja Maçô-
nica a Solidariedade, entre seus mem-
bros levaria o Dr. Todd Lock a oferecer
sua chácara às famílias dos irmãos, que
fossem atacados pela epidemia.

Prof. João Pito -24/08/2013
“Não rezes para Deus pedin-

do-lhe uma carga menor, reza solici-
tando-lhe ombros mais fortes”.  Phi-
lips Brooks

REFLEXÃO  -  DOCUMENTÁRIO SOBRE O SUICÍDIO
NENTE IMPORTANTE” na questão do
SUICÍDIO. E cita uma afirmação do
Psiquiatra  José Manoel Bertolote:
“JUNTE-SE A ISSO A UM MAIOR
CONSUMO DE ÁLCOOL E DROGAS
E A BOMBA ESTÁ ARMADA”.

Narra IARA que “A CINEASTA E
ATRIZ MINEIRA PETRA COSTA TI-
NHA SETE ANOS QUANDO A IRMÃ
MAIS VELHA SE SUICIDOU. Mais de
vinte anos depois, PETRA dirigiu o docu-
mentário ELENA, em que tenta entender
e comunicar o que a irmã Pensava e Sentia.

“As pessoas têm dificuldade de FA-
LAR e de OUVIR sobre o assunto. A Soci-
edade Brasileira  precisa aprender a con-
versar sobre SUICÍDIO, porque o núme-
ro de Casos só aumenta”, diz PETRA.

Falar de SUICÍDIO nunca foi tabu
para a Diretora do Documentário. “Des-
de que eu tinha sete anos, quando ELE-
NA se SUICIDOU, minha mãe conver-
sava comigo sobre isso, nunca me es-
condeu nada’, contou.

Mas ela logo percebeu que, fora de
casa, o Tema era proibido, o que persis-
te até hoje em certos setores da Socie-
dade. PETRA conta que, logo após a
morte de ELENA, sua mãe procurou
pessoas próximas de alguém que havia
se matado. Mas todos se recusaram a
conversar com ela.

Entretanto, isso não constituiu bar-
reira para PETRA e relata ela: “A PRI-
MEIRA VEZ QUE FALEI DO ASSUN-
TO COM OUTRAS FAMÍLIAS QUE
PASSARAM POR ISSO FOI AOS 27
ANOS, QUANDO PROCUREI GRU-
POS DE PARENTES DE SUICIDAS.
ENTÃO ME SENTI COMPREENDI-
DA EM MINHA DOR”.

PETRA revela que “ O mais lasti-
mável em relação à ELENA é que, nos
anos 1990, no Grupo de pessoas com
quem ela convivia, sabia-se pouco so-
bre bipolariedade, depressão, suicídio. A
desinformação levou à tragédia”.

A troca de informações sobre o SUI-

CÍDIO pode evitar muitos Casos: de
acordo com a ORGANIZAÇÃO MUN-
DIAL DA SAÚDE (OMS ), dá para pre-
venir 90%  das Mortes se houver condi-
ções para OFERTA DA  AJUDA.

Robert Gellert Paris, Diretor da As-
sociação pela Saúde Emocional de Cri-
anças – Amigos do Zippy – e Conse-
lheiro do Centro de Valorização da Vida
(C.V.V.), afirmou que “ O Sentimento
do Suicida é ambivalente: a Pessoa quer
se livrar da DOR, mas quer VIVER. Por
dentro, vira uma panela de pressão. Se
ela puder Falar e Ser Ouvida, além de
diminuir a pressão interna, passa a se
entender melhor”.

Daí a importância do Trabalho do
Programa CVV no seio da Sociedade
Brasileira que oferece Apoio 24 horas
pelo telefone 141 (onde atende 24 ho-
ras) e pelo site www.cvv.org.br .
Facebook.com/cvv141 -  T
@cvv141oficial - Voluntário Helio/ Bo-
letim/CVV.

A  REALEZA  DE  TURBANTE
COROADO AOS 18 ANOS, HUSSEIN SEGUROU A PAZ NO ORIENTE MÉDIO

dânia, no meio do Oriente Médio, reta-
liado em vários países. Pior: a Jordânia
é o país que divide a maior fronteira
com Israel, uma nação recém criada que
desagradava profundamente todos os vi-
zinhos. Se já recebia milhares de pales-
tinos desde 1920, ano de sua formação,
a Jordânia virou uma espécie de pátria
provisória dos palestinos, que deixaram
Israel a partir de 1947. Até hoje, 60%
da população do país é palestina, o res-
tante é formado por beduínos, (homens
do deserto). Economicamente, 80% do
território da Jordânia é formado de de-
sertos e, ao contrário de alguns vizi-
nhos, quase totalmente desprovida de
petróleo. É portanto, uma nação com
caráter estratégico, mais importante
politicamente do que qualquer outra
coisa. Não à toa, o rei Hussein entrou
para a história por ser mediador infor-
mal entre seus nervosos vizinhos e en-
tre estes e o mundo ocidental. Todos os
países fronteiriços: Síria, Iraque, Arábia
Saudita e Israel disputam algum pedaço
da Jordânia. Se não o tomaram à força,
foi, em grande parte, graças ao respeito
ao rei. Mas investidas para repartir o
país, nunca faltaram. No seu terceiro
ano de mandato, o rei Hussein enfren-
tou uma tentativa de golpe por parte de
militares pró Egito e Síria, que conside-
ravam o monarca a um boneco nas mãos
dos governos ocidentais. Dez anos de-
pois, na Guerra dos Seis Dias, entre Is-
rael e as potências árabes, a Cisjordânia
e a parte da cidade de Jerusalém que per-
tenciam ao reinado, foram tomadas por

Israel. Em troca, a Jordânia ganhou um
fluxo ainda maior de refugiados palesti-
nos, o que colocou a posição do monar-
ca em risco. Em 1970, já casado pela
Terceira vez, Hussein sobreviveu a dois
atentados praticados por palestinos. Em
represália, comandou um massacre de
palestinos que ficou conhecido como
Setembro Negro.Os sobreviventes fo-
ram expulsos para o Líbano. Apesar da
maciça presença palestina em seu país,
Hussein se recusou a reconhecer a OLP
(Organização pela Libertação da Pales-
tina), como única representante da et-
nia em seu país. “As verdadeiras vitóri-
as são aquelas que protegem a vida hu-
mana, não as que resultam da destrui-
ção ou se levantam das cinzas”. A frase
do rei Hussein definiu muito bem a li-
nha de ação nos anos 80 e 90. Passa-
dos os conflitos armados no Oriente
Médio nas décadas de 50, 60 e 70, nos
anos 80 e 90, Hussein serviu mais como
um diplomata e grande pacificador.
Passados os conflitos armados no Ori-
ente Médio nas décadas de 50, 60 e 70,
nos anos 80 e 90 Hussein serviu mais
como um diplomata e grande pacifica-
dor. Casado pela quarta e última vez
com a rainha Noor, uma norte-ameri-
cana de origem libanesa convertida ao
islamismo, Hussein passou o terço fi-
nal de seu longo mandato em diálogos
com aqueles que um dia quiseram es-
traçalhar seu país. Em 1.988, o rei
Hussein desistiu de voltar a Cisjordânia
tomada por Israel, fazendo a paz defi-
nitiva com o país. Do outro lado, fez

aliança com o Iraque, que culminou no
apoio à invasão do Kwait. Porém, a
amizade com Saddam Hussein abalou a
imagem de rei no resto do mundo, só
reconquistada com suas ações funda-
mentais nas recentes negociações de
paz entre palestinos e israelenses. Na
política interna, Hussein lutou para o
estabelecimento dos direitos humanos
em seu país – um avanço numa região
em que muitas vezes o conservadoris-
mo fala mais alto e é desculpas para as
mais variadas atrocidades -, embora não
tenha conseguido total sucesso nessa
área. O índice de alfabetismo deu um
salto de 33% para 85,5%, e com seus
programas, conseguiu estabelecer re-
des de saneamento e eletricidade na
maior parte do território, quase do ta-
manho do estado de Santa Catarina.
Hussein morreu em fevereiro de 1.999,
depois de uma longa luta contra o cân-
cer linfático. O novo rei, escolhido
pelo próprio Hussein dias antes de sua
morte, é seu filho Abdullah. Ao enter-
ro de Hussein, realizado em Aman,
compareceram líderes de 75 nações,
entre eles, três ex presidentes e na épo-
ca Bill Clinton, o presidente russo,
Boris Yeltsin, os reis da Espanha e
Holanda e o príncipe  do Japão e presi-
dentes de quase todas as nações da Eu-
ropa e Oriente Médio. Como numa
homenagem póstuma, inimigos da Guer-
ra Fria e inimigos do Oriente Médio
caminharam lado a lado para o adeus
ao estadista da paz, Hussein Bin Talal.

