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A Prefeitura de Jaboticabal con-
tinua investindo na melhoria do
ensino básico. Uma equipe multi-
profissional deu início, na segun-
da-feira (09), a campanha Boa Vi-
são, bons resultados, uma parce-
ria das secretarias de Educação e
de Saúde. Mais de 3.500 alunos,
do 1º ao 5º ano, passam por exa-
mes optométricos nos próximos
dias e receberão, gratuitamente,
óculos de grau da Prefeitura.

Para o prefeito Raul Girio a me-
dida melhora o desempenho do
aluno na sala de aula. “Sentimos a
necessidade de avaliar aluno por
aluno. Nesta primeira etapa vamos
detectar possíveis problemas em

Entrega de óculos para crianças da rede municipal
Todos os estudantes serão atendidos gratuitamente

Prefeitura, entidades e grupos
de serviços estiveram reunidos
na última terça-feira (10) partici-
pando do lançamento da Campa-
nha Passos que Salvam. Promo-
vida pelo Hospital de Câncer de
Barretos, a passeata tem como
objetivo alertar a população so-
bre a importância do diagnósti-
co precoce do câncer infantoju-
venil.

Lançada campanha “Passos que Salvam”
Caminhada acontece em 24 de novembro

O evento é marcado pela ven-
da de kits personalizados e pela
realização de uma passeata. Em
2012, vários municípios participa-
ram da campanha e Jaboticabal
reuniu mais de quatro mil pesso-
as no encontro. Em 2013, a pas-
seata acontece em 24 de novem-
bro.

O Prefeito  Raul Girio, afirma que
o objetivo é aumentar o número

de participantes. “O Hospital de
Câncer de Barretos promove um
trabalho maravilhoso, que benefi-
cia pessoas de todos os cantos
do país. Está na hora de colabo-
rarmos com essa instituição tão
importante, adquirindo os kits e
principalmente, participando da
caminhada”.

A Coordenadora de Campanha
do Hospital de Câncer de Barre-

tos, Naima Khatib, reforça o em-
penho de Jaboticabal em promo-
ver a campanha. “Ano passado
fiquei emocionada em ver o nú-
mero de participantes na campa-
nha em Jaboticabal. A cidade deu
uma prova da importância da pas-
seata e principalmente de apoio
ao trabalho do Hospital de Cân-
cer de Barretos. Espero que o su-
cesso se repita em 2013 e que

possamos levar juntos essa men-
sagem”.

Próxima reunião – Todas as
entidades de Jaboticabal estão
convidadas para participar da pró-
xima reunião que acontece na ter-
ça-feira (17), no salão nobre do
Paço Municipal. O encontro vai
definir os pontos de vendas dos
kits e detalhes da passeata.

“Estamos convidando todas

as entidades e clubes de servi-
ço de Jaboticabal para garantir
um grande número de partici-
pantes na caminhada de 2013.
As entidades interessadas em
participar da reunião podem en-
trar em contato pelo telefone
3209-3328 e obter mais informa-
ções”, ressalta o Coordenador
local da Campanha, José Paulo
Lacativa Filho.

A essência da felicidade está
contida na sinceridade

Tenha experiências verdadeiras
sendo sempre expontâneo

Quem perdoa enriquece a alma
com frutos da sabedoria

estudantes até o 5º ano e, logo
após atender esses 3.524, vamos
examinar os do 6º ao 9º ano”, in-
forma. “É mais uma vitória. Sabe-
mos que muitas famílias não têm
condições de comprar uma arma-
ção. Por isso, decidimos oferecer
gratuitamente”, completa.

O Secretário de Educação, Cé-
sar Esper, explica que todas as 12
escolas municipais serão atendi-
das, incluindo a Estrelinha Azul
(surdos) e as de Córrego Rico e
Lusitânia. “Uma equipe da saúde
irá em todas as escolas e fará o
exame em cada aluno. Se for de-
tectado alguma anormalidade, o
estudante será imediatamente en-

caminhado ao oftalmologista, no
Posto de Saúde. Se o diagnostico

for confirmado a Prefeitura provi-
denciará um óculos”, finaliza.

O projeto conta com o apoio
do Senac Jaboticabal. Mais in-

formações pelo telefone (16)
3209-2469.

Por apenas R$ 10 - jaboticaba-
lenses de todas as idades pude-
ram desfrutar de um passeio dife-
rente pela região, na última sema-
na. Através do Programa Roda SP,
os interessados puderam conhe-
cer alguns turísticos locais ou ain-
da se dirigir a Barrinha, Sertãozi-
nho, Ribeirão Preto e Brodowski.

Ao todo, 16 ônibus especiais
circularam pela região. “O objeti-

Roda SP: Jaboticabal integrou rota turística
Programa atendeu munícipes de cinco cidades com passeios diferentes

vo era incentivar o turismo e oti-
mizar a visitação aos atrativos tu-
rísticos que a região oferece”, de-
clarou o secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Valdemir Lut-
ti.

Quem veio a Jaboticabal pôde
visitar a Unesp, Lago Municipal,
Praça Dr. Joaquim Batista (Matriz),
Igreja São Benedito (próxima ao
Shopping), Museu, Escola de Arte

e Casa do Artesão.
Roda SP Solidário: Abrindo o

roteiro de passeios, o programa
atendeu entidades assistenciais da
cidade. Para esse dia os organiza-
dores prepararam uma rota espe-
cial: Caminhos da Arte, que vai a
Sertãozinho visitar a Feira do Li-
vro e o Parque Ecológico e a Bro-
dowski passear pelo Museu de
Portinari e a Igreja Matriz.

Aproveitando o período de es-
tiagem, a SAAMA (Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e
Meio ambiente) promove a recu-
peração de trechos de estradas
rurais municipais. Os locais estão
sendo aterrados, alinhados e ni-
velados. As equipes também me-

SAAMA recupera trechos de estradas rurais
Equipes aproveitam o período do ano para garantir comodidade e

segurança aos moradores da zona rural

lhoram o escoamento de água e
alargamento da via.

 Nas últimas semanas, trechos
da JBT 333, JBT 275, JBT 006 e
JBT 420 receberam melhorias.

 O Secretário da SAAMA, Sér-
gio Nakagi, ressalta a necessida-
de de promover melhorias nas es-

tradas rurais. “O trabalho da SA-
AMA não pára durante o ano. Ja-
boticabal tem muitas estradas ru-
rais e precisamos garantir que to-
das estejam em condições de trá-
fego, garantindo a segurança dos
usuários e um melhor escoamento
da safra”.
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P/ Prof. João Pito

Por  Monsenhor Jonas Abib

A acumulação de riquezas e a osten-
tação estão deturpando os Valores das
coisas e das pessoas.

Em um Mundo no qual o dinheiro é
mais valorizado que os Sentimentos, a
aparência também acaba sendo mais
importante que a Essência.

Consequentemente, o que era
antes a luta entre o Ser e oTer, ago-
ra, na Vida, se tornou um campo de
batalha entre o Ser e o Parecer.

Entretanto, como a cada dia está
mais difícil Ter, muitos de nós passa-

Esta equipe que comentamos no ar-
tigo anterior, com toda uma imensa
parafernália, esteve em ambos os cemi-
térios; nas Catacumbas e no Bom Jesus,
para tentar explicar os estranhos fenô-
menos que ali “aconteciam” ou dizem
acontecer? Como: pessoas gritando
como se estivessem rasgando seus cor-
pos ou queimando-os, inclusive com
odor de carne humana queimada???.

Diz a reportagem [Yutube] que mui-
tos cadáveres vítimas da febre amarílica
eram empilhados e queimados para evi-
tar o contágio de outras pessoas e que
também ocorria o sepultamento de do-
entes vivos???  E como não havia médi-
cos suficientes para o socorro aos doen-
tes e a impotência da medicina frente a
esta doença, esta prática era mais fácil
de acontecer principalmente na “boca”
do povo assustado, apavorado mesmo,
[esta equipe espanhola que cá veio deve
ter lido tudo sobre a peste negra para
fazer as analogias que fizeram por aqui].

Que não morre é eterno e duradou-
ro. Vive através da encarnações na ida
de um plano espiritual para o materi-
al, ou vice versa, são as vidas que se
renovam na EVOLUÇÃO contínua de
um aprendizado que valoriza as ações
e reações. Somos produtos de DEUS,
em busca de êxitos e vitórias que eno-

Neste Salmo está o centro da voz de
Deus, e quem diz isso é o próprio Se-
nhor por meio do salmista: "Oxalá ou-
vísseis hoje a voz do Senhor: 'Não fe-
cheis os vossos corações'" (Salmo 94).

Meus irmãos, está aqui uma revela-
ção do Senhor: "Ouvi a minha voz, e
segui adiante por todo o caminho que
Eu vos indicar para serdes felizes" (Je-
remias 7,23) .

É uma infelicidade o fato de pensar-
mos que as leis divinas são um fardo
para nos fazer infelizes. Por isso, o Se-
nhor nos pede: “Não fecheis os vossos
corações”. Aqui, Deus não fala de ouvi-
dos, mas de coração, porque a Ele se
ouve com o coração. Por isso é preciso

PEDACINHOS DE LUZ

CANTINHO DA REFLEXÃO
Não fecheis os vossos corações

tê-lo cada vez mais aberto, mais dócil,
porque é assim, com essa docilidade, que
o Senhor vai nos falar e vamos conse-
guir ouvi-Lo. Ele está nos indicando o
caminho, e se o seguirmos seremos feli-
zes.

Tudo o que o Senhor nos ensina,
precisamos passar para todas as outras
pessoas. Mas se elas não quiserem nos
ouvir, temos de rezar por elas, pedindo
que o Espírito Santo as ilumine para que
ouçam a voz do Senhor e vivam segun-
do a vontade divina.

"Senhor, tira a surdez do coração de
cada um de nós, e, ao pedir isso por nós,
pedimos também pelos nossos. Tira a
dureza e a desobediência do nosso cora-
ção. O que eu peço por mim, Senhor,
peço pelos meus, para que eles sejam
felizes e para que, na nossa casa, seja-
mos felizes e ajudemos os outros a se-
rem também".

Irmãos, o Senhor está nos mostran-
do o segredo da felicidade: ouvir a voz
d'Ele e seguir esse caminho. "Mas eles
não ouviram e não prestaram atenção;
ao contrário, seguindo as más inclina-
ções do coração, andaram para trás e
não para a frente" (Jeremias 7,24).

Qualquer pessoa, qualquer família,
qualquer nação que não ouve a voz do
Senhor ao invés de andar para frente,
vai andar para trás. Essas não são pala-
vras dos padres nem do Santo Padre,
são do próprio Deus.

Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção

Nova

A ETERNIDADE DO ESPÍRITO

Reflexão  -  Ser ou Parecer?
mos a buscar maneiras de Parecer Ter.
E alguns de nós procuramos ainda algo
pior. Parecer Ser! Queremos Parecer
cultos só porque compramos muitos li-
vros; Parecer competentes apenas por-
que usamos palavras em ingles.

A cobrança para obter sucesso a todo
custo criou uma multidão que se sente
perdedora.

O drama é este: Nós deixamos de nos
sentir importantes por ser Nós mesmos.
Muitos acreditam que, para termos al-
gum Valor na Sociedade, precisamos dei-

xar evidente que conquistamos algo.
Quando acreditamos que Somos im-

portantes por Ser quem Somos, não pre-
cisamos provar  nada a ninguém, nem a
Nós mesmos. Desenvolvemos uma
Consciência profunda a respeito de nos-
so Valor e não nos deixamos levar pelas
cobranças que nos fazem.

Nós Somos importantes pelo
que Somos. Não precisamos Provar
coisa alguma.

Inspirado no livro  -  Heróis de Ver-
dade.

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL _ Cont... - Prof. João Pito

“Felizes os filhos a  quem  os pais conduzem, não pelo caminho extenso e
difícil dos conselhos, mas pelo mais curto e fácil dos exemplos” D’Aguesseau

Para clarear um pouco mais sobre o
assunto, nós lançamos mão de um ins-
trumento muito útil como eu ter usado
a História Oral, ferramenta muito usa-
da nos dias de hoje, desde que haja uma
escolha das “testemunhas” que falarão
sobre o tema em questão.

