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Construa sabedoria e deixe para trás
as grandes decepções e conflitos

Empreenda a criatividade e
alcançarás as obras da felicidade,

com a simplicidade

Se em cada projeto fantástico
colocares o respeito, conquistarás a

abundância

O prefeito de Jaboticabal, Raul
Girio, foi a Brasília dar andamento
aos projetos já solicitados e pro-
tocolar novos pedidos de investi-
mentos, que ultrapassam R$ 5,5
milhões. Só na sexta-feira (20), a
equipe da Prefeitura deu entrada
em 12 novos projetos, nas áreas
de infraestrutura, lazer, acessibili-
dade, esporte e equipamentos. To-
dos os ofícios já estão em análise.

“Fomos buscar verbas para Ja-
boticabal, junto aos deputados.
Os recursos para os 12 projetos
serão liberados após a aprovação,
que deve acontecer a partir de

Raul Girio busca novos investimentos em Brasília
Prefeito buscou, só este ano, mais de R$ 30 milhões no Governo Federal

novembro. Buscamos maquinári-
os para o setor de obras e verbas
para melhorar o asfalto da cidade,
que requer atenção especial de
todo administrador público”, infor-
ma o prefeito.

Raul visitou deputados que já
têm laços com Jaboticabal. “São
parceiros da cidade e estão empe-
nhados em liberar verbas para nos-
sa população. Temos trânsito li-
vre nos governos Federal e Esta-
dual, o que beneficia muito a con-
quista de investimentos. Nossa ci-
dade só tem a ganhar”, enfatiza.

Conheça os projetos em análi-

se: 1- Recapeamento de diversas
ruas – R$ 400 mil; 2 - Pavimenta-
ção do Distrito Industrial – R$ 500
mil; 3 - Aquisição de caminhão
carga seca com munck e trator –
R$ 400 mil;  4 - Construção de uma
praça em Córrego Rico – R$ 350
mil;  5 - Obras de acessibilidade na
área central da cidade – R$ 500 mil;
6 -Construção de pista de Skate –
R$ 380 mil; 7 - Recapeamento as-
fáltico de diversas ruas – R$ 300
mil; 8 - Aquisição de equipamen-
tos – R$ 100 mil; 9 - Aquisição de
retroescavadeira – R$ 300 mil; 10 -
Recapeamento asfáltico de diver-
sas ruas – R$ 350 mil; 11 - Revita-
lização da Avenida Major Hilário
Tavares Pinheiro (drenagem, cal-
çadas acessíveis, ciclovia e paisa-
gismo) – R$ 1.4 milhão; e 12 - In-
fraestrutura do Acesso ao Distri-
to Industrial – R$ 500 mil. Total:
R$ 5.48 milhões

Conheça os projetos já aprova-
dos: 1 - Pavimentação do
Distrito Industrial – R$ 580 mil; 2 -
Recapeamento asfáltico – R$ 550
mil;  3 - Reforma do Cine Teatro –
R$ 290 mil;  4 - Reforma do Cine
Teatro – R$ 450 mil, 5 - Constru-
ção de Quadra Coberta 1 – R$ 510
mil;  6 -  Construção de Quadra
Coberta 2 – R$ 510 mil;  7 - Cober-
tura de quadra – R$ 130 mil;  8 -
Construção de uma escola, com 12
salas de aula – R$ 3,53 milhões;  9
- Construção do CAPS – R$ 800
mil; 10 - Aquisição de equipamen-
tos para a saúde – R$ 100 mil; 11 -
PAC Saneamento – R$ 11.862 mi-
lhões (construção de poços arte-
sianos);  12 - PAC Pavimentação –
R$ 6.253 milhões Total: R$ 25.566
milhões.

A população de Jaboticabal,
Monte Alto e Guariba terá à dis-
posição, mais uma ambulância do
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). O Governo
Federal avaliou o atendimento
prestado em todas as unidades da
região de Ribeirão Preto. Jaboti-
cabal está entre as quatro cidades
contempladas.

O prefeito Raul Girio explica que
a conquista é fruto do trabalho em
equipe. “Temos servidores muito
atenciosos e comprometidos com
a saúde da nossa população. O
governo analisou o desempenho
da nossa equipe nos últimos três
meses, período que registramos
1.057 atendimentos – todos bem

Jaboticabal terá mais uma
unidade do SAMU

Cidade deve ganhar, ainda, uma USA [UTI móvel]

avaliados. Estamos entre os me-
lhores índices da região”, come-
mora.

Em junho, o SAMU de Jaboti-
cabal atendeu 352 ocorrências, em
julho 345 e, em agosto, 360. “Esta-
mos com o novo Pronto Socorro
(a UPA) praticamente pronto, na
fase final. Vamos melhorar o aten-
dimento na região com a nova equi-
pe do SAMU e ainda temos gran-
des chances de ganhar uma USA
– a UTI Móvel do SAMU, com
técnico de enfermagem e médico
socorrista. Com o SAMU, a USA
e a UPA, nosso atendimento de
urgência dará enormes saltos de
qualidade”, informa o prefeito.

As USAs são UTIs móveis e

estão sendo equipadas com o Sis-
tema Tele-Eletrocardiografia Digi-
tal, tecnologia de ponta que ajuda
a salvar vítimas de doenças cardi-
ovasculares graves, como infarto
e arritmia.

Equipamentos - O Sistema
Tele-Eletrocardiografia Digital
permite ao profissional de saúde
obter um diagnóstico mais preci-
so do paciente ainda em casa,
antes do deslocamento para o
hospital. O procedimento pode
reduzir em até 20% o número de
mortes por doenças do coração.
A ambulância será equipada com
um pequeno aparelho (tele-eletro-
cardiógrafo digital portátil), capaz
de transmitir o eletrocardiograma
via telefonia celular ou mesmo por
telefone fixo. O exame realizado
no paciente em sua residência ou
na ambulância é transmitido para
a internet e analisado na central
de Telemedicina do Hospital do
Coração (HCor).

O laudo retorna para a ambu-
lância de origem. Todo esse pro-
cesso dura, em média, cinco minu-
tos. A central dispõe de 16 médi-
cos para a leitura dos eletrocardi-
ogramas do SAMU 24 horas por
dia. Além disso, o médico que está
atendendo o paciente, pode dis-
cutir o caso com os especialistas
de apoio no HCor.

Prefeito Raul Gírio satisfeito com  avanços de sua dministração
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PEDACINHOS DE LUZ

CANTINHO DA REFLEXÃO

P/ Maria Cappatto

José Fernando Stigliano

É preciso e possível nós termos pu-
reza de coração. Você não pode conti-
nuar ingerindo coisas venenosas, seja
pela boca, pelos olhos, ouvidos, tato,
ou pelos meios de comunicação. Você
deve ingerir e encher o seu interior, re-
plainar-lo de coisas boas, da Palavra de
Deus.

Eu sei que é muito mais gostoso as-
sistir um filme, um programa, uma no-
vela do que utilizar este tempo para ler
a Bíblia. Eu sei que é muito mais gosto-
so ficar na internet do que se dedicar à
leitura da Palavra de Deus. Mas, nem

Coisas que você
conquista...