Documentado pela NBC (Londres).

UMA BOA SEMENTE
co, sobre o mar, e toda a multidão esta-
va em terra junto ao mar. Jesus sempre
ensinava ao povo tudo sobre o Reino de
Deus e como o amor do Pai é verdadei-
ramente grande para com todos. O Rei-
no de Deus só tem coisas boas, não tem
maldade, orgulho, corrupção, inveja,
ódio e etc. O amor do Pai não tem ex-
plicação, ele é infinito e é incondicio-
nal. O povo, quando viam Jesus, fica-
vam maravilhados, porque eles queriam
ouvir tudo o que Ele tinha para dizer.
Jesus ensinava com uma simplicidade
tão grande e um amor tão profundo,
que tocava no íntimo do coração de cada
um. Só de ouví-lo, a alma ficava cheia
de paz e alegria, um gozo sem explica-
ção. Jesus ensinava, frequentemente por
parábolas. Parábolas é uma ilustração
da vida cotidiana, revelando verdades
aos que estão com o coração disposto a
ouvir, e ao mesmo tempo, ocultando
estas mesmas verdades aqueles cujos co-
rações não estão preparados. Ou seja,
Ele falava de uma maneira que o povo
pudesse entender e guardar no coração
e passar adiante para outras pessoas e
lhes dizia na sua doutrina (ensinamento
da palavra de Deus). Jesus disse: Ouvi:
Eis que saiu o semeador a semear. E
aconteceu que, semeando ele, uma par-

te da semente caiu junto ao caminho, e
vieram as aves do céu e a comeram. E
outra caiu sobre pedregais, onde não
havia muita terra, e nasceu logo, por-
que não tinha terra profunda. Mas, sa-
indo o sol, queimou-se e, porque não
tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre
espinhos, e, crescendo os espinhos, a
sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu
em boa terra e deu fruto, que vingou e
cresceu, e um produziu trinta, outro, ses-
senta, e outro, cem. E disse-lhes: Quem
tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quan-
do os discípulos estavam em particular,
pediu para Ele explicar o significado da
parábola. E Jesus disse-lhes: A vós vos é
dado saber os mistérios do Reino de Deus,
mas aos que estão de fora, todas essas
coisas, se dizem por parábolas. O que
semeia, semeia a palavra, e os que estão
junto ao caminho, são aqueles em quem
a palavra é semeada; mas, tendo eles a
ouvido, vem logo o inimigo e tira a pa-
lavra que foi semeada no coração deles.
E da mesma sorte, os que recebem a
semente sobre pedregais, que, ouvindo
a palavra, logo com prazer a recebem,
mas não têm raiz em si mesmos; antes,
são temporãos; depois, sobrevindo a
tribulação ou perseguição por causa da
palavra, logo se escandalizam. E os ou-

tros são os que recebem a semente en-
tre espinhos, os quais ouvem a palavra;
mas os cuidados deste mundo, e os en-
ganos das riquezas, e as ambições de
outras coisas, entrando, sufocam a pa-
lavra, e fica infrutífera. E os que rece-
bem a semente em boa terra, são os que
ouvem a palavra, e a recebem, e dão
fruto, um, a trinta, outro, a sessenta, e
outro, a cem, por um. (Marcos 4.1
ao20). As pessoas que dão ouvido à pa-
lavra de Deus e as pratica, essas vão
produzir muitos frutos e vão ser uma
benção na vida dos outros. Jesus disse:
Que o semeador foi semeando a boa se-
mente. A primeira não vingou, a segun-
da não conseguiu, a terceira também,
mas a quarta deu muitos frutos. Não
desista de semear a boa semente (Pala-
vra de Deus). Pela manhã, semeia a tua
semente e, à tarde, não retires a tua
mão, porque tu não sabes qual prospe-
rará. Se esta, se aquela, ou se ambas igual-
mente serão boas (Eclesiastes 10.6). Se
você não desfalecer no tempo certo,
vai ter uma ótima colheita. Que Deus te
abençoe, em nome de Jesus. Esta é a
minha oração. Ouça o nosso programa
(A Verdade da Palavra). Diariamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim
6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Nossa meta é o céu
está os cercando com a Sua graça. Ele
não se esqueceu desta pessoa!

Às vezes, as pessoas pensam: “Ai,
eu pedi tanto, mas esta pessoa com a
qual eu me preocupo não mudou, não se
converteu ainda”. E você pensa que o
Senhor não concedeu a graça que você
tanto pede. Não é assim, ao contrário!
O Senhor está cercando esta pessoa com
a graça d´Ele.

O ser humano tem tudo prá mudar,
mas as pessoas são livres, e por isso,

dependem delas esta decisão pela mu-
dança. A porta do coração só se abre
por dentro. Então é a pessoa que preci-
sa abrir o coração e aceitar Jesus, a sal-
vação.

Portanto, não se desespere mais,
reze e aguarde, para que esta pessoa acei-
te o chamado de Deus, mesmo que seja
no último dia de vida dela. Porque o
Senhor nos quer reunidos no céu, como
canteiros com muitas flores, onde cada
um tem seu lugar. Por isto, não esmore-
çamos e continuemos nesta luta, aguar-
dando com alegria o Dia do Senhor, pois
assim teremos alcançado a meta: o céu!

Seu irmão,

Muitos casais que se amam, veem-se
perplexos quando percebem que a rela-
ção está deteriorada. “O que poderia
ter acontecido?”, perguntam-se. Eles
queriam permanecer juntos, mas acon-
tecimentos inapreensíveis levaram-nos
aquela situação indesejada. O que pode-

Disputa inconsciente de poder leva até casais que se amam à separação.

mos nós, como observadores não en-
volvidos, aprender do inapreensível? Os
possíveis fatores da discórdia são tan-
tos que se torna impossível abarcá-los.
Mas há uma dinâmica darwiniana, pois
se apoia em uma emoção atávica, exis-
tente desde o aparecimento da vida ani-
mal. Ela se desencadeia a partir de um
sistema de defesa e medo, que temos
gravado na parte mais primitiva de nos-
sos circuitos  cerebrais. Esse sistema
entra em ação quando está em jogo a
hierarquia social, o domínio de um indi-
víduo por outro. O premio da luta pela
liderança é a posse do  melhor quinhão
de  comida, de fêmea, do que for. O líder
tem maiores chances de sobrevivência
e de deixar seus genes para as gerações
futuras. Isso está incrustado em todos
os seres vivos. Na espécie humana, a
civilização tem lá a sua influência. Um
casal não pretende estragar seu conví-
vio, sua mutua atração e seu amor com
disputa de poder. No entanto, em um
plano subterrâneo, fora do conhecimen-
to consciente, essas disputas existem e

podem ser fator determinante para a
ruína de relação. Frequentemente ouvi-
mos um homem dizer: “Minha mulher
é quem manda”. Além de ter caráter
jocoso, a afirmação que parece admitir
o poder da mulher, na verdade se refere
apenas a questões como escolha de
móveis, decoração da casa, organiza-
ção do dia a dia da família. A disputa
pelo poder de que falamos antes, ocorre
em outro nível, é implícita. Um bom
exemplo é quando a discussão causada
por uma notícia qualquer, gera argumen-
tação interminável, sendo impossível
chegar a um acordo ou a admissão de
que existem dois pontos de vista. O que
há por trás da paixão com que dois se
lançam aquela discussão, tem a ver com
a ideia de cada um, de que detém a ver-
dade, está mais qualificado, é superior e,
portanto, nos assuntos intelectuais, tem
o poder. Pode ser que um dos dois ceda,
mas nele provavelmente permanecerá
um ressentimento que, se acumulado, o
afastará do parceiro.