Neste caso nós escolhemos para dar
o seu testemunho o Senhor Ângelo Be-
netti [em memória], uma pessoa de
grande memória e gabarito e que era dos
tempos iniciais do século XX, quando o
medo sobre o retorno da doença à cida-
de e os comentários eram grandes sobre
o assunto e ele foi taxativo e disse que
nunca ouviu falar sobre a queima de ca-
dáveres ou que alguém foi enterrado
vivo, sobre as “coisas” que apareciam
nos cemitérios ele disse que eram co-
mentários fantasiosos e como um bom
religioso ele disse: Deus não permitiria!

“Em minha época em que a memó-
ria sobre o assunto trágico nunca coisas
como as que dizem hoje foram escuta-
das e olha João eu conhecia muitos fa-
miliares que perderam membros seus
naquela tragédia”.

Ante tudo o que falaram, um dos pes-
quisadores assim se manifestou: “Todos
nós sabemos que neste mundo não exis-
te uma só realidade, uma só dimen-
são!” As misteriosas sombras vistas
eram sem quaisquer dúvidas de seres
humanos? A pesquisa executadas com

aparelhos eletromagnéticos mostra a
intervenção de seres humanos ou qual-
quer energia partida dos mortos? Que
tiveram morte horrenda da febre ama-
rela, morte anunciada para os mais
pobres, com sofrimentos atrozes.

Os pesquisadores inquiridos sobre um
reestudo da questão, não quiseram vol-
tar ao lugar tão grande, foi o susto que
levaram com o que viram, que os deixa-
ram deprimidos e não voltaram mais,
mas deixaram o seguinte comentário:
“Aquello fue tan espantoso que non qui-
sieram volver al Cementério de lãs sie-
te Catacumbas” [sic].

Estudantes da cidade que freqüenta-
vam o sitio da Yutube, iniciaram comu-
nicação entre si e para vermos a farsa ou
a forma jocosa com esses estudantes tra-
taram este assunto referente à história
passada de Jaboticabal, que deixou mar-
cas fortes de sofrimento e horror, a co-
municação entre eles tinha o início em
inglês, catalogamos partes dos comuni-
cados entre eles, mas em nenhum deles
há um nome, mas frases que me dão uma
pista do estado de espírito que eles se
encontravam. Eu falo isto por saber pro-
fundamente das pessoas que “curtem”
esses lugares, principalmente no Bom
Jesus, por ser ermo e de solidão total, e
segundo amigos meus, que fazem comen-
tários irônicos, dizem o seguinte: “As
pessoas que alí se postam, vêem de fato

muitas coisas, bem estranhas de fato!!!.
Vejamos algumas das comunicações

entre essas pessoas que eu tirei do Yutu-
be, “Eu moro ao lado das catacumbas
e toda a noite eu escuto gritos horríveis
e tenebrosos... é .[lógico]  que é goza-
ção, pois alí não mora ninguém]. Há
apenas um motel nas cercanias.

“2 monts...Ago – Muito engraçado!
Jaboticabal ficou parecendo a Transil-
vânia latina [...] conta para esses espa-
nhóis que lá no cemitério tem um bar-
racão que acontecem festas e os mortos
participam também...”

“E o pior é que eles vem de longe, lá
da Espanha, pois, sabem que os brasilei-
ros são uma cambada de “frouchos” e
que não tomariam nenhuma atitude
contra as reportagens ou documentári-
os como estes” [sic].

Tudo isto mostra várias coisas; a ju-
ventude não é alheia ao que se passa ao
seu redor e sabe usar de humor para re-
agir, embora com algo de xenofobia já
crescente por cá.

A presença dos espanhóis em Jabo-
ticabal justifica-se, pois muitos morre-
ram aqui no período da febre e não es-
queçamos que aconteceu no auge da
imigração para este País.

Prof. João Pito
“Não estrague o seu dia: a sua irrita-

ção não solucionará problema algum”.
– André Luiz.

P/ Maria Cappatto

Nada nesta vida acontece por acaso.
Ninguém chega até nós por um sim-

ples acaso.
Existe um dito popular muito sábio

que diz:
“As pessoas não se encontram por

acaso, nem permanecem em nossa vida
por causa desse simples acaso”.

Pense nisso.
“ O DESTINO DE CADA UM”
Passamos por momentos de plena

NINGUÉM  CONHECE  ALGUÉM  POR  ACASO...

felicidade em nossa vida.
Momentos estes que nos marcam de

uma forma surpreendente, e nos trans-
formam, nos comovem, nos ensinam e
muitas vezes, nos machucam profunda-
mente.

As pessoas que entram em nossa vida,
sempre entram por alguma razão, al-
gum propósito.

Elas nos encontram ou nós as en-
contramos meio que sem querer, não há
programação da hora em que encontra-
remos estas pessoas.

Assim, tudo o que podemos pensar é
que existe um destino, em que cada um
encontra aquilo que é importante para
si mesmo.

Ainda que a pessoa que entrou em
nossa vida, aparentemente, não nos
ofereça nada, mas ela não entrou por
acaso, não está passando por nós ape-
nas por passar.

O universo inteiro conspira para que
as pessoas se encontrem e resgatem algo
com as outras.

Discutir o que cada um nos trará,
não nos mostrará nada, e ainda nos fará
perder tempo demais desperdiçando a
oportunidade de conhecer a alma dessas
pessoas.

Conhecer a alma significa conhecer
o que as pessoas sentem, o que elas real-
mente desejam de nós, ou o que elas
buscam no mundo, pois só assim é que
poderemos tê-las por inteiro em nossa
vida.

A amizade é algo que importa muito
na vida do ser humano, sem esse vínculo
nós não teremos harmonia e nem paz.

Precisamos de amigos para nos en-
sinar, compartilhar, nos conduzir, nos
alegrar e também para cumprirmos nos-
sa maior missão na terra:

“Amar ao próximo como a si mes-
mo”.

E para que isso aconteça, é preciso
que nos aceitemos em primeiro lugar, e
depois olhemos para o próximo e en-
xerguemos o nosso reflexo. Essas pes-
soas entram na nossa vida, às vezes de
maneira tão estranha, que nos intrigam
até.

Mas cada uma delas é especial, mes-
mo que o momento seja breve, com
certeza elas deixarão alguma coisa para
nós.

Observe a sua vida, comece a recor-
dar todas as pessoas que já passaram por
você, e o que cada uma deixou.

Você estará buscando a sua própria

identidade, que foi sendo construída aos
poucos, de momentos que aconteceram
na sua vida, e que até hoje interferem
em seu caminho.

Quando sentir que alguém não lhe
agrada, dê uma segunda chance de co-
nhecê-lo melhor, você poderá ter mui-
tas surpresas cedendo mais uma oportu-
nidade.

Quando sentir que alguém é especial
para você, diga a ele o que sente, e terá
feito um momento de felicidade na vida
de alguém.

Não deixe para fazer as coisas ama-
nhã, poderá ser tarde demais.

Faça hoje tudo o que tiver vontade.
Abrace o seu amigo, os seus irmãos,

os seus filhos.
Dê um sorriso para todos, até ao seu

inimigo.
Se estiver amando, ame prá valer,

viva cada minuto deste amor, sem me-
dir esforços.

Seja alegre todas a manhãs, mesmo
que o dia não prometa nada de novo.

Planeje o seu destino!
Sopre aos ventos os seus sonhos, eles

irão se espalhar pelos ares e voltar a
você em forma de Realidade!

Preste bastante atenção em todas as
pessoas, elas poderão estar trazendo a
sua tão esperada FELICIDADE!

Existem muitas pessoas que já en-
frentaram ou estão enfrentando este
mau chamado desânimo ou a falta de
animação. Como é horrível passar por
isso, não é fácil, somente quem já pas-
sou ou está passado pode dizer o quanto
isto é difícil. Algumas pessoas ficam de-
sanimadas por vários motivos. Exem-
plo: uma perda de um ente querido, um
casamento que não deu certo, um pro-
blema financeiro, enfim são tantas coi-
sas que levam as pessoas a querer desis-

VENCENDO O DESÂNIMO
tir da vida, principalmente quando as
coisas não acontecem como elas gosta-
riam. Ficam desiludidas, pensando sem-
pre no pior e se perguntando por que
Deus? Tudo isso só acontece comigo?
O que eu fiz para merecer isso? Você
não precisa fazer absolutamente nada,
simplesmente as coisas acontecem de
um ora para outra. Mas isso não quer
dizer que você está sozinho ou que tudo
está perdido de maneira nenhuma. Sem-
pre haverá uma saída, mesmo quando
tudo parecer que não tem mais jeito. A
bíblia fala que Josué filho de Num, servo
de Moisés, havia sido escolhido para es-
piar a terra de Canaã que o Senhor tinha
prometido aos filhos de Israel, que lhes
daria. Os que subiram para espiar a terra
foram doze homens chefes de famílias.
Eles passaram quarenta dias espiando a
terra e até trouxeram alguns frutos, que
foram preciso dois homens para carre-
gar. Quando voltaram de espiar a terra,
foram até Moisés e mostraram os fru-
tos da terra e disseram: Moisés a terra é
boa e mana leite e mel, é terra de abun-
dância, estes são os seus frutos. Porém,
os seus moradores são como gigantes
aos nossos olhos e suas cidades são for-
temente armadas. O povo quando ou-
viu isso ficou desanimado e sem espe-

rança. Josué e Calebe até tentaram ani-
ma-los, dizendo: Subamos animosamen-
te e possuamo-la porque certamente
prevaleceremos, mesmo assim o povo
não acreditou. Somente Josué e Calebe
tomarão posse da terra, porque eles acre-
ditaram. Depois de tantas lutas e vitóri-
as, Moisés passou a responsabilidade
para Josué, este foi escolhido para ser o
líder do povo em lugar de Moisés. Mas
Josué estava muito triste e desanimado
com a morte de Moisés. Ele não queria
seguir em frente, estava totalmente en-
tregue à solidão, sem vontade alguma.
Ele perdeu toda a esperança que um dia
teve, deixou de sonhar com um futuro
melhor e ficou sentado se lamentando.
Até que o Senhor disse: Josué, meu servo
Moisés é morto; levanta-te, pois, agora
passa este Jordão, tu e todo este povo, a
terra que eu dou aos filhos de Israel. Es-
força-te e tem bom ânimo, porque tu
farás a este povo herdar a terra da pro-
messa. Tão somente esforça-te e tem
mui bom ânimo. Josué só venceu o desâ-
nimo porque o Senhor ordenou que ele
se levantasse e tivesse bom ânimo. Você
também pode vencer colocando sua fé
em Deus. Ele está com você o tempo
todo. Para Josué, não foi fácil, porque
foi uma perda muito grande e se ele fi-

casse alí remoendo e só pensando no
passado, ele não teria nenhuma vitória.
Pare de viver no passado, olha para fren-
te, faça como Josué, o tempo de Moisés
já foi, agora é o seu tempo de vencer. Não
podemos mudar o nosso passado, mas
podemos mudar o nosso futuro, que está
diante de nós. Tenha bom ânimo, porque
uma pessoa desanimada só atrai coisas
ruins, negativas e não chega a parte algu-
ma. Enquanto você ficar pensando no
que já passou, você nunca vai ver as coi-
sas boas que Deus já preparou para você.
Tem uma terra de benções para você con-
quistar nesta vida, não perca mais tempo,
não importa o quanto você já sofreu ou
quantas coisas que você já perdeu, enfim.
Deus está preparando uma coisa nova e
vai trazer muita alegria para o seu cora-
ção. Você vai ver com os seus olhos e
dizer: eu sou um vencedor. Deus está di-
zendo: Não te mandei Eu? Esforça-te e
tem bom ânimo; não pasmes, nem te es-
pantes, porque o Senhor teu Deus, é con-
tigo, por onde quer que andares. Vença o
desânimo, confessando a palavra de vitó-
ria. Eu sou mais que vencedor, a vitória já
é minha, posso todas as coisas em Cristo
que fortalece. Está é a minha oração. Ouça
o nosso programa A Verdade da Palavra.
Diáriamente Na GAZETA FM 107.9 das
5hrs30mim às 6hrs30mim
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

Afeganistão. 1981 a União Sovié-
tica está bloqueada numa fútil e san-
grenta batalha contra as guerrilhas Ma-
jahedeen. Separados de sua  patrulha,
a equipe do Tanque russo T- 62 se
envolve num jogo mortal de gato e rato
com os insurgentes locais, liderados
por Taj (Steven Bauer). O tirânico co-
mandante do Tanque Daskal (George
Dzundza), espalha destruição em uma
pacífica aldeia afegã, levando os valo-
res morais do motorista do Tanque,
Koverchenko  (Jason Patric), ao  seu
limite máximo. Prevendo um motim,
o psicótico Vaskal abandona os seus
comandados para morrer no deserto
nas mãos dos rebeldes e finalmente
encontrar-se com seu próprio desti-
no.