É algo que você adquire com o tempo.
Experiência é um remédio amargo que

a
vida lhe dá, para ser tomado com uma

gotinha de consciência.
Sabedoria é um sonho que muita gente

persegue, mas pouca gente realiza.
Sucesso, Talento nasce com a gente.

Bom senso você tem que adquirir.
Cultura você consegue na escola.

Conhecimento, o mundo lhe
proporciona.

Juízo ou fracasso são pontos de vista.
Reputação é o ouro que reveste a

pílula.
Satisfação é o derradeiro objetivo da

existência. A vida humana, como cada
um de nós experimentou em diferen-

tes medidas, é semeada de provas,
de dificuldades, de sofrimentos.

Todavia, a dor é necessária e
inevitável,

Para os especialistas, Rede é uma es-
trutura composta por pessoas ou organi-
zações, conectadas por um ou vários ti-
pos de relações, que partilham VALORES
e OBJETIVOS COMUNS, que tem como
características principais sua ABERTU-
RA  e  facilidade de troca, possibilitando
relacionamentos horizontais e não hie-
rárquicos entre os participantes.

Um ponto em comum dentre os di-
versos tipos de Redes é o compartilha-

Será que você está pronto para se
apresentar diante de Deus? Creio que
muitos vão dizer que ainda não, sem
saber que um dia todos nós, indepen-
dentemente da classe social, da religião,
da cor da pele ou nacionalidade etc. Ire-
mos estar diante do Todo Poderoso para
prestar contas do que fizemos ou deixa-
mos de fazer aqui na terra. Nesta men-
sagem de hoje, gostaria de poder lhe
ajudar através do Espírito Santo a ficar
preparado para o Grande Dia Do Se-
nhor, do qual você não vai ficar enver-

A curto e a longo prazo. Os tempos
passam, tudo muda, de acordo com a
evolução. Seremos portadores das vidas
sucessivas, que nascem ontem, vivem
hoje, o agora continuando sempre, por-
que somos eternos em espírito.

Vivemos sonhando com a felicida-

A imagem mais conhecida de Noel
de Medeiros Rosa, até pouco tempo
atrás, era a de um homem tímido e com-
plexado por um defeito facial, resulta-
do de uma barbeiragem médica ao nas-
cer, em 11 de dezembro de 1910, o
maxilar direito foi esmagado pelo fór-
ceps. É verdade que o problema no quei-
xo sempre acompanhou Noel, que até
evitava comer em público pela dificul-
dade em mastigar. Mas há muito de len-
da em torno desse que foi um dos mais
geniais, compositor brasileiro. Na ver-
dade, longe de ser tímido, ele era goza-
dor, frequentador de bordéis e morros e
muito mulherengo. Morto com menos
de 27 anos, vitima de tuberculose, Noel
Rosa deixou aproximadamente 250 can-
ções e uma herança musical que parece
inesgotável. Segundo Lindaura Pereira
da Mota, que se casou com ele em 1934
– ela com treze e ele com vinte e três
anos – para ele tudo era motivo para
compor. Filho de família de classe mé-
dia baixa, Noel nasceu em uma casa que
já não existe mais na rua Teodoro da
Silva, Vila Isabel, zona norte do Rio de
Janeiro. Os pais se esforçaram para que
ele frequentasse boas escolas e queriam

Alimente-se do que edifica
sempre o que é gostoso edifica. Não é
verdade que as bebidas são gostosas? E
as comidas que mais fazem mal à saúde,
geralmente, não são as mais gostosas?

Cuidado! O inimigo é esperto e sabe
colocar o sabor que nos apetece nas
coisas gostosas, justamente nas vene-
nosas, para nos enganar. São muitas
coisas gostosas disponíveis por aí que
acabam destruindo sua vida interior e
sua família, destruindo os valores do
casamento, da fidelidade ao matrimô-
nio e o relacionamento entre pais e fi-
lhos. Mas, temos que ser firmes e coe-
rentes, pois nós queremos e precisamos
ser pessoas renovadas, “homens novos”
para, a partir de nós, construirmos um
mundo novo.

Nós já não aguentamos mais o mun-
do que está ao nosso redor. Estão rou-
bando, massacrando e matando os nos-
sos filhos; acabando com nosso casa-
mento, com a fidelidade conjugal.

É somente pela graça de Deus, pelo
poder do Espírito Santo que temos re-
cebido, que será possível fazer frente à
isto. Nós estamos envolvidos pelo Es-
pírito Santo. É como se o Senhor nos
fizesse mergulhar livremente nas águas
do Espírito. E Ele nos dá toda a possibi-
lidade de viver a nossa vida cristã de
maneira integral e eficaz. Depende de
mim e de você, pois a graça nós já esta-
mos recebendo em abundância!

Seu irmão,

NOEL ROSA VIVEU PARA A BOEMIA
UM DOS COMPOSITORES MAIS INFLUENTES DA MÚSICA BRASILEIRA

SUCUMBIU TUBERCULOSE AOS 26 ANOS

vê-lo doutor.
 Mas o futuro compositor não pas-

sou de um semestre na faculdade de
Medicina. A música já lhe tomava o
tempo desde cedo. Sua trajetória musi-
cal se concretizou no Bando dos Tanga-
rás, formado, entre outros, por Carlos
Braga, ou João de Barro, ou Braguinha,
e Almirante, apelido de Henrique Fo-
néis Domingues. Com que roupa? Com-
posta em 1930 é considerado o primei-
ro sucesso de Noel Rosa, comum com-
pacto que vendeu 15.000 exemplares,
um feito para a época, a música estou-
rou no carnaval do ano seguinte, quan-
do também foi gravado Gago Apaixo-
nado. Em plena ascensão  do rádio, Noel
conquistou um incomparável respeito
entre outros artistas. Pelo menos cinco
emissoras já mantinham uma progra-
mação regular e Noel estava em todas,
chegando a ter um quadro no Programa
Casé, na rádio Philips, no qual fazia
improvisação e acumulava funções de
cantor e contra regra. Mas se apresen-
tava em todas as outras emissoras, em
geral recebendo cachês irrisórios. Segun-
do Almirante, Noel escrevia sambas para
outros compositores, sem fazer ques-
tão de aparecer como autor. Por essas
razões desconhecidas, chegou a dividir
a autoria de O Orvalho Vem Caindo
(1933) com o boxeador Kid Pepe.

Além de repartir os direitos de suas
músicas, era bem desorganizado com o
próprio dinheiro. De vez em quando,
colocava o violão no penhor, contou o
critico de música Sérgio Cabral, ou ven-

pois constitui o próprio mecanismo
evolutivo. A vida é apenas uma escola

na qual nos submetemos a duras
disciplinas,

a provas de toda espécie, até que, a
pouco

e pouco, aprendemos a nos destacar
do

molde e a reconhecer
a divindade que temos latente em nós.

Conservem sempre um ideal de
perfeição, porque todo o modelo

retido na mente
é copiado pela vida.