A desvalorização constante e sutil do

parceiro em varias situações de vida,
também provoca ressentimentos. Ins-
truções no trânsito, como se o outro não
soubesse dirigir direito, ou o apontamento
repetido de quaisquer defeitos, não com
o intuito de corrigir, mas diminuir, aju-
dam  garantir o poder ou a fantasia de
poder. Não se trata de ter mais ou menos
amor pelo outro, mas de possuir um tra-
ço de personalidade que exige a ocupa-
ção de posição superior à do outro. Em-
bora não seja mais necessário à sobrevi-
vência, esse traço ancestral permanece
e provoca a disputa. Como ela é implíci-
ta, o casal não se dá conta do que está
ocorrendo. A ajuda de um terapeuta de
casal poderia por a descoberto as fontes
dos ressentimentos de um e de outro,
possibilitando evitar os comportamen-
tos e verbalizações sutis que diminuem o
companheiro a ponto de desencadear a
guerra surda que só se manifestará clara-
mente, quando a aversão já tiver ido lon-
ge demais, e as magoas se tornarem uma
barreira intransponível. Boa sorte  a  todos
vocês meus amigos leitores!
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GRANDES CRAQUES QUE PASSARAM PELO JABOTICABAL ATLÉTICO

Tequinha, ex-meia-atacante do Oeste de
Itápolis, Osvaldo Cruz e Jaboticabal Atlético

Filho de Romão Sendon Garcia e
Dona Maria Garcia, o ilustre Ramon
Sendon Garcia Filho, conhecido
como “Tequinha” ou “professor Te-
quinha”, nasceu no dia 24 de julho
de 1932, em Itápolis, interior de São
Paulo. É casado com Dona Ermelin-
da Lucato Sendon, com quem tem
três filhos, Gilmar, Cássio (ex-joga-
dor de basquete do Clube das Ban-
deiras e também atacante na Associ-
ação Esportiva Osvaldo Cruz nos
anos 70) e Bernadete (já falecida).
Hoje está aposentado e vive tran-
quilamente em sua querida Osvaldo
Cruz.

Iniciou sua carreira no Oeste de Itá-
polis, nos anos 50. Trocou o time ru-

Excepcional time da A. A. Osvaldo Cruz dos anos 60 - Da esquerda para a direita, em pé: Xisto, Índio,
Dito Gamba, Barretos, Salvador e Moisés Cocito. Agachados: Brandãozinho, Tequinha, Paulo Bim,
Aldo e Pedrinho.

bro-negro pelo Jaboticabal Atlético,
onde atuou ao lado de Ladeira, Tiri e
Ciro Pavão, e ficou até o final dos anos
60.

Se transferiu para a Associação
Esportiva Osvaldo Cruz, integrando
a boa equipe daquela época, lembrada
até os dias de hoje, com: Paulo Bim,
Moisés Cocito, Vila Nova, Aldo e
Boquita.

Tequinha era habilidoso, artilhei-
ro, raçudo, determinado e excelente
chutador. Quando jogava pela A. A.
Osvaldo Cruz, se dedicava de corpo e
alma.

Depois de pendurar as chuteiras, o
professor Tequinha, continuou a dar
aulas.

Oeste de camisas brancas - Da esquerda para a direita, em pé: João Puzzi, Iraci Marconi, Sidney
Ferrarezi, Dalmo Apolinário, Zé do Alfredo, Pierin Granucci e Carlos A. Dultra. Agachados: Oswaldo
Miqueletti (Prata), Marinho Gentil, Joaquim Jacintho, Tequinha e Walter Ignácio.

QUANDO GARRINCHA CHOROU

São coisas que só acontecem ao
Botafogo e ao Estado do Espírito
Santo. Menino ainda... torcia para
não virar botafoguense diante da-
quele extraordinário elenco: Didi,
Nilton Santos, Garrincha... e olha
que o Vasco era o “Expresso da Vi-
tória” – foi duro.

Não, não tinha aparelhos de TV
nos idos de 50, era tudo romantica-
mente ouvido no rádio, na distante
Conceição da Barra. Imaginava os dri-
bles intangíveis do gênio das pernas
tortas e indagava: Como pode alguém
com as pernas feito um bambolê e a
bacia deslocada fazer coisas mirabo-

lantes. Pior... ao vê-lo – no Maracanã,
já em fim de carreira – observei que as
mágicas pernas eram vergadas para um
lado, aí tive que refazer os dribles na
memória. Reconstituir Coronel, Bigo-
de, Orlando e Bellini, batendo cabeça.
E suas pernas bailavam desafiando a
anatomia, a ortopedia e a lei da gravi-
dade pela linha imaginária dos grama-
dos dos meus sonhos de menino.

Se tivesse uma religião seria a das
pernas do Garrincha. Iria adorá-las e
reverenciá-las pelos santos e abenço-
ados dribles nos “joões”. Os argenti-
nos não criaram uma religião para o
Maradona? Por que não criamos ou-

tra para as pernas do Garrincha? Ta-
dinho de Maradona com aqueles dri-
blezinhos previsíveis, aquelas perni-
nhas certinhas e bem torneadas... Es-
tou falando de coisas imprevisíveis,
sagradas, místicas, que fizeram a rea-
leza Sueca, em 1958, curvar-se às suas
chuteiras; depois no Chile, em 62, a
sagração.

Em São Mateus, no norte capixa-
ba, em 1980, a Prefeitura Municipal
contratou a “Seleção” da AGAP-RJ
para enfrentar o escrete local. A prin-
cipal atração, lógico: Mané Garrincha.
Gritei feito louco e até esqueci as vi-
cissitudes da província...

No dia do jogo, o nosso Garrincha
chegou com a perna fraturada e foi
gessado pelo médico Ericson Peçanha,
no Hospital Maternidade. Humano e
gentil, fez questão de cumprimentar
todos os doentes, mas estava fora do
“clássico”.

– Como assim? Indagou o prefei-
to... e tomou uma decisão surpreen-
dente: – Arranjem umas muletas para
ele entrar em campo, caso contrário
não pago...”.

E assim foi feito – providenciaram
duas muletas e o gênio das pernas tor-
tas, o deus dos dribles sublimes, a ale-
gria do povo –, entrou no gramado
apoiando-se num só pé, sob aplausos
dos torcedores.

Aproximei-me e vi que Garrincha
chorava... paralisado, assisti àquela
cena insólita.

Olhei-o com um misto de dor e
desespero.

Quando Garrincha chorou... meus
olhos se encheram d´água

Walace Astolfe ex-ponta-esquerda do Noroeste,
Inter de Limeira e Jaboticabal Atlético

Walace Astolfe, ou simplesmente
Walace, nasceu no dia 24 de abril de
1958, em Baurú. Hoje, reside em Ta-
quaritinga-SP. É casado com dona Eva,
com quem tem duas filhas, Mariana e
Marina. Atualmente trabalha na indús-
tria “MAQ Móveis”, fabricantes de
móveis escolares e de escritórios.