“Nenhum filme desde Platoon con-
seguiu este nível de crueza ao revelar
sem medo os explosivos pesadelos dos
combates”. A guerra traz à tona a fera
em cada homem. Afeganistão: URSS e
E.U.A,  que apoiavam guerra civil no
país, retiraram ajuda financeira. Depois
de servir por anos como principal pal-
co de provocações da Guerra Fria, o
Afeganistão viu-se desprotegido. O
país vivia uma guerra civil entre o go-
verno comunista apoiado pela URSS e
guerrilheiros islâmicos, bancados pe-
los Estados Unidos desde 1979.

Em 13 de setembro de 1991, os
governos soviético e norte-americano
anunciaram que não sustentariam mais
o horror afegão. O país foi lançado à
sua própria sorte, mas, longe de con-
seguir a paz, continuou o sangrento
conflito com seus próprios meios. O
Afeganistão sempre foi uma vítima
histórica. Sua posição privilegiada en-
tre o Extremo Oriente, o Oriente Mé-
dio e a Rússia fez com o país fosse
alvo constante de invasões, da Anti-
guidade ao anos dourados do Império
Britânico, passando pelas ocupações
de Genghis Khan e  dos Turco otoma-
nos. Para soviéticos e norte america-
nos, não poderia haver melhor área
para a disputa de seus respectivos
poderes de fogo. No final da década
de 70, quando a União Soviética deci-

brecem e aumentam a auto-estima.
O ESPÍRITO não perde a sua indi-

vidualidade através dos tempos, é  in-
destrutível, indivisível e eterno, é uma
partícula da natureza e evolui para a
perfeição.

ATRIBUTOS DO ESPÍRITO
Força de vontade. Firmamos nos-

sos recursos para conseguirmos nos-
sos objetivos, para vencermos nossos
obstáculos e termos boas iniciativas,
onde é uma fortaleza que brilha e abre
caminhos iluminados pelo amor e per-
dão.

Consciência de Si Mesmo. É a auto-
apreciação do espírito no seu justo va-
lor, não há vaidade, nem falsa modés-
tia. Agimos com simplicidade, com

respeito e serenidade.
CAPACIDADE DE  PERCEP-

ÇÃO Intuição e inspiração são fortes
componentes da capacidade de perce-
ber e observar, principalmente nos ele-
mentos de decisão. É de comporta-
mento diante dos problemas que a vida
apresenta.

O PODER DO RACIOCÍNIO.
Ele dá o poder de compreensão e so-
lução para  resolver os problemas
obscuros e de difícil condição nos
trabalhos de recuperação. É um meio
de poderosa defesa contra o fanatis-
mo e da fé, na dependência do espí-
rito.

NA FACULDADE DE CONCEP-
ÇÃO, estão: a -  o gênio inventivo; b -

predisposição construtivas  das cria-
ções do pensamento; c - força enge-
nhosa  realizadora das transformações;
d -  Evolução Universal tanto nas ar-
tes como nas ciências e letras, tendo
sua posição eminente.

EQUILIBRIO MENTAL. A pon-
deração e a moderação são qualidades
reveladoras, no encontro de proble-
mas  da vida terrena, com mais  segu-
rança se abstém de errar. O bom senso
e o critério são medidas acertadas para
o equilíbrio mental.

A LÓGICA. Dá ao espírito: a - dá
ao espírito de acordo com nossas ati-
tudes, condições e declarações. Ex-
pressa harmonia na passagem de idéi-
as. Serve para colocar em dia os pen-
samentos. É uma faculdade que pro-
vém da educação do espírito. ENTEN-
DIMENTO TRAZ A PAZ E A LÓ-
GICA .

A FERA DA GUERRA - FILME DA COLUMBIA
PICTURES COM GEORGE DZUNDZA, JASON

PATRIC E STEVEN BAUER

diu enviar tropas ao Afeganistão para
apoiar o presidente comunista Barbrak
Karmal, a guerra fria já não causava os
mesmos calafrios que nas décadas de
50 e 60, quando a ameaça de um ata-
que  nuclear chegou a ser iminente.
Washington e Moscou brigavam mais
por uma hipotética guerra no espaço
que por posições em terra. Mas os
Estados Unidos não poderiam perder
a chance de continuar mostrando seu
poderio bélico. O dinheiro norte ame-
ricano foi enviado em quantias subs-
tanciosas a partir de 1979 para ajudar
os rebeldes islâmicos que se opunham
ao governo.

 A questão afegã foi, durante quase
12 anos, a maior operação da CIA,  a
Agência Central de Inteligência dos Es-
tados Unidos. Um  agente informou
que a CIA chegou a gastar 260 mi-
lhões por ano para ajudar os rebeldes,
que também receberam apoio da Ará-
bia Saudita. Os soviéticos, por sua
vez, davam cerca de 3,5 bilhões anual-
mente para apoiar o governo. Foi no
Afeganistão que se testaram pela pri-
meira vez armas com tecnologia de
ponta da década de 80. Enquanto
Moscou e Washington se desdobra-
vam para incluir no orçamento gastos
com armamentos num conflito de um
só país, o próprio Afeganistão ruiu
através de bombas e ataques aéreos de
refugiados a maioria deles buscou abri-
go no vizinho Paquistão.

 A economia do país, baseada so-
bre tudo na agricultura, foi arrasada
por anos de bombardeios e incêndios.
Quando a perestroika começou a dar
um começou a dar um fim definitivo a
Guerra Fria, o sustento do armamen-
to pesado no Afeganistão durou pou-
co tempo. Ao abandonarem o país à
sua própria sorte, União Soviética e
Estados Unidos lavaram as mãos so-
bre uma nação completamente destru-
ída com apoio alheio. Um ano depois
da retirada das tropas soviéticas, os
rebeldes chegaram ao poder. Primeiro
tentaram fazer um governo de colisão
com supervisão da ONU. Mas as guer-
rilhas passaram a brigar entre si e a
hegemonia do Taliban (que significa
estudante, em persa), devolveu o ter-
ror ao país. Depois de conquistar vá-
rios territórios no interior do país e
deixar o Afeganistão praticamente in-
governável, o Taliban conseguiu tomar
90% do território em 1.998 e passou a
ter o controle oficial do país.

CURIOSIDADE: 13 de Setembro
de 1.922, numa quarta-feira, o Record
de temperatura mais alta já registrada
na terra, é obtido em Al Aziziyah, em
área desértica da Líbia (África), 58
graus Celsios.
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Coutinho, o maior número 9 do mundo

Antônio Wilson Honório, o
Coutinho, inesquecível parceiro
de Pelé no Santos, de 1958 a 1967,
mora em Santos (SP) e trabalhou
como técnico de juniores na Pre-
feitura de São Paulo, em escolinhas
de Santos e inclusive no Santos

Futebol Clube.
Nascido no dia 11 de junho de

1943, em Piracicaba (SP), Coutinho
fez sua estreia na equipe do Santos
com apenas 16 anos. Ao lado do Rei
Pelé, ele formou uma das melhores
duplas de ataque da história do fu-
tebol mundial. Pelo Peixe, o centroa-
vante marcou 370 gols.

Coutinho ainda defendeu o Vi-
tória, em 1968, a Portuguesa, em
1969, o Bangu, em 1971 e 1972, o
Atlas do México, em 1971 e o Saad,
de São Caetano do Sul (SP), em
1973. Pela Seleção Brasileira, ele
realizou 15 jogos (11 vitórias, um
empate e três derrotas) e marcou
seis gols (números do livro "Sele-
ção Brasileira 90 anos", de Anto-

nio Carlos Napoleão e Roberto
Assaf).

Nas categorias juniores do
Santos, como técnico, Coutinho
revelou o lateral-direito Baiano. o
lateral-esquerdo Gustavo Nery,
entre outros jogadores.

PRINCIPAIS TÍTULOS
Campeão Paulista (1960, 61, 62,

64, 65 e 67), da Taça Brasil (1961,
62, 63, 64 e 65), do Rio-São Paulo
(1959, 63, 64 e 66), Robertão (1968),
Libertadores da América (1962 e
63) e Mundial Interclubes (62 e
63), vencendo na final o Benfica,
em 1962, e o Milan em 1963. As
finais da Libertadores foram: con-
tra o Peñarol em 1962 e contra o
Boca Juniors em 1963.

Santos, anos 60 - Em pé: Lima, Ismael, Zito, Haroldo, Modesto e Gylmar. Agachados: Peixinho,
Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe.

Fantástica imagem - A foto, do dia 21 de junho de 1959, foi tirada na cidade espanhola de La Coruña.
Maravilhosa por si só, mostra o Peixe posando 30 minutos depois de um jogo em que  goleou o Botafogo
por 4 a 1 e ficou com a taça do torneio Tereza Herrera, um dos mais tradicionais do mundo disputado
desde 1946. Por sinal, o alvinegro da Vila jogou tanto naquela ocasião que a torcida não arredou pé do
estádio, lá ficando para aplaudir ininterruptamente os craques que bailavam com a camisa branca mais
famosa do mundo. Em pé estão o tesoureiro Ciro Costa, Dorval, Fioti, o inesquecível Fiori Giglioti, o
médico da delegação Daló Salerno, Lula, Getúlio, cartola não identificado, Zito, Athié Jorge Cury,
Formiga, Lalá, Ramiro, Laércio, Mourão, mais um cartola não identificado, Modesto Roma e mais dois
membros da delegação não identificados. Na fila de baixo estão Feijó, Dalmo, Pavão, Alfredinho,
Coutinho, Álvaro, Afonsinho, Pelé, Pepe e o massagista Macedo com a camisa com a letra "E" estam-
pada, em referência à palavra enfermeiro que, anos depois, seria substituída no meio futebolístico pelo
"M" de massagista. Quanta saudade!

Leônidas da Silva, o Diamante Negro
Inventor do gol de bicicleta

Leônidas da Silva, o eterno "Di-
amante Negro", grande craque do
futebol brasileiro nas décadas de
30 e 40, morreu em janeiro de 2004,
aos 90 anos, muito debilitado pelo
Mal de Alzheimer.

Centroavante de rara elasticida-
de e velocidade, Leônidas brilhou
defendendo o Flamengo, São Pau-
lo e Seleção Brasileira. Na Gávea,
ele marcou 150 gols em 179 jogos
(113 vitórias, 30 empates e 36 der-
rotas), (segundo números do "Al-
manaque do Flamengo", de Rober-
to Assaf e Clóvis Martins), entre
1936 e 1941 . Contratado pelo Tri-
color Paulista, anotou mais 142
gols até 1950. Pelo São Paulo, Le-
ônidas disputou 210 partidas. Se-
gundo o "Almanaque do São Pau-
lo", de Alexandre da Costa, foram
136 vitórias, 36 empates e 38 der-
rotas.

Porém, não foi apenas o ótimo
aproveitamento como artilheiro
que notabilizou a carreira do "Dia-
mante Negro". Leônidas é consi-
derado o inventor da bicicleta, jo-
gada que acabou por lhe render o
apelido de homem-borracha.

Com a camisa da Seleção, o cen-
troavante disputou 37 partidas,
anotando o mesmo número de
gols, e disputou os Mundiais de
1934 e 1938, quando sagrou-se ar-
tilheiro com sete gols (até novem-
bro de 2006 o "Diamente Negro"
era considerado artilheiro isolado
da Copa de 38 com 8 gols, mas a
Fifa fez uma recontagem e "tirou"
um gol do brasileiro - da partida
em que o Brasil bateu a Tchecos-
lováquia por 2 a 1 - que passou a
dividir a artilharia com o húngaro
Gyula Zsengeller).