Mande notícias
do mundo de lá

diz quem fica...
Me dê um abraço, venha me apertar,

tô chegando!!!
Coisa que gosto é poder partir sem ter

planos,
melhor ainda é poder voltar quando

quero...
Todos os dias é um vai-e-vem,

a vida se repete na estação,
tem gente que chega prá ficar,

tem gente que vai prá nunca mais...
Tem gente que vem e quer voltar,

tem gente que vai querer ficar,
tem gente que veio só olhar,

tem gente a sorrir e a chorar...
E assim chegar e partir

São só dois lados da mesma viagem,
o trem que chega

é o mesmo trem da partida,
a hora do encontro é também

despedida...
A plataforma dessa estação,

é a vida desse meu lugar,
é a vida desse meu lugar,

é a vida! É vida que passa e você não
consegue saber em que estação deve

parar...

dia músicas.
Foi nessa época de parcerias inusita-

das que Noel travou uma briga com
Wilson Batista, autor de Lenço no Pes-
coço, música que descrevia acidamente
um típico malandro do morro. Noel
tomou as dores da caricatura feita por
colegas seus e resolveu responder com a
música Rapaz Folgado. Os dois compo-
sitores trocaram uma riquíssima sequ-
ência de réplicas tréplicas – como Mo-
cinho da Vila, Frankestein e Conversa
Fiada de Wilson Simonal, e Palpite In-
feliz, Feitiço da Vila e João Ninguém, de
Noel – até encerrarem a polêmica numa
mesa cheia de cervejas. Os botequins,
aliás, eram o primeiro lar de Noel. “Noel
Rosa dormia pouco, comia pouco e be-
bia muito”, contou Braguinha, parceiro
dele em As Pastorinhas. O Mangue, zona
de prostituição, também fazia parte de
seu roteiro habitual. Sem contar a Man-
gueira, de Cartola e companhia, e o Es-
tácio, de Ismael Silva, com quem teve
pelo menos 18 parcerias. É claro que
esse ritmo de vida foi minando a saúde
do compositor, obrigado a várias inter-
nações. Uma vez, já doente, foi surpre-
endido em um bar pelo amigo Nássard,
compositor e desenhista. Na mesa, cá-
lices de conhaque e garrafas de cerveja
Cascatinha. Levou uma bronca e saiu-
se com a seguinte resposta: “Sabe o que
é, Nassard? É que me disseram que cer-
veja alimenta. Como não sei comer sem
beber, estou tomando esses conhaqui-
nhos”. No final de 1.934, foi a Belo
Horizonte por recomendação médica,

onde ficou até setembro de 1.935. Mes-
mo compondo e frequentando os bares
e as rádios mineiras, ele melhorou e te-
ria engordado 20 quilos. “Mas, quando
chegamos ao Rio, danou-se. Ele engre-
nou na farra, na boemia, e voltou a
emagrecer”, contou Lindaura, que pas-
sou a dividir as atenções do marido com
Jurací Correira de Morais, a Cecí, aman-
te e musa do compositor. Último Dese-
jo, gravada por Arací de Almeida em
julho de 1.937 – quando Noel já estava
morto -, foi feita para Cecí, assim como
Prá que Mentir. Muito doente, em ja-
neiro de 1.937, ajudado por amigos,
Noel seguiu para Friburgo. O seu estado
de ânimo pode ser constatado por um
Trecho de bilhete escrito a Almirante:
“Tenho pena daqueles que estou inco-
modando com minha merecida molés-
tia”. Quando retornou, havia boatos
sobre sua morte. Deu, então a sua últi-
ma entrevista, e parecia mais animado.
“Estou voltando à atividade de compo-
sitor. Compor sambas é o meu fraco,
embora também goste de fazer carica-
turas”, declarou. Uma das caricaturas
mais famosas, por sinal, em que ele apa-
rece de perfil, com um cigarro na boca -
, foi feita pelo próprio Noel. Morreu
em casa, a mesma em que nasceu, na
noite de 04 de maio de 1.937. Noel Rosa
morreu em 1.937, quando a indústria
fonográfica brasileira ainda engatinha-
va e a única forma disponível era o 78
rotações, com uma única musica de cada
lado. Gravou 40 músicas.

VOCÊ ESTÁ PRONTO?
gonhado, nem ser rejeitado por Ele.
Muitas pessoas só se preocupam com as
coisas deste mundo, que um dia vai dei-
xar de existir e acabam se esquecendo
das Espirituais que são Eterna. Jesus dis-
se: Passará o céu e a terra, mas as mi-
nhas palavras não hão de passar (Lucas
21.33). Tudo neste mundo passa, as coi-
sas mudam, os costumes e etc. Mas a
palavra de Deus continua a mesma. Ela
não muda com o tempo. Pois toda Es-
critura Sagrada divinamente é inspirada
por Deus e é útil para ensinar a verdade,
condenar o erro, corrigir as faltas e en-
sinar a maneira certa de viver (II Ti-
móteo 3.16).  A palavra de Deus tem
tudo o que precisamos, basta somente
meditar nela e descobrir toda a sua ri-
queza, ao invés de ficarmos preocupa-
dos somente com as coisas aqui na ter-
ra, que um dia vai perecer. Devemos
nos preparar para quando o Senhor vol-
tar, e que Ele possa nos encontrar como
servos féis. Jesus falou em um dos seus
sermões sobre a vigilância: porém, da-
quele Dia e hora ninguém sabe, nem os
anjos dos céus, nem o Filho, mas unica-
mente meu Pai. Fico impressionado
quando alguém diz que tal dia o mundo
vai acabar e que Jesus vai voltar tal dia,
sendo que o próprio Jesus mesmo diz
que só o Pai sabe. E, como foi nos dias

de Noé, assim será também a vinda do
Filho do Homem. Porquanto, assim
como, nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se
em casamento, até ao dia em que Noé
entrou na arca, e não o perceberam, até
que veio o dilúvio e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do
Homem. Noé foi um homem que anda-
va com Deus com todo o seu coração,
no meio de um povo duro de coração,
que não queria servir a Deus. E viu o
Senhor que a maldade do homem se
multiplicara sobre a terra, e que toda
imaginação dos pensamentos de seu
coração era só má continuamente. Ar-
rependeu-se o Senhor de haver feito o
homem sobre a terra, e pesou-lhe em
seu coração. Então o Senhor disse: Noé,
construa uma arca e coloca nela um ca-
sal de animal de cada espécie, assim ele
fez. Noé começou a pregar para o povo
que Deus iria destruir tudo sobra a face
da terra, mas ninguém lhe deu ouvidos,
porque naquela época nunca havia cho-
vido sobre a face da terra, era apenas
um Vapor que subia da terra e regava
toda a face da terra. Deus mandou um
dilúvio que durou quarenta dias e qua-
renta noites. Quantas pessoas hoje não
são como este povo, que não acreditam
na pregação, palavra de Deus, pensan-