Iniciou carreira nas categorias de
base do São Paulo, onde teve o prazer
de atuar ao lado do goleiro Barbiroto no
juvenil B, em 1976.

Em 1977, foi a Baurú para defender
o Noroeste até 1981. Durante todo esse
tempo, teve como companheiros de
equipe, Jairzinho – “O Furacão da Copa”,
Lela, o ex-goleiro João Marcos e o ex-
volante Mococa (ex-Palmeiras e Ban-

gu).
Após quatro anos, trocou o Noroes-

te pela Internacional de Limeira. Jogou
ao lado de quem seria padrinho de casa-
mento, o ex-lateral Giba, do ex-volan-
te Élvio e novamente junto com Lela.
Permaneceu na Inter por dois anos, de
1982 a 1983.

A partir de 1984 no CAT (Clube
Atlético Taquaritinga), chegou para dis-
putar o Campeonato Paulista da Série
A, torneio conquistado pelo Santos. No
mesmo ano, saiu da cidade interiorana
de São Paulo e foi para a cidade de Tu-
barão, em Santa Catarina. Lá, atuou
pelo Hercílio Luz Futebol Clube.

Retornou em 1985 ao Taquaritinga,
para ajudar o time que foi rebaixado à
Segunda Divisão do Paulistão. Ficou no
Leão da Araraquarense até o final de
1987.

Teve uma passagem rápida pelo Fran-
cana em 1988, contratado por um ano.
No início de 1989, ajudou o Jaboticabal
Atlético a subir para Segunda Divisão
do Campeonato Paulista.

No Esporte Clube Paraguaçuense em
1990, completou o elenco da boa equi-
pe de Paraguaçú Paulista, interior do
Estado de São Paulo, para disputar mais
um campeonato. Porém, sem nenhuma
conquista.

Por fim, em 1991, jogando pelo
Tupã Futebol Clube, encerrou sua car-
reira.

Se engana quem pense que Walace
largou o futebol. Em 1992, começou a
trabalhar como técnico e tomou à fren-
te o time de juniores do Taquaritinga

até 1994.
E ele queria mais. Em 1995 depois

de ter feito um estágio com Valdir Joa-
quim  de Moraes, começou a trabalhar
como treinador de goleiros, exercendo
essa função em 1995 no próprio Ta-
quaritinga.

O amor pela cidade de Taquaritinga
o levou a trabalhar na prefeitura, mas
sem abandonar o futebol. Foi professor
de futsal de 1996 a 1997 nas escolinhas
do órgão municipal.

Ainda em 1997, foi convidado para
treinar a equipe feminina da Sociedade
Esportiva Palmeiras, que na época, dis-
putou o Campeonato Paulista. Esse,
transmitido pela Rede Bandeirantes de
Televisão.

O coração bateu mais forte de novo
por Taquaritinga e resolveu voltar para
a cidade. No período de 98 a 99, mais
uma vez trabalhou como treinador no
futsal, até que, em 2000, assumiu o car-
go de Supervisor de Futebol do clube,
permanecendo por lá durante três anos
e posteriormente em 2009, durante o
Paulistão da Série A2.

Entre os anos de 2004 e 2005, tra-
balhou como treinador nas equipes de
base do São Carlos Futebol Clube.

Regressou a Taquaritinga em 2006,
dando início a mais um belo trabalho.
Dessa vez, como coordenador do pro-
jeto “Catinho”, uma parceria entre a
Rede Recapex  e a diretoria do CAT. O
projeto tinha como objetivo treinar e
trabalhar o futebol com crianças e jo-
vens de 10 a 17 anos. Ficou no progra-
ma para adolescentes até o final de 2011.

CAT, em 1985 - Da esquerda para a direita, em pé: Moacir, Vágner Benazzi, Eraldo, Walace, João
Marcos e jogador não identificado. Agachados: Paulinho Batistote, Maurinho, Giba, Carlinhos Mara-
canã e Aroni.

Noroeste, em 1978 - Da esquerda para a direita, em pé: Figueira, João Marcos, Tobias, Mococa,
Araújo e Mauricinho. Agachados: Lela, Carlos Roberto Palito, Jairzinho, Ednaldo e Walace.

A ponta foi o lugar mais "Garrincha" do mundo



A Agência de Modelos Paulo Pupin tem
um enorme prazer de apresentar o

Concurso Miss São Paulo RSJ 2013
Juntamente com a escolha da rainha da Festa do Peão de

Boiadeiros de Jaboticabal 2013.
A PHP Models, mais uma vez surpreendendo e prometendo

trazer grandes emoções à nossa florida Jaboticabal. Belíssimas
candidatas ao título de Miss São Paulo RSJ 2013. Belas gatas
de toda a região. Também haverá a escolha da rainha da Festa
do Peão de Boiadeiros de Jaboticabal e será no dia 31 de agos-
to (sábado), às 21:30hrs. no Cine Theatro Municipal. Sintam-se
todos convidados, a apreciar este grande espetáculo!

Será realizado dia 31 de agosto, às 21:30
horas, no Cine Theatro Municipal.

Um grande espetáculo, com muita bele-
za, realizado pela Agência de Modelos
Paulo Pupin. Juntamente, será realizado
a escolha da miss São Paulo RSJ 2013, em
que, belas garotas de todo estado de São
Paulo ,virão representando sua cidade,
para eleger a mais bela do estado.

ESCOLHA DA RAINHA, MINI RAINHA E RAINHA JUVENIL DA FESTA DO PEÃO DE BOIADEIROS DE JABOTICABAL 2013
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

RIR COM WALDIR

A família de Maria Isabel
Desidério de Souza, agrade-
ce à Cerâmica Stéfani, sua
Diretoria e Funcionários, em
especial a Hugo de Stéfani.
Comunica a missa de 7º dia
a  realizar-se na Igreja Ca-
tedral de Nossa Senhora do
Carmo neste dia 31/08/2013,
às 18:00 hs.

A família de  MARIA ISABEL
DESIDÉRIO DE SOUZA,
agradece ao Hospital Santa
Isabel: enfermagem, funcioná-
rios, especialmente ao Dr. Cle-
ber Henrique Ferreira da Sil-
va. Comunica, ainda, a missa
de 7º dia a  realizar-se na Igre-
ja Catedral de Nossa Senhora
do Carmo no dia de hoje, 31/
08/2013, às 18:00 horas.

Uma parada em frente ao espelho... me deparo com uma mulher surpreen-
dente, especial! Conquistou cada oportunidade que a vida lhe ofereceu, com
ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo inteiro...
Porém, suficientemente suaves para confortá-lo! Fortaleza que permite con-
tinuar sempre a cuidar da  família, sem se queixar, apesar  do cansaço, até
mesmo quando outros entregam os pontos! Sensibilidade para amar. Forte,
determinada, se entrega de corpo e alma, mas não pensa duas vezes na ques-
tão da traição. Recomeça do zero, se preciso. Mãe zelosa, cuida e defende sua
cria como uma leoa. Essa sensibilidade permite afugentar qualquer tristeza,
choro ou sofrimento, que a impede de desistir ou fraquejar. Aprendeu a
conversar com Deus de um jeito que sente sua presença, toda vez que parece
desabar. Defeitos quem não os tem, amizade é o que mais gosta de fazer.
Inimigos... palavra muito forte, sem decifração.

Desejo, neste novo ciclo que está  por vir, que aumente ainda mais minha
alegria de viver! Um forte abraço para quem me conhece e para quem ainda
não. Prazer: Roseli Pereira da Silva! Que Deus me dê muitos Setembros!