Leônidas da Silva e Quarentinha
são os maiores goleadores absolu-
tos da seleção brasileira, ambos
com a média de gol (1,00) por jogo;
Leônidas jogou 37 vezes e fez 37
gols. Quarentinha jogou 17 vezes

e fez 17 gols pela seleção.
O recorde de Leônidas e Qua-

rentinha abrange jogos da seleção
brasileira de 1914 a 2004, e batem
os índices de Pelé (0,83% de gol
por jogo), Romário (0,80), Zico
(0,72), Ronaldinho (0,72), Bebeto
(0,46), Jairzinho (0,40), Rivelino
(0,33), Tostão (0,55), Ademir de
Menezes (0,85), Ronaldinho Gaú-
cho (0,56) e outros. Ademir de
Menezes, com 9 gols, é o maior
goleador do Brasil numa única
Copa do Mundo (1950).

Esses dados são da obra “Se-
leção Brasileira – 90 anos” (1914-
2004), editado pela CBF/Mauad,
dos jornalistas Antônio Carlos
Napoleão e Roberto Assaf. O li-
vro é uma publicação oficial da
CBF. No prefácio, o jornalista Mar-
cos Penido retrata episódios des-
tacados de unicamente 3 jogado-
res nacionais: Leônidas da Silva,
Nilton Santos e Pelé.

Na galeria de títulos de Leônidas
destacam-se os cariocas de 1934
(pelo Vasco), 1935 (pelo Botafogo)
e 1939 (pelo Flamengo), e os paulis-
tas de 1943, 45, 46, 48 e 49, todos
pelo São Paulo Futebol Clube.

Natural do Rio de Janeiro-RJ,
Leônidas - nascido em 6 de setem-
bro de 1913 -, começou a carreira
no Bonsucesso e passou por
Peñarol, Vasco e Botafogo antes
de chegar ao Flamengo. Marcou
gols tanto pela seleção carioca
(15), quanto pela paulista (7).

Vitimado por graves proble-
mas de saúde, o Diamante Ne-
gro passa os últimos anos de sua
vida internado na clínica São
Camilo, especializada em idosos.
Aos 85 ganha sua biografia, “Di-
amante Eterno”, escrita por An-
dré Ribeiro. Quatro anos depois,
o cineasta Paulo Machline inicia
a produção de um filme sobre o
ex-craque.

Campeão Paulista de 1948
O quarto título paulista do São Paulo. Em pé estão Rui, Savério, Mauro, Bauer, Mário e Noronha;

agachados vemos China, Ponce de León, Leônidas, Remo e Teixeirinha.

Pacaembu lotado
O São Paulo, fortíssimo nos anos 40. Em pé: Piolim, Rui, Bauer, Renganeschi, Noronha e Gijo.

Agachados: Luizinho Mesquita, Sastre, Leônidas, Remo e Teixeirinha. Foto enviada por Hélio José
Magnani.

Brasil, 1962 - Da esquerda para a direita: Zito, Gylmar, Jair Marinho, Mauro, Calvet, Nilton Santos,
Pepe, Coutinho, Didi, Gérson e  Garrincha.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Ela que foi fei-
ta de amor da ca-
beça aos pés.
Essa pessoa ma-
ravilhosa, do co-
ração puro e
amada por todos.

Diretora e pro-
fessora Lúcia
Manduca, com-
pletará mais um
ano de vida
no dia 17 de se-
tembro. Mais
uma etapa reali-
zada em sua vida.
Amigos e filhos
te desejam toda
felicidade do
mundo, pois
você merece!

Uma vida
cheia de
muitas felici-
dades e reali-
zações profis-
sional. É o que
desejamos a
você, empresá-
ria, artista
plástica,
Fátima
Sallum, pelo
NIVER a
transcorrer no
dia 20 de
setembro.
Parabéns!

Aniver-
saria  no
dia 20 de
setembro,
Edna Ma-
ria Testa
Dáquila,
que rece-
berá os ca-
rinhos dos
familiares
e amigos.
Parabéns!

Dia 18, a família Mataqueiro estará em festa, pois a filha de
Márcia e Paulo, ANA  ELISA, completará mais um Niver. “Ser jo-
vem... é um privilégio. Ser formosa... um patrimônio. Ser encantado-
ra... tua melhor virtude. Desejo que você continue sempre assim,
dando-nos amor e alegrias”. São os votos de seu tio Ivan Brandelli.
Parabéns e  felicidades!

Neste dia 14 de setembro, Matheus Barros, filho de
Fabiana Barros e Leucimey Gomes Barros, completa mais
um ano de vida.

Mais uma data alcançada no crescimento dos passos,
onde anda com Deus. Parabéns!

Dia 15 de setembro,
um dia muito especial.
É seu aniversário e
completará  mais um
ano de vida.  Nasceu no
dia do aniversário da
Lua, que é representada
como uma princesa
igual a você Fernanda
Amaral Faria. Um pre-
sente sem igual, que
chegou para a família
Faria, seu pai Kiko Fa-
ria (in memorian), a
mãe Marli Amaral Fa-
ria, a receberam com um
amor incondicional. Os
carinhos do avô Farias
Brasil, avô Mário Ama-
ral, das tias, tios, primos
e amigos, são todos para
você!.

Parabéns  e  Felici-
dades!

Apresentando Matheus
Garcia

O ragazzo, 25, é mais uma
beleza do nosso interior pau-
lista, tem descendência italia-
na, olhos verdes e 1.88 reves-
tido de atitude. Foi descober-
to dentro de um ônibus en-
quanto viajava; em seguida já
foi visto em seu primeiro tra-
balho estampando páginas de
uma revista. O pisciano é uma

das apostas R.Office Models
para o mercado da moda e já
foi convidado para disputar a
faixa de mister São Paulo.

Vamos ficar na torcida!!!
Cicinho (Scouter R.Office

Models ) continua sua procura
por novas caras para o merca-
do da moda.

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

Aniversariou no último dia 12 de setembro o jovem Ma-
theus de Biasi Vantini, formado em Direito pela UNIP e com
Pós Graduação em Logística pela UNISEB – COC, atuan-
do como Gerente Comercial do Rodo-Jaboti Transportes.

Parabéns e muitas Felicidades pelo NIVER!

Destaque da semana é para a jovem Gabrielle Sanchez Milla,
a Miss Beleza Mundial. A bela já ganhou vários títulos em vári-
as categorias: Miss Brasil Top Teen, Miss São Paulo Estudantil
categoria infantil, nas cidades de Barretos e Ibirá. Participou
do Miss Beleza Mundial Universo em Porto Alegre, foi coroada
pela direção do concurso com o título  a Soberana Brasil. Com
18 títulos a pequena quer ser apresentadora de TV.

Integrante da Agência PHP, Gabrielle está pronta para o su-
cesso!

Os noivos Fábio Henrique Di Madeu e Michelle Denise Vieira,
marcaram o enlace matrimonial para o próximo dia 21 de setembro
às 20:hs, com cerimônia no Salão de Festa Vivace na cidade  de
Monte Alto. A noiva é filha do nosso amigo Oswaldo e  da querida
Mirna; os pais do noivo são de Monte Alto, Douglas e Maria Célia.

Que o casal tenha muitas alegrias nessa nova caminhada a dois!
Felicidades!

Parabéns ao Amigo dos Amigos, Pai, Avô, Sogro,
Esposo, que contagia a todos com sua simpatia, ale-
gria, honestidade, sinceridade e amor. Sua presença
transmite muita paz. Pastor JORGE RAMIRO, a fa-
mília da AD PLANALTO ITÁLIA o FELICITA!

PASTOR JORGE RAMIRO
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Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

RUA SÃO JOÃO Nº 268

METALLON-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Re-
novação da Licença de Operação N° 52001233 , válida até 30/08/
2017, para Fabricação de Estruturas Metálicas, n.e., sito à Rodovia
Brigadeiro Faria Lima Nº 03  KM 339+90 MTS - Jaboticabal/SP.

MACC  MÁRMORES  E  GRANITOS  LTDA – EPP, torna públi-
co que recebeu  da CETESB a  Licença Prévia Nº 52000281 e reque-
reu a Licença de Instalação  para fabricação de produtos de mar-
moraria, à Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro Nº 2555, Distri-
to Industrial Carlos Tonanni, Jaboticabal - SP.

INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  BEBIDAS  PALAZZO  LTDA,
torna público que requereu da CETESB a Licença Prévia, para
fabricação de refrigerantes, sito à Rodovia SP 333 Km. 120 mais
500 metros, Jardim Grajaú, Jaboticabal - SP.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Licença Prévia Nº 52000278 e requereu a Licença de
Instalação  para fundição de metais ferrosos e  não ferrosos na Av.
Major Hilário Tavares Pinheiro, Nº 3447, Parque Industrial Carlos
Tonanni – Jaboticabal - SP.

Henfel Indústria Metalúrgica Ltda., torna público que  recebeu
da CETESB a Renovação da Licença Operação Nº 52001223, válida
até 27/08/2015, para fundição de metais ferrosos e  não ferrosos na
Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, Nº 3447, Parque Industri-
al Carlos Tonanni – Jaboticabal - SP.

A Associação Jaboticabalense de
Cultura-AJC, torna público que até
15 de novembro de 2013 receberá
inscrições para o Concurso de Poesi-
as, Contos e Crônicas, via site ou
pessoalmente, na Av. Gal. Carneiro,
477, em Jaboticabal, SP, ou pelo cor-
reio, CEP 14870—040, no endereço
citado.

I- Do Concurso
1.O concurso foi aprovado pela

Diretoria da AJC, para incentivar a
produção literária local, premiando
textos inéditos, em língua portugue-
sa, nos gêneros poesia, conto e crô-
nica.

2.Considera-se inédito o texto não
publicado, mesmo em parte, em re-
vista, livro ou outro meio, não pre-
miado ou apresentado em outro con-
curso.

II- Das inscrições
3.Cada candidato poderá inscre-

ver-se com um texto em cada gêne-
ro.

III- Da apresentação dos textos
4.Os trabalhos deverão ser escri-

tos em língua portuguesa, em papel
A4,em espaço duplo, em até 2 laudas
(páginas), para poesia, 3 laudas para
crônicas e até 4 para contos, digita-
dos em um só lado da folha, ou envi-
ados pela Internet, obedecendo aos
mesmos critérios e tamanhos.

5. Os trabalhos deverão ser entre-
gues da seguinte forma:

Titulo da obra e gênero;
Nome do autor, RG, endereço

completo e telefone;
Texto apresentado, com título;
Para cada gênero (poesia,conto e

crônica), fazer uma inscrição em se-
parado;

Para apresentar o texto via In-
ternet, ver as instruções  no site.

IV- Da Desclassificação

CONCURSO
“Contos, Crônicas e Poesia”

6. Obra não inédita ou em desa-
cordo com as normas poderá ser des-
classificada.

V- Da Comissão Julgadora e do
Julgamento

7. Os trabalhos serão recebidos
pelos meios citados, e será garantido
o sigilo do nome do autor, para en-
vio às Comissões Julgadoras, forma-
das por 3 (três) membros, para cada
gênero, indicadas pela Diretoria da
AJC.

8. As Comissões Julgadoras pode-
rão desclassificar trabalhos e a seu
critério não classificar nenhum dos
apresentados, se não atenderem às
normas ou ao conteúdo de qualidade.

9.O prazo para avaliar os traba-
lhos concorrentes será entre 15  de
novembro e 14 de dezembro de 2013,
sendo o resultado informado no dia
15 de dezembro e divulgado no Bole-
tim Cultural da AJC e nos meios de
mídia locais.

10. A decisão das Comissões Jul-
gadores é irrecorrível e irrevogável.

VI- Identificação dos vencedores
11. Em cada gênero serão premi-

ados 3 trabalhos, recebendo diplo-
mas de Vencedor, 2º. Colocado e 3º.
Colocado. Os demais receberão di-
ploma de participação.

12. A divulgação dos vencedores
será em sessão aberta aos participan-
tes.

VII- Da Premiação
13. Os prêmios referidos serão na

forma de certificado emitido pela As-
sociação Jaboticabalense de Cultura.

14. A data da entrega dos prêmios
será no dia 15 de dezembro, em local
a ser divulgado pela AJC.

VIII- Das Disposições Gerais
Situações não contempladas nes-

te Regulamento serão decididas pela
Diretoria da AJC.