do ser a palavra do homem. Só Noé e
sua família foram salvos. Não sejam
como o povo no tempo de Noé, que
não deram ouvidos à pregação da pala-
vra de Deus, e todos pereceram no Di-
lúvio. Ouça a voz do Senhor, que fala
em seu coração enquanto é tempo.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente,
que o Senhor constituiu sobre a sua casa,
para dar o sustento há seu tempo? Bem-
aventurado aquele servo que o Senhor,
quando vier, achar servindo assim. Quan-
do Jesus vier em sua glória, e todos os
santos anjos, com Ele. Todas as nações
serão reunidas diante Dele. Então dirá
os que estiverem à sua direita: Vinde,
benditos de Meu Pai, possuí por heran-
ça o Reino que vos está preparado desde
a fundação do mundo. Que Dia glorioso
vai ser aquele aonde todos os grandes e
pequenos, ricos e pobres, irão se encon-
trar por toda a Eternidade com o seu
Criador. Louvado seja o Senhor Deus,
que a cada dia tem nos abençoado. Você
está pronto agora? Tenho certeza que
você vai dizer Sim! Mas buscai primei-
ro o Reino de Deus, e a sua justiça, e
todas essas coisas vos serão acrescenta-
das. (Mateus 6.33). (Leia Gênesis 6.1
ao 22) (Mateus 24, 36 ao 39). Está é a
minha oração. Ouça o nosso programa:
A Verdade da Palavra. Diáriamente na
GAZETA FM 107.9 das 5hrs30mim
6 h r s 3 0 m i m
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

A FELICIDADE UM DIA NASCERÁ
de. Lutamos para permanecemos liga-
dos à procura de maiores esclarecimen-
tos com referência à reencarnação, a
vida além da morte. São assuntos que
revolucionam a humanidade, hora dú-
vidas, hora entendimentos. A ignorân-
cia está dificultando o entendimento de
relacionamentos com as revelações que
poderão solucionar muitos problemas,
principalmente a cura material e espiri-
tual.

 As vidas no andamento, mudam na
proporção da compreensão, no estudo
e na cultura espiritual, ligados à com-
portamentos religiosos. As luzes nos ca-
minhos só serão acesas e iluminadas
quando a evolução aparecer no cenário
da verdade, surgindo elos que brilham

onde tudo acontece em torno da fé, es-
perança e caridade.

As mudanças se operam nas diversas
encarnações, onde muitas atividades
sofrem alterações. São os finais dos tem-
pos que procuram se ajustar nos limites
da verdade e da compreensão.

  As vidas continuam após a morte,
o espírito é eterno e duradouro, para
que tudo seja projetado num sentido
progressivo, de amor e perdão.

  Seremos eternos trabalhadores em
busca de dias melhores, de sonhos reali-
zados e de conquistas que nos elevam
para as verdades. Seremos eternos tra-
balhadores na luta pela paz fraterna, em
busca de dias melhores para que os so-
nhos se realizem, de conquistas que nos

conduzam para as verdades.Vivemos
sempre, para galgarmos postos mais
adiantados na escala, dentro da hierar-
quia de valores.

Somos caminheiros que se planifi-
cam com planos, para realizarmos a cur-
to e a longo prazo, com divisas básicas,
para vencermos a ignorância, nascer a
força do amor, da inteligência, maior
para aprendermos as lições que vem de
DEUS, DENTRO DAS LEIS SUPRE-
MAS.

NÓS SEREMOS FELIZES. NADA
NOS FALTARÁ. GOZAREMOS DE
BOA SAÚDE. HAVEMOS DE REALI-
ZAR TUDO QUE DESEJAMOS,
PARA HONRAR E GLORIFICAR O
NOME DE  DEUS. NÓS SEREMOS
FORTES, PODEROSOS  E FELIZES.
EM NOME DE DEUS,  PAI TODO
PODEROSO. VIVA JESUS EM NOSSOS
CORAÇOES PARA SEMPRE. ASSIM
SEJA.

REFLEXÃO  —  UMA ABERTURA SOLIDÁRIA
mento de informações, conhecimentos,
interesses e esforços em busca de  OB-
JETIVOS COMUNS. A intensificação
da formação das Redes Sociais, nesse
sentido, reflete um processo de fortale-
cimento da sociedade em um contexto
de maior participação democrática e
mobilização social.

Como sabemos, o Suicídio é um
PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA e
afeta toda a sociedade. Sabemos tam-
bém que pode ser Prevenido, e por isto
desperta a necessidade de UNIRMOS
ESFORÇOS de todos que de alguma for-
ma possam trabalhar para sua Preven-
ção, Conhecimento das Causas e Des-
mistificação.

Neste contexto, surge a possibilida-
de de participarmos de Redes de Pre-
venção já formadas, ou começarmos a
CRIAR tantas outras que nos façam al-
cançar este objetivo de diminuir o nú-
mero de pessoas que Pensem em Suicí-
dio e as Tentativas de tirarem suas Vi-
das. É fundamental considerarmos a
necessidade da promoção da Prevenção
em todos os meios possíveis. A organi-
zação de Redes que trabalhem que se

preocupe com quem  PENSA, FALA,
TENTA,  tem Sucesso e ou Sobrevive
com o problema Suicídio.

O CVV faz parte desta Rede Solidá-
ria de Prevenção em vários aspectos,
pois trabalha com pessoas em várias
destas etapas. Atende quem  PENSA,
quem TENTA, quem SOBREVIVE as
tentativas e os que CIRCUNDAM, es-
tão AO REDOR de quem teve  êxito.

Sabemos que há um aumento na fre-
quência do Comportamento Suicida en-
tre Jovens de 15 a 25 anos, de ambos os
sexos e do impacto e dos danos causa-
dos pelo Suicídio e Tentativas nos Indi-
víduos, nas Famílias e nos Círculos de
Convivência, por isto temos dado ên-
fase em divulgações e aproximação com
estes públicos.

O Grupo da Rede Brasileira de Pre-
venção ao Suicídio, destaca algumas
possibilidades de ação, dentre elas o uso
de recursos da Internet para potenci-
alizar oportunidades de aprendizagem e
troca de informações acelerando o pro-
cesso de implementação de uma Rede
Nacional de Prevenção do Suicídio; e o
maior conhecimento sobre as Causas

Determinantes e Condicionantes do
Suicídio e Tentativas, levando em con-
sideração, além de características dos
Indivíduos, as características do seu con-
texto.

A Preocupação e o Desejo de Com-
preendermos mais sobre a Prevenção
ao Suicídio é muito grande, cada vez
maior, tanto que o tema do Trigésimo
Quarto Conselho Nacional (CN), en-
contro de representantes de todos os
(72) Postos do Brasil, que foi relizado
em Florianópolis-SC de 20 a 22 de Se-
tembro de 2013 é este. Juntamente com
o CN, pelo Terceiro Ano consecutivo
foi realizado o Simpósio Internacional
Sobre Suicídio dia 20 de Setembro com
a presença de Profissionais, Voluntári-
os e interessados no assunto.

ESTAMOS DANDO NOSSOS PAS-
SOS PARA A CONTINUIDADE E
FORTALECIMENTO DA REDE DE
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. JÁ TE-
MOS CERCA  DE 2000 VOLUNTÁRI-
OS PARTICIPANDO DELA E QUE-
REMOS MAIS, SEMPRE MAIS!