Simone Mendonça, parabéns pelo NIVER transcorrido
no último dia 29 de agosto. Que essa nova etapa de sua
vida, tudo possa acontecer, conforme planejado. Parabéns!

Dona Tereza, as filhas, filhos, esposo, netos, noras e
bisneta, admiram sua força de vontade de viver. Deseja-
mos muitas felicidades nessa nova jornada. Te amamos
muito!

Um baiano deitado na rede
pergunta para o amigo: Meu
rei... tem aí remédio prá picada
de cobra? Tem não, meu lindo.
Por que, você foi picado? Não,
mas tem uma cobra vindo na
minha direção.

.......................................................................
Por que a loira fala ao tele-

fone deitada?  Para não cair a
ligação!

..............................................................................
Como é que se chama um tra-

ficante armado até os dentes?
É melhor chamar de senhor...

Parabéns aos amigos. O casal Jonathan Marques e Sandra Amoro-
so, pelo aniversário de namoro comemorado na linda cidade, rodeada
de montanhas - Monte Verde de Minas Gerais. Que esse seja o começo
de Muitas Felicidades!

GUILHERME NUNES
O belo é natural do estado de São

Paulo, tem 28 anos, 1,90 de altura
e foi descoberto pelo Scouter den-
tro de um hotel. Hoje ele é uma das
apostas da R. Office Models, agên-
cia que vem lapidando e projetando
sua carreira. A beleza irretocável e
o carisma de Guilherme, vem lhe
rendendo bons trabalhos no mundo
da moda; entre desfiles, revistas e
festas vips. A mais recente foi para

a Chilli Beans, com propostas sen-
do analisadas pela agência. O libria-
no segue com força total em seus
trabalhos. Na última terça-feira, ele
participou de um evento da Iódice
no Ribeirão Shopping, ao lado de
nada mais, nada menos, que Adriane
Galisteu. Não temos dúvidas que
este talento, que até já recebeu por
duas vezes a faixa de mister, será
um sucesso entre os tops nacionais
de São Paulo afora.

Carina Moreira completára idade nova no próximo dia 7
de setembro, ao lado da filha Ana Carolina, dos familiares
e amigos. Parabéns e muitas Felicidades.

Dia 03 de setembro vamos comemorar com muita ale-
gria o NIVER da Roberta Frezarin Leite, que receberá os
cumprimentos dos familiares e amigos. Que Deus ilumine
ainda mais os seus dias. Parabéns!

Novamente o Exército Brasileiro se
perfila, em cerimônia festiva, para ce-
lebrar o Dia do Soldado e homenagear
LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA, o
DUQUE DE CAXIAS, Patrono do Exér-
cito Brasileiro.

CAXIAS, o Pacificador, foi Mare-
chal de Campo e Senador. Dedicou sua
vida integralmente ao serviço da Pátria
com nobreza de caráter e desambição
pessoal. Pacificou a Nação com coe-
rência de atitudes, predicados de bravu-
ra, sentimento de patriotismo, amor à
legalidade, humildade, honradez, gene-
rosidade e nacionalismo.

No dia 23, sexta-feira, foi realizada
a solenidade alusiva ao Dia do Soldado
Brasileiro e o compromisso à bandeira
pelos atiradores matriculados do cor-
rente ano, bem como demonstrações
do treinamento físico militar pelos ati-
radores de Jaboticabal, habilidades de
manejo e manutenção dos equipamen-
tos de dotação da unidade militar.

A solenidade recebeu as horosas pre-
senças de professores acompanhados de
seus alunos das escolas EMEBE Estrei-
nha Azul, Colégio Equilíbrio, EMEI
Amadeu Lessi e Colégio Poligenes, que
abrilhantaram o evento. Após as demons-
traçoes, os alunos foram conduzidos em
uma visita às instalações do Tiro de Guer-
ra 02-018, onde puderam conhecer par-
te dos trabalhos desenvolvidos junto aos
atiradores Jaboticabalences durante o ano
de instrução no Serviço Militar. O chefe

25 de agosto, Dia do Soldado

da instrução do Tiro de Guerra e demais
integrantes desta grande família Exérci-
to Brasileiro, agradecem aos familiares,
amigos e instituições que os honraram
com suas presenças.

Missões do TG? E encerrando as mis-
sões de entrega dos Certificados de Dis-
pensa de Incorporação, popularmente
conhecida como Carteira de Reservis-
ta, previstas para o corrente ano ao TG
de Jaboticabal, foi realizada dia 30, no
município de Guariba, a solenidade de
compromisso à Bandeira Nacional Bra-
sileira, pelos cidadãos que se alistaram
para o Serviço Militar, inicial no ano de
2013.

Hoje será realizada a reunião com os
Atiradores de todos os Tempos e ensaio
para seu posicionamento no desfile da
Independência de sete de setembro. O
2º Ten Azuil dos Santos, chefe da ins-
trução do TG 02-018, convida a todos
aqueles que serviram nesta unidade mi-
litar em qualquer ano de instrução ao
longo de sua História, a comparecer e
participar destes encontros, para resga-
tar e reavivar sua grandiosa história.

Nos próximos dias 05, 06, 09 e 10
de setembro, o Tiro de Guerra 02-018,
juntamente com a 8ª Delgacia do Servi-
ço Militar de Jaboticablal, estarão reali-
zando a Comissão de Seleção dos cons-

critos para o Serviço Militar Inicial de
Jaboticabal. E aos conscritos, que veri-
fiquem o carimbo no verso do seu certi-
ficado de alistamento militar, a data e
hora em que devem coparecer para os
exames de seleção no TG situado à Av.
Marechal Deodoro, nº 998, Centro (Em
frente ao Estádio do Jaboticabal Atléti-
co) - telefone 3204-3456.

“EXÉRCITO BRASILEIRO/TIRO
DE GUERRA, SEMPRE UMA GRAN-
DE ESCOLA”.

“FREI ORLANDO, O SOLDADO
DA FÉ.”

por:Celso Bomfim e fotos:
J.A.Meloni
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

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

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
Um Expositor de parede, 5 Araras, 1 Armário aramado,

trocador com cortina, 1 peça  de vidro para bijuterias, 1 má-
quina de costura Singer  semi-nova.

Telefone: 3202-2051 (Clara)

Em Cartaz
SEM DOR, SEM GANHO **
Michael Bay é um diretor que a

crítica adora odiar. São deles filmes
como “Pearl Harbor”, “Armage-
ddon”, “Bad Boys I e II” e, atual-
mente, a série “Transformers””. Se
Bay está longe de ser unânimidade
entre os chamados conhecedores da
sétima arte. Nas bilheterias a história
costuma ser outra. Só para se ter uma
idéia, “O Lado Oculto Da Lua”, ter-
ceira parte da já citada série “Trans-
fomers”, faturou mais de 1 bilhão de
dólares pelo mundo, enchendo os
cofres da Paramount, o que a reno-
vou para, pelo menos, mais uma se-
quência. É sabido que, as produções
do diretor, estão longe de serem um
primor de qualidade quando pensamos
em roteiro, mas não podemos negar
que ele sabe muito bem orquestrar
cenas de ação de cair o queixo. Por
isso, talvez me decepcionei bastante
com esse “Sem Dor, Sem Ganho”,
justamente por se tratar de um filme
sem aquela parte técnica mirabolan-
te, que é a marca registrada do cine-
asta. Baseada em fatos, inacredita-
velmente reais, a história apresenta
três marombeiros de cabeça oca, que
planejam e sequestram um sujeito sem
escrúpulos, na Miami dos anos 90.
Comandados pelo personagem de
Mark Wahlberg (Linha de Ação) e
Dwayne “The Rock” Johnson (Velo-
zes e Furiosos 7), os sujeitos muscu-
losos torturam o pobre infeliz, e numa
cena realmente grotesca e difícil de
ser assistida, tentam  repetidas vezes

matar a vítima das formas mais inusi-
tadas. Sem sucesso na empreitada (nem
na tentativa de matar o sujeito, me-
nos ainda na de arrancar risadas do
espectador), os bandidos decidem se
“apossar” dos bens do gangster sem se
importar com o resto, principalmen-
te com a notícia de que o distinto con-
seguiu sobreviver. Claro que ele deci-
dirá contra atacar parar reaver o que
lhe foi tomado, embora no começo a
polícia duvide de sua história. Os mais
do que longos, 130 minutos de “Sem
Dor, Sem Ganho”, só não são piores
devido a participação mais do que ins-
pirada do ator Ed Harris, que acaba
por salvar a produção da total medio-
cridade.