Venda de Casa no Jardim Barcelona
Área total: 360m2, área construída 134m2
2 Quartos, 1 Suite com closet, 1 Banheiro social, Sala de TV e Sala de Jantar

conjugada, Cozinha, Dispensa, Lavanderia e Garagem para 2 carros coberta.
Detalhes: Porcelanato na casa toda, laminado de madeira nos quartos, portão

eletrônico, portão social, cerca elétrica, telha de cimento, forros em cedrilo e
grafiato na casa toda e muros.

Adicionais: móveis planejados na cozinha, banheiros, dispensa e closet.
Casa com 9 meses de uso.

Valor: R$ 330.000,00 - contato: 16-997094236.

PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)

GUERRA MUNDIAL Z ****
Os fãs mais fervorosos de pro-

duções sobre zumbis podem recla-
mar da falta de sangue retratado em
“Guerra Mundial Z’’. Mas a ver-
dade é que esse defeito (para al-
guns) é insignificante acerca da qua-
lidade do filme. Brad Pitt interpre-
ta Gerry Lane, um ex-investigador
da ONU que, agora vivendo com a
família, é obrigado a voltar ao ba-
tente depois que um misterioso ví-
rus começa a se alastrar pelo mun-
do, absolutamente sem controle. O
diretor Marc Foster (de 007 - Quan-
tum Of Solace), não perde tempo
tentando explicar muita coisa, apre-
senta o personagem central e as
pessoas que vivem com ele, e vai
direto ao ponto. Já na primeira
cena, um engarrafamento é mostra-
do e, na sequência, pessoas ensan-
decidas tentam atacar seu semelhan-
te, o que, invariavelmente, ocorre,
pois aqui temos “zumbis’’ turbina-
dos que não fariam feio a um Usain
Bolt da vida na prova de 100m ra-
sos. Assim como a contaminação
que acontece em 12 segundos, o ro-
teiro sai jogando informações das
mais variadas vertentes, como ques-
tões ambientais, passando por teo-
rias conspiratórias envolvendo Je-
rusalém, por exemplo, até a culpa-
bilidade das companhias aéreas pelo
contágio em massa. Mas não espe-
re uma explicação plausível ao sur-
gimento do vírus, pois o que inte-
ressa mesmos são os ótimos efei-
tos especiais e uma boa dose de

suspense. Cenas como a “invasão’’
A, já citada, cidade de Jerusalém, é
realmente incrível, podendo até ren-
der uma indicação ao Oscar de efei-
tos especiais para “Guerra Mundi-
al Z’’. O clímax, com o personagem
de Pitt tentando achar uma solução
para a contaminação, é extremamen-
te tensa e satisfatória, e que fará o
espectador permanecer grudado na
cadeira até o seu desfecho. E a “pon-
ta solta’’ no final obviamente reme-
te a uma continuação que já está
nos planos do estúdio. Se for diver-
tido e bacana como essa primeira
parte, aguardaremos com ansieda-
de.

Lançamentos
INVOCAÇÃO DO MAL
RUSH - NO LIMITE DA

EMOÇÃO

AVIÕES
Sessão: Sexta - 19:00 e 21:00 //

Sáb. e Dom. - 17:00 - 19:00 - 21:00
// Segunda a Quinta - 20:00

Censura: LIVRE
Sinopse: Dusty é um avião que

trabalha pulverizando plantações.
Seu grande sonho é participar de cor-
ridas internacionais, ao lado de al-
guns dos mais famosos competido-
res, mas seu medo de altura e a pró-
pria composição da carroceria im-
pedem que esta vontade se torne re-
alidade. Sabendo do sonho do amigo,
Chug busca a ajuda de Skipper, um
reservado avião que, devido a um
acidente no passado, não consegue
mais voar. Após muita insistência,
Skipper aceita ser o mentor de Dus-
ty nesta empreitada.

C. DE CRÉDITO
CONTEMPLADA

$305mil, entrada $27mil + parcs $1.380
p/compra imóvel/terreno. (16) 99718-8431

VENDEDOR
EMPRESA SEDIADA EM RIBEIRÃO PRETO-SP,

NO RAMO DE ROUPAS
PROFISSIONAIS(UNIFORMES), CONTRATA
PARA ATUAR EM JABOTICABAL E REGIÃO,

INTERRESADOS ENVIAR CURRÍCULUM PARA
RHUNIFORMES35@HOTMAIL.COM
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1º CAMPEONATO REGIONAL DE
LI TCHUÓ PA KUNG-FU

Foi realizado em Jardinópolis no dia
8 de Setembro, mais um campeonato de
Li Tchuó Pa Kung-Fu e a Equipe do
Professor Valcir Albieri conquista mais
um troféu de 1º Lugar com maior equi-
pe, com o total de 31 medalhas: 20 me-
dalhas de ouro, 7 de prata e 4 de bronze.

Com as seguintes classifica-
ções:

Ouro em Combate: Viníciu Gui-
lherme Ricci dos Santos – Categoria
Baby. Julio César de Paula Junior - Ca-
tegoria Baby. Nicolas A. Cristófaro -
Categoria Baby, Vitor Hugo Ricci dos
Santos – Categoria Infantil, Leonardo
da Silva Gonçalves – Categoria Infan-
til, Vitor Hugo J. Pujolli  – Categoria
Infantil, Otávio Henrique G. Reino –
Categoria Infantil, Alice Siqueira da C.
de Paula – Categoria Infantil, Guilher-
me Garzon Ferreira – Categoria Infan-
til, Valter Gabriel Ricci dos Santos –
Categoria Infanto Juvenil, Ygor Texei-
ra Albieri – Categoria Juvenil, Michele
Abrano – Categoria Juvenil, Paula Fer-
nanda de Jesus – Categoria Juvenil, Di-
ego Roberto Alexandre – Categoria
Adulto, Adão Penteado Prudêncio –
Categoria Adulto.

Prata em Combate: Ivan Mateus
Ferreira – Categoria Infantil, João Pe-
dro G.. Reino – Categoria Infantil, Val-
ter Gabriel Ricci dos Santos – Categoria
Infanto Juvenil, Marlon H. Costa Go-
mes – Categoria Infanto Juvenil e Gui-
lherme Ventura Soares – Categoria Adul-
to.

Bronze em Combate: Leonardo
da Silva Gonçalves – Categoria Infan-
til, Maicon Olegário Reino – Categoria
Infantil, Jonatan de Jesus Assunção –
Categoria Infantil, 4º Lugar em Com-
bate: Felipe Costa Gomes – Categoria

LI TCHUÓ PA KUNG-FU É CAMPEÃO PELA 3º VEZ CONSECUTIVA,
COM A EQUIPE DO PROF. VALCIR ALBIERI

Adulto.
Colocação em Formas: Michele

Abrano – Categoria Juvenil – Ouro,
Paula Fernanda de Jesus – Categoria Ju-
venil – Prata, Mariana E. Figueira –
Categoria Adulto – Prata, André Assis
de Melo Neto – Categoria Adulto – Ouro
e Tiago Henrique Petrucceli – Catego-
ria Adulto. – Bronze.

Técnicos e Árbitros: Prof. Valcir
Albieri, Tatiane Marteloni, Adão Pru-
dêncio e Michele Abrano.

O Professor Valcir Albieri agradece
a ONG “Amor Solidário”, Diretoria da
FAE, Diretoria Sociedade dos Servido-
res da UNESP, aos familiares e alunos
pela confiança em seu trabalho que vem
crescendo a cada dia por sua dedicação e

conhecimento de 36 anos de prática. E
parabeniza pelo 3º troféu consecutivo
em colocações de maior equipe e con-
quista de medalhas.

Agradecimentos: Refrigerantes Jabo-
ti e Farmácia Homeoderme.

Aos interessados entrar em contato
com Prof. Valcir Albieri: 9271-3632/
973-28806.

RIR COM WALDIR

Desesperada, uma senhora pro-
cura um padre: - Padre, eu estou
com um problema. Eu tenho duas
papagaias, mas elas só sabem falar
uma coisa. - O que elas falam? -
Perguntou o padre. - Olá, nós so-
mos pu*as! Vocês querem  se diver-
tir? - disse a senhora, envergonha-
da. - Isso é terrível. - Respondeu o
padre. - Eu sei, mas ganhei essas

papagaias, elas pertenciam a um
prostíbulo, não sei mais o que fazer
... - Mas eu tenho uma solução para
o seu problema: Leve suas papa-
gaias para minha casa e eu as co-
locarei junto com meus dois papa-
gaios, os quais ensinei a rezar.
Nunca vi dois papagaios tão fiéis,
passam o dia todo rezando fervoro-
samente. No dia seguinte, a mu-
lher levou suas papagaias para a
casa do padre. Assim que foram co-
locadas na gaiola elas disseram: -
Olá, nós somos pu*as! Vocês que-
rem se divertir ? Ao ouvir isso, um
papagaio olhou para o outro e dis-
se: - Jogue o terço fora ! Nossas pre-
ces foram atendidas...

........................................................
Durante o velório, um homem

começa a passar creme no corpo da
falecida, um dos que estavam no
velório indaga: porque está passan-
do creme na falecida? O homem
responde: é que minha sogra disse
que quando morresse ela queria ser
cremada...

Paulo Biccio com sua mãe adotiva Bene, que juntos estão na
luta para que ele consiga o aparelho para sustentação das pernas
devido a doença de síndrome de Guillain-Barré.
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21ª FEIRA
INTERNACIONAL

DO SETOR
SUCROENERGÉTICO

FENASUCRO
O MAIOR EVENTO MUNDIAL DO

SETOR SUCROENERGÉTICO

Diretor PAULO VANTINI recebeu o Troféu de par-
ticipação, ladeado à sua esquerda do sobrinho Ta-
deu Vantini (Gerente Geral) e do filho  Matheus Van-
tini ( Gerente Comercial).

Diretor José Silvio Vantini ladeado do filho Tadeu
Vantini e do sobrinho Matheus de Biasi Vantini

Fachada do Stand do RODO JABOTI TRANSPOR-
TES

Primeira vez em 50 (cinquenta anos) o RODO JA-
BOTI TRANSPORTES participou da FEIRA INTER-
NACIONAL DO SETOR SUCROENERGÉTICO ( FE-
NASUCRO) expondo no Setor de Transportes e Logís-
tica, recepcionando clientes, amigos e fornecedores.

Uma feira mundialmente conhecida, recebeu visitan-
tes do mundo inteiro para saber das novidades do setor
SUCROENERGÉTICO de Transportes  e Logística.
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A organização da Fes-
ta do Peão de Boiadeiro
de Jaboticabal afirmou
durante essa semana que
o evento, entre 26 e 29 de
setembro, contará com a
mesma estrutura do Ro-
deio Show, mantendo a
grandeza da festa reali-
zada em junho. Segundo
a direção, os camarotes,
segurança, alimentação
e montarias terão a mes-
ma qualidade e investi-
mento. O primeiro lote
das permanentes já está
se esgotando.

"Essa é uma festa um
pouco diferente, que res-
gata o sertanejo tradici-
onal, mas nem por isso
modificaremos nossas es-

"Festa do Peão terá a
mesma estrutura do Rodeio

Show", afirma direção
truturas. A qualidade sur-
preenderá mais uma vez,
em um ambiente confor-
tável e com boas", afir-
ma.

Em todo recinto, câme-
ras de segurança serão
monitoradas para manter
a segurança do público.
No total, quatro camaro-
tes estarão à disposição -
Camarote Premium Pista,
Premium Extra, Vision
Super Music e Vip, além
do estacionamento ofici-
al, Rádio Rodeio e Palco
Universitário.

"Toda a área receberá
a estrutura já conhecida
por Jaboticabal e região,
com opções gastronômi-
cas e muita música. Na

arena, os melhores peões
disputarão o rodeio. Tudo
está sendo preparado
com muito carinho e de-
dicação", conclui.

Os ingressos para a
Festa do Peão de Boiadei-
ro de Jaboticabal estão à
venda em nove pontos di-
ferentes do município,
além dos camarotes pelo
telefone (16) 3202-8857.
Acesse o Site Oficial do
Rodeio Show
(www.rodeioshow.com.br)
e acesse a nossa FanPa-
ge

(facebook.com/rodeio-
showjaboticabal).