Comissão Redatora do Boletim/CVV
– boletim@cvv.org..br

Uma parceria entre Prefei-
tura Municipal (Secretaria de
Saúde), AVCC (Associação
dos Voluntários de Combate ao
Câncer) e SOBECCAN garan-
tiu atendimento a 90 jaboticaba-

Mama Móvel atende 90 jaboticabalenses
lenses, através do ônibus Mama
Móvel. As que compareceram
à Praça 9 de Julho, no sábado
(14) foram examinadas e orien-
tadas sobre câncer de mama.

“Os exames foram gratuitos.

E, nos casos necessários, as pa-
cientes estão sendo encaminha-
das a exames mais específicos,
no Hospital da SOBECCAN”,
esclarece o secretário da pasta,
Carlos Alberto Navarro.

De acordo com o presidente
da AVCC, Luiz Donadio, a ex-
pectativa é que, no primeiro tri-
mestre de 2014, a equipe retor-
ne à cidade para novos atendi-
mentos.

Sábado (28) é dia de vacinação.
Dessa vez, os donos de cães e gatos
devem levar seus animais para se imu-
nizarem contra raiva. De acordo com
o Departamento de Controle de Veto-
res e Zoonoses, a expectativa é vaci-
nar cerca de 18.500 animais.

A ação acontece juntamente com
as atividades da Semana Contra Rai-
va (25 a 28 de setembro), promovi-
da pelo Departamento de Medicina
Veterinária Preventiva e Reprodução
Animal da Unesp, com apoio da
Prefeitura.

Em Jaboticabal, mais de 90 pro-
fissionais estarão envolvidos na
imunização. “É importante que to-
dos os animais sejam vacinados para
que a doença continue controlada
em Jaboticabal”, reforça a coorde-

Vacinação antirrábica acontece
neste sábado (28)

Serão 19 locais para vacinação
nadora do departamento, Maria
Angelica Dias.

Para facilitar o acesso, a Prefeitura
disponibilizou 19 pontos de vacina-
ção. Confira: Jardim Guanabara, CIAF
II, Escola Prof. Antônio José Pedro-
so, Escola Afonso Tódaro, Escola Pau-
lo Freire, CIAF III, CIAF Centro,
CIAF I, Praça do Jd. Residencial, Pra-
ça da Igreja Matriz, CIAF VI, Escola
Prof. Carlos Nobre Rosa, CIAF IV,
Casa do Trabalhador Rural, Praça do
Cruzeiro (Nova Jaboticabal), Escola
Senhora Aparecida, CIAF V, Praça do
Jabuca (Nova Aparecida) e Praça da
Ponte Seca

Para mais informações, o telefone
de contato do Departamento de Con-
trole de Vetores e Zoonoses é 3202-
8320.
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Floripa International Open Championship 2013
Atleta de Jiu-Jitsu da Equipe Nu-

cleo Jaboticabal é destaque na Flori-
pa International Open Champi-
onship 2013. Eduardo Martins, mais
conhecido pelos amigos por “Kabe-
ça”, participou do evento realizado no
utimo dia 14 de setembro, no Ginásio
do IEE. O evento trouxe boas lutas e
atletas de grandes nomes.

Na categoria marrom/master/mas-
culino/leve o atleta Eduardo Afonso
da Silva Martins da Núcleo JJ, con-
quistou o segundo lugar, trazendo a
medalha de prata.

No Absoluto, uma das categorias
mais concorridas e dificil, nosso atleta
ficou em terceiro lugar, vencendo um
dos campeões do Abu Dahbi Pró
2013.

“Kabeça”, dedica sua conquista a
seus mestres e amigos de treino, sem-
pre lembrando que Eduardo fez do Jiu-
Jitsu sua filosofia de vida, treinando
sua cabeça, corpo e mente neste es-
porte, onde só os deciplinados atigem
seus objetivo.

Venha conhecer o Jiu Jitsu Brasi-
leiro com a melhor equipe de Jaboti-
cabal e região. A  Núcleo possui pro-
fessores federados, com prêmios na-
cionais e internacionais, equipe agre-
miada à CBJJ. Leia mais: http://
nucleojaboticabal.com.br/

Av. João Pinto Ferreira, 140, Jabo-
ticabal. Telefone: 16 9341 0001.

Aproximadamente 220 atletas de
diferentes estados, inclusive um atle-
ta do Japão, participaram no último
domingo (22) do I Jabuka Open de Jiu
Jitsu. O evento aconteceu no Ginásio
Municipal de Esportes.

Aconteceram competições tan-
to nas categorias por peso e gra-

I Open Jabuka de Jiu Jitsu é sucesso
Evento aconteceu no último domingo (22), no Ginásio Municipal de Esportes

duação, quanto no absoluto, com
premiação em dinheiro e meda-
lhas.

“A realização do Jabuka Open
foi um grande desafio. Nunca tí-
nhamos organizado um evento tão
grande, com tantos atletas presen-
tes. O resultado foi mais que posi-

NOVO ESPAÇO
CMC Construtora, Nosralla Imóvéis e Lucas Chioda, brindaram com delicioso coquetel de lançamento do Novo

Espaço. Um projeto inovador, que  aconteceu no último dia 26 de setembro.

tivo. Agradeço aos alunos e pro-
fessores do Centro de Treinamen-
to DBF que não pouparam esfor-
ços para o sucesso do I Jabuka
Open de Jiu Jitsu”, afirma o Orga-
nizador do Evento, Demetro Bor-
ges.

Jabuka Fight – Agora as atenções

voltam-se para o II Jabuka Fight. O
evento, que acontece em 19 de outu-
bro, no Ginásio Municipal de Espor-
tes, reúne atletas de diferentes acade-
mias de todo estado de São Paulo.

Em 2013, a novidade é a nova es-
trutura de som e iluminação, e tam-
bém um octógono oficial que será

montado no Ginásio Municipal de
Esportes. Serão dez combates, en-
tre MMA e Muay Thai, e uma luta
feminina.

“Estamos trabalhando para que o
Jabuka Fight seja um grande sucesso.
A estrutura será ainda maior, com mui-
to mais comodidade e segurança para o

público. Atletas de grandes academias
já confirmaram a participação e os con-
vites já estão à venda, com um preço
bastante acessível. Vamos prestigiar,
principalmente os atletas de Jabotica-
bal, que estarão participando do II Ja-
buka Fight”, finaliza Borges.

Fotos: ZéMario

Fotos: Frisson por Ana Mattos



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

P/ Prof. João Pito

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

    As pessoas na época que estou ci-
tando, espalhavam que lá no São Bom
Jesus e nas Catacumbas, emergiam lín-
guas de fogo dos túmulos e apareciam
essas tais línguas de fogo e outras coisas
mais, e que isso acontecia principalmen-
te nas noites de sexta-feira, ora o fogo
poderia ser o muito conhecido; [fogo
fátuo ou outros... fogos que tais pessoas
viam por lá no auge das coisas...], esses
jovens que levantaram tudo isso, na cer-
ta queriam fazer por aqui um São Tomé
das Letras [MG], que segundo as boba-
gens de muitos, ligava aquela região a
Macchu Picchu no Peru, pelo subsolo.