LANÇAMENTOS
SE PUDER... DIRIJA!

REPRES. COMERCIAL
Para atuar na região c/veículo próprio no segmento de embala-

gens de papelão.
Curricullum:

maxpackembalagens@hotmail.com JURLEI SAPIENCI-ME torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001229 , váli-
da até 27/08/2016, para Produtos de Marmoraria, Fabricação de
à RUA TIRADENDES, 651, FUNDOS, CENTRO, PITANGUEI-
RAS/SP.

A  L. LOPES COMÉRCIO DE PEÇAS E USINAGEM LTDA.,
torna público que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Insta-
lação N° 52000362 e requereu a Licença de Operação para SERVI-
ÇOS DE USINAGEM  à  RUA JAPÃO, 508, BAIRRO SOROCABA-
NO, JABOTICABAL - SP.

SILVA  &  GLADENUCCI  ESTRIBOS  E  FERRAGENS  LTDA -
ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença Previa, de
Instalação e de Operação N° 52000108 , válida até 09/08/2014, para
ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, FABRICA-
ÇÃO DE à RUA SEBASTIÃO PEDRINHO, 141, JARDIM BOTHÂ-
NICO, JABOTICABAL/SP.

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Os títulos oferecidos estão com ins-
crições abertas e são contemplados com
bolsas de estudo integrais

Interessados em computação que
buscam se capacitar em cursos de curta
duração já podem se inscrever em uma
das duas opções de cursos livres ofereci-

Senac Jaboticabal oferta
cursos gratuitos na área

de informática
das pelo Senac Jaboticabal no mês de
setembro. Os títulos com vagas abertas
são: Montador e Reparador de Compu-
tadores e Operador de Computador. As
aulas se iniciam nos dias 10 a 11 de
setembro.

No curso Montador e Reparador de
Computadores, o aluno será preparado
para montar, instalar e reparar disposi-
tivos de hardware, além de instalar e
configurar sistemas operacionais e sof-
tware aplicativos.

Assuntos relacionados à ética, em-
preendedorismo, conduta profissional e
marketing pessoal também são aborda-
dos preparando os participantes para
os desafios do mercado de trabalho.

Já o título Operador de Computa-
dor, oferece o primeiro contato com o
computador e Windows, com o objeti-
vo de capacitar o aluno para a aplica-
ção de recursos relacionados à estética
de documentos, cálculos matemáticos
em planilhas e criação de apresenta-
ções. Também são desenvolvidas prá-
ticas para uma melhor postura frente
ao computador.

Os cursos são boas opções para rápi-
da qualificação e colocação no mercado
de trabalho, por serem de curta duração
oferecem ao aluno a oportunidade de
atuação em curto período de tempo.  “O
profissional qualificado tem um diferen-
cial por ganhar uma grande bagagem
teórica somada à prática desenvolvida
nas aulas. Como a computação se de-
senvolve rapidamente é sempre neces-
sário buscar novas qualificações” expli-
ca Marcelo Roberto Chaves Betioli do-
cente da área de informática do Senac
Jaboticabal.

  Para participar, é necessário pre-
encher os pré-requisitos de cada curso.
Consulte a política de bolsas de estudo
do Senac. Mais informações podem ser
obtidas no www.sp.senac.br/jaboticabal,
pessoalmente na unidade ou pelo tele-
fone (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
Montador e Reparador de Compu-

tadores
Data: 10 de setembro a 10 de de-

zembro de 2013
Horário: as segundas, terças e sex-

tas-feiras, das 13 às 17 horas
Operador de Computador
Data: 11 de setembro a 12 de de-

zembro de 2013
Horário: as segundas, quartas e sex-

tas-feiras, das 13 às 15 horas
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

METALLON-INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA torna público que recebeu da CETESB a Li-
cença Prévia N° 52000283 e requereu a Licença de Instalação para
Estruturas metálicas, n.e., fabricação de à RODOVIA BRIGADEI-
RO FARIA LIMA Nº 03- KM 339+90 MTS,   JABOTICABAL S/P.

MODELAÇÃO STILUS LTDA torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001192 , válida
até 21/06/2015, para FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS E
FABRICAÇÃO DE MOLDES à AV. PÉRCIO DA ROCH A NEVES,
140, D. IND BRUNO VER, JABOTICABAL.
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D E C L A R A Ç Ã O
Rosana Mello Guimarães Pacífico, abaixo assinada, repre-

sentante legal da empresa ITAÚNA COMÉRCIO E BENEFICIA-
MENTO DE CEREAIS LTDA, estabelecida nesta cidade de Jabo-
ticabal - SP, na Rodovia Jose Corona KM 14, Bairro Rural, inscrita
no CNPJ sob nº. 56.787.898/0001-44 e Inscrição Estadual nº.
391.023.980.118, comunica o extravio dos Talões de Nota Fiscal
Modelo 1, contendo as notas de nº. 301 à 400, todas em branco.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Rosana Mello Guimarães Pacífico

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2013

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  PARA  AS  PROVAS  OBJETIVAS

O PRESIDENTE DA AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, a Gerencial Assessoria Técnica Especializada Ltda e a Comis-
são Municipal do Processo Seletivo nº 01/2013, COMUNICAM AOS CANDIDATOS INTERESSA-
DOS, que as provas objetivas serão realizadas no dia 08 de setembro de 2.013.

1 - DA PRESTAÇÃO DAS PROVA OBJETIVA
1.1- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, assim a ausência ou o atraso do candidato

no dia 08 de setembro de 2013 importará na sua eliminação, independentemente do motivo alegado.
1.2- Não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário

estabelecido para as provas.
1.3- No dia designado para as provas, os portões, serão abertos e fechados, impreterivelmente nos

horários abaixo discriminado, não sendo admitido o ingresso de nenhum candidato após esse horário.

Abertura do portão Fechamento do portão
08h30 (período da manhã) 09h00 (período da manhã)

1.4- O ingresso no local de prova será permitido apenas aos candidatos que estiverem com os
nomes consignados na lista de inscrição e na lista de presença, a ser fiscalizada nas salas de provas,
acompanhado de documento original com foto, de fácil reconhecimento, de acordo com o item 8.6.1 do
Edital Completo (ex.: RG ou Carteira Nacional de Habilitação).

1.5- Durante a execução das provas não será permitida consulta de nenhuma espécie à legislação,
livro, revista ou folheto, bem como o uso de máquina calculadora, telefone celular, bip, mp3, palmtop,
outros equipamentos similares, ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, como também não será admi-
tida comunicação entre os candidatos.

1.6- O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de 30 (trinta) minutos após o
seu início e o tempo máximo de duração será de 3h00 (três horas).

1.7- O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas munido de caneta esferográ-
fica azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha.

1.8- Sob nenhuma alegação será feito prova fora dos locais preestabelecidos.
1.9- Ao terminar a prova objetiva, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala o seu caderno de

provas e a folha de respostas, podendo, no entanto anotar suas alternativas no gabarito a ser destaca-
do na frente do caderno de questões.