FanPage ultrapassa
população de Jabotica-
bal
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ENFERMEIRO
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. Títulos  T.E. R.F.
1 ERICA MARIA RUIVO 6262579800 13/10/1965 67,50 1,00 68,50
2 ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEIXE 24743327822 12/05/1975 62,50 62,50
3 CAMILA CRISTINA DE BRITO 29573550865 06/11/1982 62,50 62,50
4 ELIANA JOANA DARC PEPE DE LISBOA 25655153831 15/12/1977 60,00 1,00 1,00 62,00
5 DELZA ROBERTA CAMARGO 7188130817 27/05/1968 57,50 57,50
6 LIGIA PAES NOBRE 36867781810 20/09/1988 57,50 57,50
7 DALVA LUCIANA DOS SANTOS 13531599810 01/11/1970 55,00 1,00 56,00
8 LEILA KELEY BARROSO 7143525600 26/02/1985 55,00 55,00
9 BEATRIZ DE SOUZA DO ROSÁRIO 36040046830 22/06/1988 55,00 55,00
10 GABRIELA ROVERI SABIÃO 37755134857 18/04/1990 55,00 55,00
11 LENIRA PAULA FRANCIOSI SCATOLIN 8761964824 04/07/1961 52,50 1,00 53,50
12 ANA SILVIA BERLINGIERI PILATO 22228033812 02/09/1981 52,50 52,50
13 KAMILA PAULA LOPES 33693584842 20/09/1984 52,50 52,50
14 ELOISA MARTINEZ TREVISOLI 13871159875 04/03/1970 50,00 1,00 51,00
15 JÉSSICA BRUSCHI DE SOUZA 39028947841 17/04/1991 50,00 50,00
16 PISCIANE PIVA URRAL 36371347802 12/03/1987 45,00 3,00 48,00
17 REGINA CÉLIA FERREIRA DE MELLO 59467568772 24/11/1957 47,50 47,50
18 ANGELA MARIA RABALHO DE OLIVEIRA 9960142841 16/10/1967 47,50 47,50
19 PAULA CORREA TEIXEIRA DE CASTRO 22098949804 10/07/1981 45,00 1,00 46,00
20 WAGNER MARQUES DE SOUZA 28666900873 14/04/1980 45,00 45,00
21 TÂNIA APARECIDA GARCIA 29902910831 09/11/1980 45,00 45,00
22 ANDRESSA TAYNA ALCIDES DOS SANTOS 32328084842 28/09/1985 45,00 45,00
23 AMANDA MARIANA DE MIRANDA BOLOGNESI 8248340627 30/12/1987 45,00 45,00
24 LUANA NAIARA CAETANO 35340445844 03/03/1989 42,50 42,50
25 AMANDA EDUARDA MALASPINA 39344718890 01/10/1989 42,50 42,50
26 MARIA JOANA DA SILVA TESTINI 5930564850 11/04/1966 40,00 40,00
27 BIANCA DE FREITAS FERREIRA 35587068897 13/07/1989 37,50 37,50
28 JUSSARA APARECIDA ALVES PORTILO 19507628827 22/11/1970 35,00 35,00
29 SIMONE IRACEMA AGOSTINHO RAMOS 32587932807 08/07/2013 35,00 35,00
30 RENATO GONZAGA 34312392854 23/09/1985 32,50 32,50

CIRURGIÃO DENTISTA
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. Títulos T.E. R.F.
1 LAURA DE FREITAS MENEZES 30201699842 27/06/1981 85,00 7,00 2,00 94,00
2 PAULO JOSÉ CALAZANS DOS SANTOS 38692519804 10/08/1989 90,00 90,00
3 ELIZABETH REGINA PERRONE 15066780840 01/11/1966 82,50 82,50
4 ELIANE TAUE FERREIRA DE SOUZA 5544981892 30/04/1964 75,00 1,00 76,00
5 MARCELA MUZETTI DALOIA 34457833819 12/08/1985 72,50 1,00 73,50
6 JULIANA DOS REIS DERCELI 29130017858 17/08/1979 67,50 6,00 73,50
7 KATIA JAQUELINE FRACAROLI BRECASSE 32027668802 29/01/1987 70,00 1,00 2,00 73,00
8 PAULO GRAU BRIGAGÃO NETO 22769675877 06/05/1983 70,00 1,00 71,00
9 RAFAELA BARROSO SATIN 33126904807 02/03/1986 70,00 1,00 71,00
10 SHEILA DAIANE BARROSO 8761326623 14/03/1986 67,50 3,00 70,50
11 MATHEUS RODRIGUES ESPERAÇA 37381513897 14/11/1987 70,00 70,00
12 CÉLIA APARECIDA SHIBUYA HONDA 7147976851 23/01/1960 65,00 2,00 67,00
13 ANDRESSA CAROLINA ZÁCCARO 21466856890 09/02/1980 60,00 1,00 4,00 65,00
14 CINTIA ROBERTA DIAS TOSTES 7376883860 31/03/1965 62,50 1,00 1,00 64,50
15 CLARISSA DO VALE NARCIZO MATHEUS 21769037810 24/03/1976 62,50 62,50
16 MARCELA MENDONÇA BICHUETTE 2489484150 16/11/1988 62,50 62,50
17 ANA LÚCIA BAZONI NOGUEIRA RIBEIRO 25831260836 27/08/1977 57,50 1,00 4,00 62,50
18 MELISSA CAMPOS BORGES YAMADA 22666791807 07/01/1978 57,50 1,00 58,50
19 PRISCILA MARTINEZ MANGERONA BICUDO 30722735880 24/09/1979 57,50 57,50
20 SAMUEL JOVELIANO 18335259810 09/05/1976 55,00 55,00
21 MIRELA VASCONCELLOS CAMILLO 40945902859 10/04/1991 55,00 55,00
22 DANIELA VASCONCELLOS CAMILLO 34178071823 30/04/1985 52,50 1,00 53,50
23 GIOVANA.GRICI ZACARIN BORSATO 17876892809 21/09/1973 52,50 52,50
24 LUCIANA ROBERTA PEDRO LOURENÇO 27889805829 18/08/1977 52,50 52,50
25 ANDRÉ GONZALEZ BRANDÃO 29851985856 08/10/1979 52,50 52,50
26 HENRIQUE SERRA NUNES 26745853825 16/07/1978 47,50 47,50
27 FERNANDO AQUARONI PEREIRA 34732021859 05/12/1986 47,50 47,50
28 VITOR JOSÉ CAVALCANTE SOARES 11012435628 28/05/1992 47,50 47,50
29 RITA MARIA MARTINS DA CUNHA 2017586870 20/05/1959 45,00 45,00
30 CLAUDIA MARIA ASSIRATI PASQUALOTTI 7502490809 20/10/1962 45,00 45,00
31 ANA CATARINA TEZZEI SCANDELAI 28127236888 21/05/1982 45,00 45,00
32 JÉSSICA MENDONÇA BICHUETTE 9202389632 06/06/1991 45,00 45,00
33 VERIDIANA BORBA MARTINS CRUZ 30334067855 04/06/1978 42,50 1,00 43,50
34 OLIVIA DA COSTA GERALDO MARTINS 19962288894 03/10/1979 40,00 40,00
35 JOSEFINA APARECIDA GONZAGA 2650753862 27/08/1956 35,00 1,00 2,00 38,00
36 JULIA ROCHA DASSIE 37066256875 06/10/1989 37,50 37,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 1
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 DANIELA ANTUNES DANELON CHELIS 27687001850 11/04/1979 67,50 67,50
2 KYRLA CARTYNALLE DAS DORES SILVA GUIMARÃES 34407712880 11/04/1983 65,00 65,00
3 LIZIANE MARA GOMES MARIOTO 36715364893 02/09/1987 65,00 65,00
4 SONIA REGINA SOUTO 12440618837 16/01/1965 62,50 62,50
5 VINICIUS TADEU MANFREDI 11168205875 10/04/1970 62,50 62,50
6 ROSELI BATISTA JORGE DOS SANTOS 16216877836 09/04/1973 62,50 62,50
7 LAYRA MICHELE MARQUES LORENTE 41520735863 18/01/1995 62,50 62,50
8 CLAUDIANA APARECIDA CARDOSO 22555201840 21/04/1975 60,00 60,00
9 CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA 34080693877 29/10/1984 60,00 60,00
10 RENAN LUCAS MORETTO 35187170813 30/06/1987 55,00 3,00 58,00
11 ELIANE TERESINHA DA SILVA MORAES 18089076807 22/10/1966 57,50 57,50
12 VANI APARECIDA DOS SANTOS 12237651809 13/03/1974 57,50 57,50
13 MARGARETH APARECIDA JACINTO 14120290824 08/07/1970 55,00 55,00
14 ADRIANA GLAUCIA EVARISTO DE ANDRADE 16707797859 28/03/1972 55,00 55,00
15 LILIAN APARECIDA INACIO DOS SANTOS 34985739855 14/05/1985 55,00 55,00
16 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA 41389656888 30/04/1992 55,00 55,00
17 CLAUDIA CORLETO GOMES 70241449049 05/08/1970 52,50 52,50
18 CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS 37897475808 24/12/1976 52,50 52,50
19 KARINA KELLY DA MATTA AGUIAR 19962778808 18/03/1978 52,50 52,50
20 ROBERTA DE ANDRADE VAZ 30209909803 16/01/1982 52,50 52,50
21 ALAINE LOPES PEREIRA 28824021808 09/03/1982 52,50 52,50
22 DEJAINA SILVA DE OLIVEIRA 36178661827 27/12/1986 52,50 52,50
23 ALINE CRISTINA DE SOUZA LEANDRO 37698667898 22/06/1990 52,50 52,50
24 HELLEN CRISTINA MOÇO BAHR 42327513863 20/12/1994 52,50 52,50
25 ADRIANA REGINA VARJÃO 14100393822 22/09/1970 50,00 50,00
26 MARIA APARECIDA EMILIANO DO NASCIMENTO 29498664846 02/03/1973 50,00 50,00
27 REGIANE APARECIDA NUNES DE FREITAS DOS SANTOS 31171971842 03/04/1982 50,00 50,00
28 LUCIMARA DOS SANTOS GOMES 22390772803 31/01/1983 50,00 50,00
29 PRISCILA MENDONÇA ALBINO 36204028847 20/02/1989 50,00 50,00
30 JECILIANA MESQUITA DA SILVA 5377778308 20/06/1989 50,00 50,00
31 NATÁLIA RIBEIRO DO PRADO 38097271800 25/12/1990 50,00 50,00
32 SELMARA CAMARA CARDOSO 27945994881 15/06/1971 47,50 47,50
33 LUCIMEIRE TEODORO DOS SANTOS SILVA 18050954803 11/03/1978 47,50 47,50
34 ALESSANDRA COELHO PAVIANI 28058635855 10/08/1978 47,50 47,50
35 ARIADNA MACIEL DA SILVA 26520048836 18/03/1979 47,50 47,50
36 JOSIANE APARECIDA BATISTA 28532703860 25/06/1979 47,50 47,50
37 JOSIANE DA SILVA NASCIMENTO 21748788876 18/08/1981 47,50 47,50
38 RUCHELE ARAUJO PINELLI 36706756806 30/10/1990 47,50 47,50
39 MARIALICE COELHO 2017546810 02/03/1957 45,00 45,00
40 ELINETE SOARES 13855865833 28/05/1973 45,00 45,00
41 EDINALVA APARECIDA ALVES JARDIM 25570578862 31/01/1975 45,00 45,00
42 CINTIA FIGUEIREDO PINHEIRO 31708679898 14/06/1983 45,00 45,00
43 MAYRA MAIA GERONIMO 36849974807 17/01/1988 45,00 45,00

 AAPROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTI-
CABAL - PROCESSO SELETIVO 01/2013. Edital de Publicação do Resultado Final. O PRESIDENTE DA AA-
PROCOM – ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICA-
BAL, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que foram aprovados no Processo
Seletivo nº 01/2013, os candidatos abaixo listados, na ordem de classificação e com a pontuação apresentada, já

aplicados os critérios de desempate previstos no item 14,4 do Edital Completo. 1- DOS RECURSOS. 1.1 - Confor-
me o item 16.1 do Edital Completo o prazo de recurso é de 01 (um) dia útil após a publicação deste edital. 1.2 -

Eventuais recursos de revisão de nota ou classificação deverão ser encaminhados, de preferência datilografados
ou digitados, devidamente identificado e fundamentado para a Gerencial Assessoria Técnica Especializada Ltda.