    No São Bom Jesus existe uma ca-
pela que foi erigida entre os anos de
1901-1902 e foi ampliada em 1906,
nesta capela havia um belo sino que dé-
cadas atrás, após a saída de lá do ‘Velho
Simoni’,  desapareceu misteriosamen-
te. Por onde andará o tal sininho hoje?

    Em 1898, também foi construído
o “Santa Teresa”, numa área da família
Verri, que era uma área de isolamento
situado às margens da estrada para Ara-

A FEBRE AMARELA EM JABOTICABAL – Cont... Prof. João Pito
“Desde menino sempre acreditei muito na sorte e hoje verifico na
alta idade que  quanto mais trabalhei, mais a sorte  me sorriu”

raquara e também para o Distrito de
Córrego Rico, no atual [há anos do Jar-
dim São Marcos], este lugar para o iso-
lamento foi elaborado pelo  arquiteto
Ramos de Azevedo e continuou como
Hospital de 1904 a 1935, este lugar foi
ocupado pelo hospital Santa Isabel que
se mudou para a sua sede atual.

    Entre 1941 e 1942, os prédios
dali foram demolidos, segundo Aloísio
de Almeida; “Quando por ali se escava
alguma coisa mais profunda ainda se
encontram resíduos de ossadas dos
amarelentos que ali foram sepultados”.

    Nas ruínas do cemitério “Bom
Jesus do Lazzareto” ainda são vistas as
sepulturas do Tenente Raphael Picerni
e as de Francisca Batista Rocha, Lucia
Gelaine Zaccharias e de um membro
da família Grosschuppt.

    O imediatismo com que se pro-
cessavam os sepultamentos, levava até
à improvisação de pequenos cemitéri-
os, como o que se mantém até hoje bem
conservado no caminho velho do Car-
retão ou velha Estrada do Ribeirãozi-
nho [atual Taquaritinga, conhecido
popularmente como: “Cemitério das
três Catacumbas” [Almeida-1978], que
ainda pode ser visto a Sudoeste da cida-
de, na zona rural, tendo a Leste o Tiju-
co e ao Norte a rodovia Carlos Tonnani
que liga Jaboticabal a Taquaritinga, no
cemitério deste caminho estão sepulta-
das três pessoas de uma só família, a De
Angelis – o pai, a mãe e a filha que
foram vitimadas pela febre amarela:
estas catacumbas estão próximas da
atual Rodovia Faria Lima [SP-326] a
uns quinhentos metros, e da Rodovia
Carlos Tonnani [SP-333] que liga Ja-

boticabal a Taquaritinga a aproxima-
damente seiscentos metros.

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

    Em frente às catacumbas na outra
margem da estrada, há um outro túmulo
da “mãe meninha?” ligada à cultos afros,
um morador das cercanias me disse que
nas sextas-feiras há ali muito movimen-
to, pois bem, este lugar tão visitado, vai
ser isolada pela concessionária da estra-
da [aliás], já o foi, pois o que estava a uns
600 metros, hoje está a uns 5 quilome-
tros, é como se alguém que quer ir da
Aparecida à Ponte Seca tenha que antes
passar pela Nova. Este lugar histórico
não pode ser varrido nem arado da me-
mória do povo e da cidade, pois já faz
parte do imaginário da cidade, não pre-
cisa ser tombado, nem destruído, só pre-
servado pelo proprietário.

Alguém tentou impedir que o lugar
fosse isolado, não sei se por motivos cul-
turais ou econômicos, ou seja lá o que
for, e por causa deste livro eu fui arrola-
do para depor, gente, a um meritíssimo
Juiz de Direito desta cidade e é lógico que
defendi o livre acesso ao local e isto foi
num 16 de outubro, há uns anos.

    Mas a nossa memória não pode ig-
norar aqueles imigrantes italianos que ali
morreram sós, naquele ermo singelo e
bucólico e ali no ermo escrevi para eles:

“O ermo”
Lá no ermo sós estão

Sepultados à beira do caminho,
No âmago deste sertão

Na estrada do Ribeirãozinho.
A febre todos eles matou

A filha a mãe e o pai,
A ninguém ela perdoou

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

Não bate mais o coração
Que ali batia um dia.

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

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

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

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

Há mais de um século isso
aconteceu

Foi uma desgraça sem par,
A família De Angelis ali morreu

E hoje jaz naquele lugar.
O povo todo se assustava

Muitas pessoas fugiam,
A cidade agonizava

Frente aos seus que morriam.
Ali na beira da estrada que hoje é

um caminho
A gente chora de dó,

Quando se enxerga um cemiterio-
zinho

Envolvido por cana e pó.
“O gênio é uma grande paciência,
é 1% de inspiração e 99%  de

transpiração”    PITO

Em cartaz
BLING RING - A GANGUE DE

HOLLYWOOD **
No final da década passada, um gru-

po de jovens de classe média alta re-
solveram invadir casas de celebrida-
des para roubar objetos como sapa-
tos, jóias, relógios, dinheiro, entre
outras coisas, apenas para experimen-
tar o gosto da aventura. Com um pre-
juízo que beirou os três milhões de
doláres, a trupe ganhou as manchetes
de jornais, para depois acabarem pre-
sos. Soffia Coppola (que dirigiu o óti-
mo “Encontros e Desencontros’’,
comprou a idéia e lançou “Bling Ring
- A Gangue De Hollywood’’. Contan-
do com Emma Watson (a eterna Her-
mione da série “Harry Potter’’) no
elenco, a produção de cara já mostra
a galera invadindo a casa de ninguém
mais, ninguém menos que a socialite
e, aspirante a atriz e cantora, Paris
Hilton (aliás a vítima preferida da
gangue). Lá eles se divertem experi-
mentando as roupas e sapatos da
moça, para depois subtrairem parte
dos objetos. E é só. O resto de “Bling
Ring’’ segue praticamente a mesma
cartilha. Só o que muda são os assalta-
dos. De Orlando Bloom, passando por
Rachel Bilson (A Summer da série
“Um Estranho No Paraiso’’), até a
problemática Lindsay Lohan. Aliás, é
no minímo engraçado vermos a notí-
cia de que Lohan havia acionado as
autoridades pelo roubo, pouco tempo

depois dela própria ser acusada do mes-
mo crime. A investigação da polícia, é
relegada a segundo plano, e os persona-
gens são mal retratados, embora tenha-
mos aqui um elenco que, pelo menos,
cumpre bem os seus papéis. Talvez a
produção sirva como um sinal de alerta
para os pais que não participam da vida
dos filhos, deixando-os livres para fa-
zerem o que bem entenderem, seja por
desinteresse ou para evitar um “confli-
to de territórios’’. Mas como produção
cinematográfica “Bling Ring’’, embora
com um outro momento interessante,,
fica devendo.

Lançamentos
FAMÍLIA DO BAGULHO
R.I.P.D - AGENTES DO ALÉM

A Prefeitura investiu R$ 505 mil
na compra de uma nova motonivela-
dora. A máquina será utilizada pela
Secretaria de Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente na recuperação
de estradas rurais.