DOMINGO, 08 DE SETEMBRO DE 2013 - ABERTURA DOS PORTÕES 08h30 – FECHAMENTO
09h00 (PERÍODO DA MANHÃ) - HORÁRIO DE BRASÍLIA

ESCOLA CORONEL VAZ EMEB – situada na Avenida general Osório, nº 215, Centro, Jaboticabal
– SP - Prédio TOMBADO

HORÁRIO - 09:00
Enfermeiro
Cirurgião Dentista
Médico Generalista
Agente Comunitário de Saúde
Auxiliar de Saúde Bucal
Auxiliar de Enfermagem

Jaboticabal, 29 de agosto de 2013.

José Lázaro Borges Correa
Presidente da AAPROCOM



No mês de agosto, o D.E.L. - De-
partamento de Esportes e Lazer do
Municipío, realizou a entrega de mate-
riais esportivos nas Escolas Municipais
onde são desenvolvidas aulas de inicia-
ção Desportiva em várias modalidades,
como por exemplo: basquete, volei, fut-
sal, futebol, atletismo, atletismo p.p.d.
eHandball.

O objetivo é massificar as modalidades
dentro das escolas, mudando o conceito
da Educação Fisíca Escolar voltada so-
mente para a parte de Recreação. Com
o trabalho realizado pelos Professores
de Educação Fisíca da Secretaria da Edu-
cação e o D.E.L. dentro das escolas, o

A  equipe de atletismo da F.A.E. de
Jaboticabal esteve nos dias 17 e 18 na
grande capital participando do paulis-
ta (sub-19), onde a nossa equipe parti-
cipou com 7 atletas masculino em vári-
as provas, conquistando 4 medalhas.
Duas na prova do lançamento do disco
com o Valdivino e o Douglas, e uma  na
prova do lançamento do dardo com
Wellington, e na prova do arremesso
de peso com o Valdivino. E os atletas
Dayaryffers, Antonio, Jean e Edvaldo,

Com início do 2º semestre, as equi-
pes de basquetebol masculino e femini-
no da F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JA-
BOTICABAL, lutam por vagas nos
play-offs (semi-final e final), no Cam-
peonato da A.R.B./Ribeirão Preto.

A cidade de Jaboticabal está sendo
bem representada pelas categorias: sub-
14 / sub-16  e adulto feminino, e nas
categorias sub-16 / sub-21 e adulto mas-
culino, ambas sob a orientação e treina-
mentos do técnico João Henrique Pifer
e as assistentes Lucimara Silva, Fernan-
da Tonini e Nayhara Servidone. As par-
tidas são muito disputadas,equipes com-
petitivas, como Araraquara, Franca,
Ribeirão Preto, São Carlos, Cravinhos,
Orlândia, Jaboticabal e São José do Rio
Preto, entre outras, elevam o nível da
competição que já é encarada por mui-
tos como uma das melhores no interior
paulista, além de uma das melhores tem-
poradas a nível de disputa, nos últimos

No último sábado, 24 de agosto de
2013, o Professor Valcir Albieri trouxe
para Jaboticabal mais um exame de gra-
duação de faixas, que foi realizado nas
dependências da Sociedade  dos Servi-
dores da UNESP.

Contou, entre alunos, pais e visi-
tantes, com a presença de mais de
100 pessoas, dentre os quais 50 alu-
nos se graduando, de Guariba, Pradó-
polis e Jaboticabal representada pe-
los Professores Juarez Lopes Perei-
ra, Carlos Roberto Martins e Valcir
Albieri, sendo ele o anfitrião do even-
t o .

Em especial, com a presença do
Mestre Homerontino Eduardo da Cruz

ATLETISMO DA F.A.E.  JABOTICABAL
CONQUISTA MEDALHAS EM SÃO PAULO

que também competirão, estão entre
os 12 melhores do estado de São Pau-
lo. A equipe de Jaboticabal terminou a
competição entre as 10 melhores do
estado, acompanhados pela professo-
ra Roberta, que reconhece ser um gran-
de resultado para nossa cidade, agrade-
cendo a F.A.E., a Secretaria de Educa-
ção e a Prefeitura, que investe no es-
porte de Jaboticabal, dando suporte
para os atletas alcançarem bons resul-
tados.

Associação De Li Tchuó Pá Kung Fu
e a Instrutora Tatiane Gola, represen-
tantes da Associação Nacional de Li
Tchuó Pa Kung Fu.

Ao término do exame, tradicional
almoço em confraternização com a fa-
mília Li Tchuó Pa Kung Fu, em come-
moração às graduações.

 A comissão agradece a ONG Amor
Solidário, FAE - Fundação de Amparo
ao Esporte, Sociedade dos Servidores da
UNESP e  ao Instrutor Aparecido Al-
ves.

Todos interessados em participar da
família Li Tchuó Pa Kung Fu, entrar
em contato com Prof.Valcir Alberi, nos
telefones: 9271-3632, 8121-2575 e
9732-8806.

GAROTOS DO PROJETO DE FUTEBOL´´SOU
FILHO DE DEUS E NASCI PARA VENCER

´´ VENCERAM  TAQUARITINGA POR 3 X 0
Jogando no Clube dos Funcionarios

Publicos Municipais, a equipe sub-12 de
Jaboticabal  Naca, S.O.S. e Prefeitura,
venceu Taquaritinga pelo placar de 3 a
0, na manhã do último domingo, dia 25.
A equipe da vizinha cidade estava invic-
ta de 5 partidas. O projeto conta com
garotos com até 12 anos. No próximo
domingo, dia 01 de setembro, Jabotica-
bal enfrenta Ibitinga, no Clube dos Servi-
dores da Unesp às 9:hrs. da manhã, e no
dia 08, o jogo de volta contra Taquari-

tinga. O trabalho do técnico e educador
Zé Luiz vem dando frutos, pois alguns
garotos já estão sendo sondados e co-
mentados na região. O projeto ´´Sou Fi-
lho de Deus e Nasci para Vencer´´, vem
crescendo e tem como objetivo formar
primeiro, cidadãos de bem, de caráter,
humildade, responsabilidade e muito
amor. Agradecimentos a todos que parti-
cipam e apoiam, e em especial a Deus,
pela oportunidade de poder trabalhar com
essas crianças maravilhosas.

EQUIPES DE BASQUETEBOL  DE  JABOTICABAL  LUTAM  POR  VAGA  NAS  FASES  DE  PLAY-
OFFS  SEMI-FINAL  E  FINAL  DA  ASSOCIAÇÃO  REGIONAL  DE  BASQUETE  RIBEIRÃO PRETO

anos.
No último final de semana, sábado,

24/08, as equipes sub-21 e adulto mas-
culino de Jaboticabal estiveram na cida-
de de Cravinhos, realizaram duas parti-
das muito disputadas até o final, de-
monstrando a igualdade de nível entre
as duas equipes.

O técnico João Pifer comenta que
“em partidas assim, os detalhes do jogo
são muito importantes e determinam
uma vitória ou uma derrota, concentra-
ção, espírito coletivo,d etalhes táticos
e superação, são extremamente impor-
tantes para conquistarmos uma vitória
ou sofrermos uma derrota. Nestes dois
confrontos, a equipe de Cravinhos le-
vou vantagem e soube comandar o jogo
em seus domínios, conquistando duas vi-
tórias.