1.3 - Havendo algum recurso deferido haverá uma nova publicação com as alterações necessárias. Jaboticabal/SP,
13 de setembro de 2013. José Lázaro Borges Correa - Presidente da AAPROCOM

VENDE- SE
1 Classic Prata 2006/07 álcool/gasolina, chave

reserva. Excelente estado de conservação.
Único dono, pneus novos, com manual do pro-

prietário.
Tratar: (16) 98160-5458 (Wilson)

Valor R$ 16.800,00

COMUNICADO DE EXTRAVIO

ALFA  COMÉRCIO  E  SERVIÇO  EM  MÁQUINAS  E  PE-
ÇAS  LTDA-ME, estabelecimento com sede nesta cidade de
Jaboticabal/SP, à Avenida Marechal Deodoro Nº 959, Bairro Cen-
tro, inscrita no CNPJ Nº 09.123.820/0001-45 e Inscrição Munici-
pal Nº 115432, comunica o extravio dos talonários de notas fis-
cais de prestação de serviços de Nº 001 à Nº 100 AIDF Nº 515 de
05/11/2007 e Nº 001 à 1000 AIDF Nº 186 de 14/04/2008.

DECLARAÇÃO
A Empresa L. AMORIM JABOTICABAL-ME, estabelecida

nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito à Rua
Santo André, Nº 228, com Inscrição Estadual Nº 391.021.295.110 e
CNPJ Nº 54.562.351/0001-44, declara para os devidos fins de direi-
to que foram extraviados do nosso depósito e arquivos, os LI-
VROS FISCAIS  de ENTRADAS, SAÍDAS DE MERCADORIAS
E APURAÇÃO DO ICMS, correspondentes aos  exercícios de
2008 a 2012.

Para maior clareza, firmo a presente em
Jaboticabal, 31 de agosto de 2013.

Laudemar de Amorim.

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 José 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

DECLARAÇÃO
Cláudia Borsari Zoccolaro, abaixo assinada, representante legal

da empresa CLÁUDIA  BORSARI  ZOCCOLARO – ME, estabele-
cida nesta cidade de Jaboticabal – SP, na Avenida 13 de Maio Nº 245
-  A, Bairro Centro, inscrita no CNPJ sob Nº 03.074.450/0001-17 e
Inscrição Estadual Nº 391.046.943.114, comunica o extravio do Talão
de Nota Fiscal Modelo 1, contendo as notas de Nº 26 à 50.

Por ser expressão verdade, firmo a presente declaração.

Cláudia Borsari Zoccolaro

VENDE-SE
 Opala comodoro SL/E 85, 4 portas, 4cc,

direção hidráulica, vidros elétricos, com
rodas 15 de liga leve cor cinza em bom
estado. R$ 12.000,00 à vista. Consigo dar
um desconto!!! Aceito troca!!!

(16) 9716-8848.

DECLARAÇÃO
Andrea Franco de Oliveira Campana, abaixo assinada, repre-

sentante legal da empresa COMERCIAL E TRANSPORTES
FRANCO LTDA, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal – SP,
na Rua Teodósio Morescalchi Nº 222, Bairro Parque Industrial,
inscrita no CNPJ sob Nº 45.336.518/0001-39 e Inscrição Estadual
Nº 391.015.630.114, comunica o extravio de todas as vias do Co-
nhecimento de Transportes Rodoviários de Cargas série C-1 sob
Nº  29981.

Por ser expressão verdade, firmo a presente declaração.

Andrea Franco de Oliveira Campana

O cirurgião cardiovascular Roberto Rocha e Silva escreveu o livro “Querido
Coração”, com um texto leve e bem-humorado, com dicas dos cuidados e
prevenção para manter a saúde e o bem estar do coração.

 Indicado para todas as idades, especialmente quem quer ter vida longa.
“Querido Coração”
Autor: Roberto Rocha e Silva
Editora – Metalivros
132 páginas - R$ 19,90  à venda nas principais livrarias do país
........................................................................
Manicure e Pedicure
Data: de 11 de setembro a 13 de dezembro de 2013
Horário: as segundas, quartas e sextas-feiras , das 8 às 12 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831 – Centro
Informações: (16) 3209-2800 e www.sp.senac.br/jaboticabal
......................................................................................
XV Exposição de Orquídeas de Franca
Local: Franca Shopping – Piso 1 – Praça Central
Endereço: Avenida Rio Negro, 1100 – Centro – Franca
De 11 a 22 de Setembro das 10h às 22h
(Entrada e estacionamento gratuitos)
Informações:  (16) 3724-7688 - Orquidário Municipal e (16) 9217-4052

Marilza
......................................................................................
Neste dia 14/09, a partir das 20h, o Restaurante Mamma D’Oro em Taqua-

ratinga recebe a cantora e poeta Ana Salvagni para o lançamento do livro
“Fotos do Espelho”.

ESPAÇO CULTURAL

Continua na página 11
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CASA  DA  AMIZADE  DE  JABOTICABAL
ENTREGA MIMOS  NA VILA VICENTINA

No último dia 31 de agosto, ain-
da em comemoração do mês dos pais,
a Presidente da Casa da Amizade Elzi
Ferreira e as companheiras, fizeram
a entrega de mimos de higiene pesso-

al aos moradores da  Vila Vicentina,
foram sabonetes e pasta de dente. O
entretenimento  ficou por conta de
Danilo que animou a tarde com
muita música.

Fisioterapeuta Domiciliar
Marielle H. Rosa/ CREFITO 49060-LTF

Ortopedia, Geriatria, Pós-operatório e Pilates Solo.

Contato: 16-91553859
e-mail: ma.rielle@ig.com.br

44 ADRIANA GONÇALVES PEREIRA VIEIRA 40538423870 27/11/1991 45,00 45,00
45 LEONARA LIMA MATIOLI 41526135809 07/02/1995 45,00 45,00
46 LEONICE MARIA DE ARAÚJO 26447513813 03/07/1971 42,50 42,50
47 SABRINA SARTORE FROTA 28572812857 21/05/1978 42,50 42,50
48 LUCIMEIRE APARECIDA AVELAR TOMAZ 29520899812 28/05/1979 42,50 42,50
49 VERÔNICA ALCANTARA COLMANETTI 33470686882 22/06/1985 42,50 42,50
50 BRUNA PIRES VEIGA 39134263888 11/09/1988 42,50 42,50
51 VANESSA FALCARI 39217360805 30/08/1990 42,50 42,50
52 ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA 39746616897 28/06/1991 42,50 42,50
53 ANA PULA FARIAS ZANELI BORDIN 41066825831 17/11/1991 42,50 42,50
54 NATIELI TEREZINHA ALVES MONACO 45035470890 19/03/1993 42,50 42,50
55 ANDRÉIA APARECIDA LAZARO DOS SANTOS 43494939802 02/04/1995 42,50 42,50
56 ISABEL CRISTINA BARONE DA SILVA 16397698890 26/02/1967 40,00 40,00
57 LINDONJONSA VIEIRA DA SILVA 22629986802 07/08/1979 40,00 40,00
58 MARIANGELA DE OLIVEIRA 34358262821 23/10/1984 40,00 40,00
59 JOELMA DE SANTANA BRAGUIM 32508681830 09/02/1985 40,00 40,00
60 SARA CRISTINA DOS SANTOS MIGOSE 34484759802 26/08/1985 40,00 40,00
61 LEIDILAINE DOS SANTOS BASILIO 39709339869 06/02/1988 40,00 40,00
62 FRANCINE CAMILA DOS SANTOS CALDAS 35480717839 08/11/1991 40,00 40,00
63 ANDRESSA DE SOUZA THOMAZ 44061050850 21/09/1995 40,00 40,00
64 VERONICA MARIA DA SILVA DE ANDRADE 17110804895 22/02/1974 37,50 37,50
65 CLEUDE LIBANO DA SILVA MISUTSU 65682009215 02/06/1968 32,50 32,50
66 ELICA GONÇALVES DE BARROS 37344558807 22/07/1989 32,50 32,50
67 JAMILA JOSÉ JACINTO SANCHES 42804997804 19/03/1993 32,50 32,50
68 LIDIANE APARECIDA DOS SANTOS 38986714884 06/09/1989 27,50 27,50
69 ROSANGELA PEREIRA DA SILVA 38656288857 16/08/1985 25,00 25,00
70 PAMELA CRISTINE DE MORAES 42939077851 05/12/1994 25,00 25,00

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 2
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 CAROINA AP SANTA CAPITA CERQUEIRA 33958813852 26/04/1986 60,00 60,00
2 ALBERTO LUIS HARNISCH 34494312851 01/02/1986 55,00 55,00
3 ROSELI APARECIDA BOLOGNEZZI 35419576899 08/08/1987 52,50 52,50
4 MARIA APARECIDA SONCINO DE LACERDA SOARES 24750866881 18/09/1952 47,50 47,50
5 ELVIRA DONIZETE MORAES FERNANDES 14549896884 26/07/1970 47,50 47,50
6 RAISSA RAMIRO LARA 41239688806 19/01/1993 47,50 47,50
7 DAYSE ARAUJO DE PAULA 31266926801 23/08/1983 42,50 42,50
8 JOICE LIMA BATISTA 34490061854 14/05/1986 42,50 42,50
9 FLAVIA CRISTINA CUNHA 34454566828 03/06/1985 32,50 32,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 3
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 AUGUSTA PEREIRA CAMARGO AMADOR 28557147880 20/10/1980 47,50 47,50
2 GRAZIELI FERNANDA SILVA DOS SANTOS 41348645857 22/12/1992 47,50 47,50

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA 4
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 SONIA MARIA DOS SANTOS YAMAZAKI 3072018804 18/10/1958 65,00 65,00
2 DANIELA SANTOS PETRASSI 29915343892 05/06/1979 55,00 2,00 57,00
3 RITA DE CÁSSIA SILVA PAIXÃO 31086387856 26/01/1981 50,00 4,00 54,00
4 ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA VEIGA 33199143830 24/10/1984 52,50 52,50
5 MARIA AURORA SIMOEIS DA SILVA 98020226834 13/08/1958 47,50 4,00 51,50
6 MARCELA APARECIDA GABRIEL 34445045861 04/07/1985 47,50 47,50
7 GIOVANA MARIA CASTANHEIRO 19508353830 31/01/1975 45,00 1,00 46,00
8 ALINE CRISTINA DA CUNHA 40268372896 06/11/1989 42,50 1,00 43,50
9 ELIANA DO CARMO FERNADES 15994213802 01/02/1973 27,50 27,50

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 ELAINE LUSIA CONSTANT RODRIGUES 17868654830 05/10/1973 57,50 57,50
2 NATALIA DA COSTA DE ANDRADE 34107610802 16/07/1985 55,00 55,00
3 CASSIANA BALDUINO 37585382898 09/12/1987 52,50 52,50
4 BARBARA APARECIDA FERREIRA DE BAGGIS 38082338857 28/08/1990 47,50 47,50
5 JULIANA MARIA DA SILVA BONFIM 35215332800 26/05/1987 47,50 47,50

AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nº Inscrição Nome Documento Nascimento N.P.O. T.E. R.F.
1 JULIANA OLIVEIRA SOARES 40632151803 08/07/1992 57,50 57,50
2 MONISE TEODORO DE OLIVEIRA 42224869819 21/04/1994 57,50 57,50
3 ÉRICA CRISTINA BATISTA 22564886833 30/04/1982 55,00 55,00
4 ALINE APARECIDA GINO MIRANDA 34788268884 26/02/1987 50,00 1,00 51,00
5 ANGELICA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA 16708749823 05/04/1962 50,00 5 0,00
6 FERNANDA BARBOSA DA SILVA 28490977801 21/09/1980 50,00 50,00
7 IVANETE BIANCHI CAVALHEIRI 26914731802 29/07/1966 47,50 47,50
8 FRANCIELI DA SILVA LUZIA 41185648828 29/01/1994 47,50 47,50
9 ELENICE APARECIDA REDICOPA 3331665827 06/04/1962 45,00 45,00
10 CLAUDIA CRISTINA DE PAULA 25109742898 20/07/1971 45,00 45,00
11 ANA PAULA BORGES DIAS 38137811869 02/07/1990 42,50 42,50
12 THAÍS AMANDA DO NASCIMENTO 42353271863 20/06/1993 42,50 42,50
13 CAIO HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA 41348653876 11/10/1994 42,50 42,50
14 BRUNA DOS SANTOS FROTA 43217121813 27/06/1995 37,50 37,50
15 SONIA MARIA DE ALMEIDA DA SILVA 26306722807 19/04/1973 35,00 35,00
16 ANDREA CRISTINA COSTA FERREIRA DE SOUZA 33139162871 06/08/1975 35,00 35,00
17 CLEONICE DE DEUS PEREIRA DA SILVA 10899940870 10/07/1969 30,00 30,00
18 MARTA APARECIDA BORDIN 18858531817 24/10/1968 27,50 27,50

N.P.O. = Nota da Prova Objetiva
T.E. = Tempo de experiência
R.F. = Resultado Final

Jaboticabal: 11/09/2013. Duran-
te os dias 6, 7 e 8 de setembro foi
realizado através da Associação Ja-
boticabalense de Orquidófilos, Pre-
feitura e Câmara Municipal, a 30ª
Exposição Nacional de Orquíde-
as de Jaboticabal.