Os recursos foram destinados por
meio de emenda parlamentar do De-
putado Duarte Nogueira, através do
Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

O prefeito Raul Gírio acredita que
a nova motoniveladora irá simplificar
as atividades da SAAMA. “Esse novo
equipamento tem condições de reali-

Prefeitura compra nova motoniveladora
Equipamento será destinado à recuperação de estradas rurais e outros projetos da SAAMA

zar acertos de taludes e nivelar o ter-
reno com mais facilidade. Teremos
condições de realizar obras com mais
qualidade.”

O secretário de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente, Sérgio
Nakagi, afirma que a nova motonive-
ladora entra em atividades nos próxi-
mos dias. “Com certeza é uma ganho
muito importante para a secretaria.
Vamos ter condições de desempenhar
os novos projetos de recuperação de
estradas em muito menos tempo, me-
lhorando o tráfego de veículos e o es-
coamento da safra.”

Visando melhorias no tráfego da Ave-
nida Carlos Berchieri, a Prefeitura iniciou,
na última semana, o prolongamento da
Avenida Tiradentes até a Rua Japão.
Equipes da Secretaria de Obras concluí-
ram a primeira etapa de terraplanagem.

Agora, o objetivo é fazer a ligação
entre a Rua Dr. Antônio Ferreira e Ave-
nida Carlos Berchieri. “A obra é fun-
damental para reduzir o tráfego de ve-
ículos na Avenida Carlos Berchieri.
Além disso, o que antes era um sim-
ples terreno passa a ser uma área va-
lorizada na região central da cidade,
contribuindo inclusive com as empre-
sas instaladas no local”, afirma o pre-

Começam obras de expansão da Avenida Tiradentes
Novo trecho liga o Centro ao Sorocabano e cria uma nova alternativa de rota para os motoristas

feito Raul Gírio.
O investimento necessário para

concluir a obra será de R$ 600 mil
entre drenagem, pavimentação, gui-
as, sarjetas e iluminação pública.

O secretário de Obras e Serviços
Públicos, Vergílio Greggio, explica que
o novo trecho terá 220 metros de ex-
tensão. “Vamos transformar esse lo-
cal em uma via moderna e importante
para o tráfego de veículos entre o Cen-
tro, Sorocabano e a Avenida Carlos
Berchieri. Estamos concluindo os úl-
timos detalhes do processo de terra-
planagem e, em breve, mais melhorias
serão feitas.”

Jaboticabal está sendo beneficiada
por uma obra que garante mais seguran-
ça aos moradores de Córrego Rico. Co-
meçou na última semana a revitaliza-
ção de aproximadamente 18 quilôme-
tros da SP 253 – Rodovia Deputado
Cunha Bueno – entre Jaboticabal e a
ponte do Rio Mogi.

O projeto prevê a modernização da
pista, implantação de faixas adicionais
e pavimentação do acostamento. A obra
prevista para ser entregue em 12 meses
tem um custo estimando de R$ 14.2
milhões investidos pelo Governo do
Estado.

O Prefeito, Raul Gírio, acompanha
de perto o início das obras. “Essa foi

Começa obra na Rodovia Cunha Bueno
Trecho de 18 quilômetros receberá diversas benfeitorias

uma reivindicação feita ao Governo do
Estado e felizmente fomos atendidos. A
necessidade de benfeitorias na SP 253
era urgente. A construção da terceira
faixa garante mais segurança aos usuá-
rios da rodovia, em especial ao mora-
dores de Córrego Rico que precisam vir
para Jaboticabal diariamente”.

Mais benefícios – Além da cons-
trução da terceira faixa na SP 253, será
entregue a revitalização completa do
Ciaf do distrito. “Estamos garantindo
melhor qualidade de vida aos moradores
de nossos distritos. Em breve novos
projetos serão realizados para benefici-
ar os moradores de Córrego Rico e Lu-
sitânia.

A Prefeitura de Jaboticabal, através
da Secretaria de Saúde, promove, de 30
de setembro a 04 de outubro, a 6ª Sema-
na de Prevenção do Câncer Ginecológi-
co. Sob o tema “Prevenção de câncer
na mulher: porque é tão importante?”,
a palestra de abertura será às 20h, na
Câmara Municipal.

De acordo com o idealizador da

6ª Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico começa dia 30
Até dia 04 de outubro as jaboticabalenses podem assistir a palestras de orientação

ação, Dr. Edu Fenerich, “a ideia é aler-
tar as mulheres sobre a importância do
diagnóstico precoce. Os exames pre-
ventivos devem ser feitos uma vez ao
ano gratuitamente. Com eles podemos
diagnosticar o problema ainda no iní-
cio e tornar o tratamento muito mais
eficaz.”

Acompanhe a programação

completa:
Dia: 30/09. Horário: 20h, Local:

Câmara Municipal, Palestrante: Dr. Jú-
lio César Possatti Resende – oncologis-
ta do Hospital do Câncer de Barretos

Dia: 01/10, Horário: 14h, Local:
CRAS I – Grajaú, Palestrante: Dr. Edu
Fenerich

Dia: 02/10, Horário: 14h, Local:

CRAS I – Grajaú, Palestrante: Dr. Edu
Fenerich

Dia: 03/10, Horário: 14h, Local:
Salão Paroquial da Igreja Santos Reis –
Córrego Rico, Palestrante: Dr. Edu Fe-
nerich

Dia: 04/10, Horário: 11h, Local:
CIAF de Lusitânia, Palestrante: Dr. Edu
Fenerich

Inaugurada em 1968 e palco de gran-
des shows, a Concha Acústica de Jaboti-
cabal voltará, em breve, a ser um dos
mais importantes símbolos da cultura
local. Após ser paralisada devido a pro-
blemas com repasse de recursos fede-
rais, a Prefeitura retomou a obra de re-
vitalização da área.

“Vamos investir cerca de R$ 900
mil para transformar a Concha Acústi-
ca num espaço de cultura e lazer para
nossa população. Assim como no pas-
sado, queremos um ambinete prazeroso
para receber shows e festivais em Jabo-
ticabal”, declara o prefeito Raul Girio.

De acordo com o secretário de Obras,

Prefeitura recomeça reforma da Concha Acústica
Obra está orçada em quase R$ 900 mil, R$ 600 mil são provenientes do Governo Federal

Vergílio Greggio, o local será totalmente
reformado, recebendo novo sistema elé-
trico, hidráulico, sistema de combate a
incêndio, alvenaria e estrutural.

Relembre: O teatro de arena foi
inaugurado para receber os Jogos Aber-
tos de 1968, realizado em parceria en-
tre a Prefeitura e o Lions Clube. No
final da década de 60, a Concha Acústi-
ca foi palco de grandes shows e festivais
de MPB promovidos pela UNESP. Cen-
tenas de jovens de toda região puderam
prestigiar artistas renomados como
RPM, Hermeto Pascoal, Capital Inici-
al, Sá e Guarabira, Kiko Zambianchi e o
palhaço Bozo.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Enzo Henrique  de  Almeida, comemorou seu primeiro aninho de vida no
último dia 26 de setembro, ao lado dos papais  Naiara e Adilson, que progra-
maram uma linda festa a ser comemorada no domingo, 29 de setembro, com
a presença de familiares e amiguinhos. Enzo, uma constelação de estrelas,
que chegou para alegrar  a vida do papai e mamãe. Parabéns!