Resultados:
Categoria sub-21 masculino:
CRAVINHOS 50 x 43 F.A.E./COC/

CARDIOFISICO/JABOTICABAL.
Categoria adulto masculino:
CRAVINHOS 71 x 61 F.A.E./COC/

CARDIOFISICO/JABOTICABAL.
Equipe sub-21 de Jaboticabal: Hel-

ton de Pinho, Murilo Silva, Lucas Can-
deloro, Arthur Silva, Raphael Silva,  Rei-
naldo Borges, Matheus Falchetti, Feli-
pe dos Santos, Leonardo Martinez, Al-
bert Oliveira, Conrado Silva e Jhonatan
Santos. Técnico João Pifer e Assistente
Lucimara Silva.

Cestinha do Jogo: o atleta Guilher-
me Jabali de Cravinhos com 16 pontos.

Equipe adulto de Jaboticabal: Celso
Koop, Davilson Augusto, Moacyr Cur-
tarelli Neto, Maikel Espirito Santo,
Helton de Pinho, Reinaldo Borges, Jho-
natan Santos, Denilson Weiterich, Leo-
nardo Martinez, Matheus Paulillo, José
Augusto Bertanha e Norberto Silva.
Técnico João Pifer e Assistente Luci-
mara Silva.

Cestinha do Jogo: o atleta Maikel
Espírito Santo, da equipe F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL, com
26 pontos.

Próximos jogos das equipes de
basquetebol masculino e feminino
de Jaboticabal:

Dia 31/08/201, sábado, em Jaboti-
cabal, no Ginásio Alberto Bottino:

Às 13:00hs - categoria sub-16 mas-
culino, contra São José do Rio Preto.

Às 14:30hs, categoria sub-21 mas-
culino, contra Matão.

Às 16:00hs, categoria adulto femi-
nino, contra Matão.

Às 17:30hs, categoria adulto mas-
culino, contra Matão.

Dia 01/09/2013, domingo, em Ara-
raquara, no Ginásio do Sesi:

Às 09:00hs, categoria sub-16 mas-
culino.

Às 11:00hs, categoria sub-16 femi-
nino.

A  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO, CULTURA , ESPORTE  E  LAZER  REALIZA  ENTREGA  DE  MATERIAIS  ESPORTIVOS  ÀS
ESCOLAS  MUNICIPAIS  ATRAVÉS  DO  D.E.L./DEPARTAMENTO  DE  ESPORTE  E  LAZER

objetivo é oferecer oportunidades e edu-
cação através do Esporte de iniciação
com crianças dos 07 aos 14 anos, e no
futuro colaborar para a descoberta de
novos talentos, que possam represen-
tar a cidade de Jaboticabal em várias
competições a nível regional, estadual,
nacional e Internacional.

O diretor de Esportes do D.E.L. ,
João Henrique Pifer, comenta que o seu
“objetivo, juntamente com todo o apoio
do Prefeito Raul Girio e o Secretario de
Educação, o Professor Cesar Esper, é a
formação de alunos/atletas dentro das
Escolas Municipais, oferecendo mate-
rial de qualidade, professores capacita-
dos e valorizados, dentro de uma filoso-

fia de trabalho voltada para a Educa-
ção/Formação, através do Esporte. Um
exemplo de todo este trabalho foram
os 3º Jogos Escolares Municipais neste
ano de 2013. Dentre 21 escolas partici-
pantes, 11 foram municipais e a EMEB/
Afonso Tódaro foi a CAMPEÃ geral
na categoria pré-mirim”. O diretor de
Esportes do D.E.L., João Pifer, finaliza
dizendo que, “com o apoio da Prefeitu-
ra, a Secretaria de Educação e as Esco-
las Municipais, pretendemos realizar
cursos de capacitação na área de inicia-
ção desportiva e regras em várias mo-
dalidades aos Professores de Educação
Fisica de toda a rede Municipal, para
que os mesmos possam melhorar ainda

mais o nível dos treinamentos. Possuí-
mos Professores com capacidade de mi-
nistrar estes cursos e contribuir assim,
para uma melhora significativa da Edu-
cação Física Escolar”, concluiu João Pi-
fer.

As Escolas que receberam os mate-
riais esportivos foram as seguintes:
EMEB-AFONSO TÓDARO, EMEB -
PAULO FREIRE, EMEC - DR. JOSÉ
ABDO CHUEIRE, EMEB TEREZA
NORONHA DE CARVALHO/DISTRI-
TO DE CÓRREGO RICO, EMEB FLO-
RASSU FERNANDES DOS SANTOS/
DISTRITO DE LUSITÂNIA, EMEB-
AMADEU LESSI, EMEBWALTER
BARIONE E CEVER.

A IBJJF (Federação Internacio-
nal de Jiu-Jitsu) realizou no final
da última semana, o São Paulo
Open, uma das mais importantes
competições do Brasil e a Equipe
Núcleo de Lutas trouxe 9 meda-
lhas do evento, sendo duas para
Jaboticabal.

Destaque especial para Cacá
Nakagi e  Eduardo Afonso de Ja-
boticabal. Cacá foi campeão e con-
quistou o ouro na categoria roxa
máster pesadíssimo. Conquistou
sua vitória em cima do atual cam-
peão Brasileiro e do Campeão
Mundial de 2011.  Eduardo Afon-
so, mais conhecido por "Cabeça",
conquistou o bronze na categoria
marrom, master leve.

Destacamos também, Rafael
"Parmeza" Naves, que conquistou
a primeira medalha da ENL em uma
competição internacional da IBJJF,
como faixa preta categoria adulto,
a mais competitiva entre as faixas
etárias, conquistando também o
bronze no absoluto após 4 com-
bates. Lutando na categoria adul-
to, Maurício "Floripa" Antunes,
conquistando o bronze na catego-
ria meio-pesado faixa marrom.

Professor Alexandre Nonato,
faixa preta meio-pesado, ficou em
terceiro lugar. A atleta Viviana Ri-
beiro levou o ouro na categoria
leve faixa preta e prata no absolu-

Núcleo Jaboticabal, traz duas medalhas para
Jaboticabal do São Paulo Internacional Open

to.
E entre os sêniors, George

Guimarães levou o ouro na cate-
goria pena e bronze no absoluto
faixa roxa.

Venha conhecer o Jiu Jitsu Bra-
sileiro com a melhor equipe de Ja-
boticabal e região. A  Núcleo pos-
sui professores federados, com
prêmios nacionais e internacio-

nais, equipe agremiada a CBJJ, leia
mais: http://
nucleojaboticabal.com.br/

Av. João Pinto Ferreira, 140, Ja-
boticabal. Telefone: 16 9341 0001.

Paulo Biccio é um cidadão
que passou por vários pro-
blemas de saúde, o impossi-
bilitando de levar uma vida
normal. Com ajuda de famili-
ares e amigos, o mesmo des-
cobriu seu lado poético, de
escritor e ator. Vive da ven-
da das artes personalizadas
com mensagens próprias,
personagens infantís própri-
os e personalizados para fes-
tas, canecas, chaveiros, re-
lógios e outros. Realiza pa-
lestras para informar os cui-
dados com a doença que o
acometeu  (Síndrome de
Gullain Bardf), faz apresen-
tação teatral e homenagens
ao vivo. Paulo Biccio recebe
muito apoio da esposa Bene,
que o incentiva  muito, mas
o mesmo está necessitando
de uma ajuda para conclusão
de uma cirurgia para um im-
plante de prótese no joelho,
para abandonar a muleta que
usa diáriamente. Contato:
(16) 3251-1498 com sua tia
Valdelice.

Paulo Biccio
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No último dia 24 de agosto, a
presidente da Casa da Amizade
Elzi Ferreira, juntamente com as
companheiras, participaram da
campanha dia D, nos CIAFS I e

CASA DA AMIZADE PARTICIPOU DA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D

VI.
Foi um dia para os pais coloca-

rem o cartão de vacinação em dia.
Lembrando, que a campanha foi
até o dia 30 de agosto.
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