Participaram deste evento 38 ci-
dades de todo país, 196 expositores,
onde estes expuseram aproximada-
mente 1.800 orquídeas de diferentes
espécies e cerca de 10 mil plantas para
comercialização, segundo a Associa-
ção Jaboticabalense de Orquidófilos.
Além dos expositores, estiveram pre-
sentes cinco Associações Filantrópi-
cas da cidade e a presença da popula-
ção de Jaboticabal e região.

No último dia do evento, foram
realizadas as premiações, onde Ja-
boticabal ficou em primeiro lugar.
Segue abaixo o resultado da premia-
ção: 1° lugar: Associação Jabotica-
balense de Orquidófilos – 1.128 pon-
tos, 2° lugar: Círculo de Orquidófilos

A expectativa de vida do brasileiro
cresceu aproximadamente 11 anos en-
tre 1980 e 2010, segundo dados da pes-
quisa divulgada em agosto pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Diante deste cenário, a capaci-
tação de profissionais que possam dar a
assistência necessária a esses idosos tor-
na-se cada vez mais importante.

O Senac Jaboticabal oferta vagas para
dois cursos livres na área, Cuidador de
Idosos e Envelhecimento Humano que
visam preparar os alunos para identifi-
car as necessidades das pessoas da ter-
ceira idade.

Na qualificação Cuidador de Idoso,
que é totalmente gratuita, o aluno ad-
quire competências para realizar as ati-
vidades da vida diária (AVD) e instru-
mentais (AVDI) de forma ética e huma-
nista. O profissional estará apto a iden-
tificar as necessidades dos idosos, res-
peitando sua individualidade, incentivan-
do sua autonomia e independência e es-
timulando sua capacidade funcional.

Por meio de análise do contexto das
políticas e modalidades de atenção à
população idosa, o curso livre Envelhe-
cimento Humano faz com que os alu-
nos reconheçam as especialidades que
envolvem o processo de envelhecimen-
to, identificando as necessidades e limi-
tações que as pessoas enfrentam e ad-
quirindo a capacidade de auxiliar e pro-
mover uma visão humanizada e sistê-
mica de atenção aos idosos.

“Com o conhecimento sobre o pro-
cesso de envelhecimento, o profissio-
nal pode atuar de forma mais assertiva,
obtendo maior probabilidade de garan-
tir ao idoso mais qualidade de vida”,
explica Simone Silveira, docente da área
de saúde e bem-estar.

Informações do Evento que foi
realizado: 30ª Exposição Nacional

de Orquídeas de Jaboticabal
de Poços de Caldas – 667 pontos, 3°
lugar: Associação Orquidófila Pira-
cicabana – 438 pontos, 4° lugar: As-
sociação Batataense de Orquidófilos
– 298 pontos, 5° lugar: Núcleo Or-
quidófilo de Monte Alto – 281 pon-
tos, 6° lugar: Círculo Americanense
de Orquidófilos – 275 pontos, 7° lu-
gar: Associação Orquidófila de Ribei-
rão Preto – 206 pontos, 8° lugar:
Círculo Pirajuiense de Orquidófilos
– 183 pontos, 9° lugar: Sociedade
Orquidófila de Leme – 183 pontos e
10° lugar: Círculo de Amigos Orqui-
dófilos de Lençóis Paulista – 181
pontos

Contato: OrneyGallo - Presidente
da Associação Jaboticabalense de Or-
quídeas.

e-mail:
 orneygallo@hotmail.com  |
Tel: (16) 3203-2816
Assessoria de Imprensa:

GialloMatre_Marketing Empresarial.
Tel: (16) 3202-5005

Senac Jaboticabal oferece cursos livres nas
áreas de enfermagem e saúde e bem-estar

Cuidador de Idoso e Envelhecimento Humano focam no atendimento
e assistência ao idoso; há vagas para bolsistas

As aulas são teóricas e ministradas
por enfermeiros e profissionais ligados
à área da saúde e bem-estar. “O aluno
também irá adquirir conhecimentos que
vão embasar o cuidado com o idoso em
todos os aspectos, inclusive a inserção
das pessoas da terceira idade na socieda-
de e seus direitos”, completa Simone.

Para participar, o interessado deve
ter, no mínimo, 17 anos, e ensino fun-
damental completo. Mais informações
podem ser obtidas pessoalmente na uni-
dade, pelo telefone (16) 2111-1200 ou
pelo site www.sp.senac.br/ribeiraopreto.

Conheça nossa Política de Bol-
sas 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
Cuidador de Idoso
Data: 16 de setembro a 20 de de-

zembro de 2013
Horário: de segunda, quarta e sex-

ta-feira, das 19 horas às 22h30
Envelhecimento Humano
Data: 21 de setembro a 19 de outu-

bro de 2013
Horário: de aos sábados, das 9 às 13 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: http://
www.sp.senac.br/redessociais

O país vive um momento de protes-
tos e reivindicações da população que
clama por justiça social, melhores con-
dições de trabalho, dignidade na políti-
ca e por uma saúde condizente com quem
trabalha e necessita de atendimento
médico. A saúde brasileira está um caos,
e para tentar atender a saúde da popula-
ção, o governo federal resolveu contra-
tar médicos estrangeiros.

Com a iminente vinda desses médi-
cos, presenciamos na mídia falada e es-
crita controvérsias de todo tipo: uns
contra esta medida e outros a favor. A
favor está a população carente que não
suporta mais tanto descaso e desrespei-
to com a vida humana. Contra estão os
Conselhos Regionais de Medicina e
médicos que discutem a contratação
desses médicos como sendo irregular,
descabida e de trabalho escravo.

Polêmicas à parte, a realidade é uma
só. Nossos médicos não estão dispostos
a enfrentar regiões carentes do país, não
se sujeitam a uma jornada de trabalho
de 6 (seis horas) diárias em um hospital
público. Enfim, os médicos vindos de
Cuba e de países que são limítrofes ao
nosso, vem trabalhar em nosso país e
dizem que receberão dez vezes mais. Um
médico vindo da Venezuela diz receber
R$ 500,00; em Cuba, o salário é de
US$50,00.

De acordo com a Folha de São Paulo
do dia 25/08, a polêmica fica em torno

Programa mais médicos e
a saúde do povo brasileiro

Professora Msc.: Maria Rita Cotillo Pazini
Mestre em Educação

dos médicos cubanos. Nossos médicos
os acusam de exercerem uma péssima
medicina, de serem maus profissionais,
mas não falam do desrespeito com que
tratam a população carente e dos péssi-
mos resultados no exame do Cremesp,
e como se nossas faculdades de medici-
na fossem ótimas (formam executivos
de branco). Sem falar nos escândalos
que estamos vivenciando na televisão
com médicos vereadores e até secretá-
rios da saúde do Rio de Janeiro que só
vão aos hospitais públicos para “picar
o ponto”.

Na verdade, estamos cansados (as)
de presenciarmos cenas desse tipo em
todas as cidades do país, não é somente
nos grandes centros. Os episódios, que
ora assistimos na TV, são cenas assisti-
das e vivenciadas em todo o país, sem
falar no descumprimento do horário dos
médicos que atendem nos setores públi-
cos municipais e estaduais. Todos eles
recebem, mas o poder público faz vistas
grossas, mesmo por que o próprio se-
cretário da saúde é médico e quem vai
contra ele?

Por esses e por outros acontecimen-
tos, a população paga e não recebe o
tratamento adequado. Todos nós paga-
mos pelos serviços que deveriam ser
prestados à população brasileira. O di-
nheiro sai diretamente de nossos hole-
rites, de nossas contribuições com o
imposto de renda, mas quando necessi-
tamos de uma boa educação para nossos
filhos e de um atendimento médico ade-
quado, é preciso pagar novamente.

Portanto, não cabe à população bra-
sileira esperar pelo atendimento de
médicos que não se importam com a
dor do ser humano. A oposição vinda
dos médicos brasileiros, constata a vi-
são que temos de nossos médicos: preo-
cupados com o próprio bolso e indivi-
dualistas. Por isso se eles não querem
atender à população carente, deixem
para profissionais que aceitam essa mis-
são.

Professora Msc. Maria Rita Cotillo
Pazini

Mestre em Educação

Continuação da página 10
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É impossível ficar de fora da
Festa do Peão de Boiadeiro de
Jaboticabal, que conta com dois
super Camarotes, e com uma es-
trutura completa, e o melhor,
com preços imperdíveis. A com-
pra dos Camarotes Premium Ex-
tra e Vision Super Music garan-

Confira os preços dos Camarotes da Festa
do Peão de Boiadeiro de Jaboticabal

Venda de Camarotes Premium Extra e Vision Super Music estão a todo vapor. Compre já o seu!
te a entrada no Clube Pioneiros
da Sela.

 Os Camarotes estão sendo
vendidos no Posto Ipiranga (Fú),
na Av. Maestro Maizano, 484 –
(16) 3202-2944; Loja do Camarote
no Jaboticabal Shopping; Loja
Cravo & Canela, na Av. Pintos, 691

– (16) 3204-2690; Posto Ipiranga
Loja de Conveniência AM/PM
fone (16) 3203-3220 e ainda, ven-
das online pelo Total Acesso –
www.totalacesso.com.br. Mais in-
formações pelo

www.camarotepremium.com.br.
(17) 99137-0355 ou 99775-0564.

 Confira os preços
 Camarote Premium Extra. O

Show Começa aqui! Com Open Bar
(cerveja, água e refrigerante) e
Buffet Migliaccio a noite toda.

26/09 - R$ 90,00
27/09 - R$ 110,00
28/09 - R$ 110,00

29/09 - R$ 90,00
 Camarote Vision Super Music.

O Camarote super badalado, com
muita música e DJs todas as noi-
tes.

Todas as noites (26, 27, 28 e 29/
09) - R$ 65,00 (cada noite)

A p r o v e i t e  e  c u r t a  a

Na manhã do dia 13, o Pre-
sidente da Câmara Municipal,
Wilsinho Locutor, esteve no
Distrito de Córrego Rico.

Visitou a ESF – Estratégia
Saúde da Família “Maria de
Lourdes Ferreira”, onde foi re-

Presidente da Câmara
Municipal Wilsinho Locutor

visita o Distrito de Córrego Rico
cebido pela Enfermeira e Co-
ordenadora da ESF, Grazieli
Amália Reis, ainda por Fátima
Helena Paixão Sgobb, Sandra
Margarete de Souza e pela As-
sistente Social Luiza.

Wilsinho pôde conferir o

trabalho de excelência reali-
zado pelas funcionárias, além
das instalações físicas e es-
toque de medicamentos que
asseguram aos moradores do
distrito, tratamento odontoló-
gico, ginecológico e outras es-

pecialidades.
O Vereador também confe-

riu algumas obras de recapea-
mento asfáltico que estão sen-
do realizadas por meio de sua
Indicação, na Rua Francisco
M. Ferreira.

PARABÉNS
PEDRINHO

Nosso coração se enche de orgulho por
te ver saudável e tão cheio de vida. O tem-
po tem dado o crescimento que você pre-
cisa para encarar o mundo de frente, e
crescer com ele.

Parabéns de todos que te amam!
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Fanpage Camarote Premium
Extra e Vision Jaboticabal e
fique por dentro das novi-
dades .  Apoio:  Jabot icabal
Shopping, Gazeta FM 107,9,
Espaço da  Beleza  Sempre
Bella,  Diretório Acadêmico
Fernando Costa.