O jaboticabalense Le-
andro já é um nome bem
respeitado dentro das Ar-
tes Marciais. Este talento
iniciou no Kung Fu aos 12
anos de idade. Seu primei-
ro professor? Nada mais,
nada menos que Viscardi
Andrade. Mas ele tem
muito a agradecer ao seu
amigo Demetro Borges,
pela força que vem dando
sempre. Leandro Cardoso
já participou dos maiores
eventos em São Paulo.
Atualmente, com 36 anos
de idade e 1.65 de altura,
este geminiano vem con-
quistando degraus na
carreira. Sua mala anda
cheia de medalhas, pois

LEANDRO CARDOSO
o rapaz conquistou diver-
sas vitórias, entre elas,
destaca-se como Cam-
peão Super Fight Argen-
tina em La Plata e Super
Fight Paraguai. Possui
em seu currículo o cordão
marrom (Capoeira), Fai-
xa Preta (kung fu), kru-
ang azul-claro - (Muay
Thai) e 4º grau branca
(Jiu-Jitsu). Ninguém se
destaca por acaso. Lean-
dro Cardoso se dedicou,
suou e teve disciplina. O
resultado não seria outro.
Vamos ficar de olho neste
nome.  Parabéns Lean-
dro!

Agradecimentos à Aca-
demia DBF.

 O empresário Luiz Gonzaga Beraldo, festeja neste dia 28 de se-
tembro, mais um aniversário, ao lado da esposa Edna, dos filhos
Rodrigo, Graziela e Rafael.

O aniversariante é ex-presidente do CDL e diretor da ACIAJA. É
proprietário da Beraldo Perfumaria, sito à Avenida Pintos. Deseja-
mos ao EMPRESÁRIO E AMIGO BERALDO, que esta data seja de
MUITA SAÚDE, PAZ E FELICIDADES.

Cissa Stolarik completará mais um ano de vida no dia
4 de outubro. Parabéns e Muito Sucesso!

O jovem Anderson
Ricardo Montedor, es-
tará completando e fes-
tejando, no dia 30 de se-
tembro, mais um ani-
versário. Data essa que
será comemorada com
festa, recebendo os tra-
dicionais parabéns a
você, pelos amigos e fa-
miliares. Seus pais Lucy
e João Montedor, pro-
prietários da tradicional
“Sorveteria Super
Moni”, de nossa cidade,
desejaram ao ilustre ani-
versariante, toda felici-
dade que o Divino Mes-
tre possa lhe oferecer.
Muitas Felicidades e
Muitos Anos de Vida!

Anderson Ricardo Montedor

No último fim de semana, o abrigo
São Lázaro, através de seu presidente
Ednei Valêncio, juntamente com o pre-
sidente Carlos Ferreira do INPAMACG,
fizeram a campanha de vacinação na
cidade de Barrinha e conseguiram  vaci-
nar 500 animais, entre cães e gatos. O
INPMACG conseguiu fechar convênio
com uma clínica para 100 castrações
ao mês, durante um ano. O presidente
do INPAMACG, Carlão, agradece a hos-
pitalidade com que foi recebido pelo
prefeito Katha, do presidente da Câma-
ra, secretário do Meio Ambiente e da
população, que levaram seus bichinhos
de estimação.

Na cidade de Pitangueiras, no do-
mingo, também ocorreu a mesma cam-
panha, com 500 vacinações, entre cães
e gatos. Convênio com clínica para cas-
tração de 100 animais mês.

“O INPMACG vem desenvolvendo
este trabalho junto à população da cida-
de e região, para melhor qualidade de
vida dos animais”, ressalta o presidente
Carlão.

BARRINHA e PITANGUEIRAS PARTICIPARAM DA VACINAÇÃO
PARA CÃES E GATOS ATRAVÉS DO INPAMACG

Instituto Nacional de Proteção Animal e Meio Ambiente Cães e Gatos

Dia 26 de setembro foi uma noite maravilhosa, rodeado de ami-
gos que te admiram muito. Sua simplicidade, carisma e companhei-
rismo, faz com que nosso relacionamento se fortifique ainda mais.
Que esse novo ciclo de vida, seus sonhos se concretizam. De sua
esposa Denise, nosso filho Túlio, a sogra Rose e todos os amigos, o
felicitam. Parabéns Luciano Pereira!

Destacamos o casamento da filha do nosso querido amigo Oswal-
do Vieira, Michelli Denise Vieira e Fábio Henrique Di Madeu, rea-
lizado no último dia 21 de setembro. Muitas Felicidades ao Novo
Casal.

Destaque para Bruno Bianco que aniversariou na
última sexta-feira, 26 de setembro. Felicidades!!!
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EMPRESA  NO  RAMO  ALIMENTÍCIO
CONTRATA  VENDEDOR

OFERECEMOS: SALÁRIO FIXO, COMISSÃO, AJUDA DE CUSTO,
AJUDA DE ALIMENTAÇÃO, PREMIAÇÃO
  E CONVÊNIO DE SAÚDE
INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO ATÉ  DIA 04/10/2013 PARA

O E-MAIL

RECRUTAMENTOJABOTICABAL@GMAIL.COM

GILMAR ANTONIO OLIVEIRA - ME torna público que rece-
beu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação N° 52000415 e
requereu a Licença de Operação para BENEFICIAMENTO DE MA-
DEIRA (SERRADA, RESSERRADA, ETC.) à AV MAJOR HILÁ-
RIO TAVARES PINHEIRO, 2785, PARQUE INDUSTRIAL CARLOS
TONANNI, JABOTICABAL/SP.

Vinte e seis de setembro, Dia Nacional do Surdo, uma das primeiras
conquistas dessa comunidade que lutou e luta por melhores condições de
vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. Data essa da funda-
ção da primeira escola para Surdos no país, em 1857, com o nome de
InstitutoNacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual InstitutoNa-
cional de Educação de Surdos - INES, referência em educação de Surdos.

A Associação de Pais e Amigos de Surdos – APÁS, não pode deixar essa
data passar em branco, pois lutamos juntos com essa comunidade, acredi-
tamos no Surdo, eles nos enchem de orgulho a cada dia.

Aos Surdos queremos deixar a seguinte mensagem: não DESISTAM
NUNCA, vocês são capazes e estaremos sempre juntos. Vamos fazer
parte da história, uma história de conquistas e provas que os Surdos só não
ouvem, mas sentem e se desenvolvem como qualquer outra pessoa. Acre-
ditem no sucesso total, derrubem os obstáculos, vocês são fortes. Tudo
que você Surdo é capaz de planejar, vocês são capazes de realizar. Sonhem,
vivam, queiram sempre o melhor e a APÁS estará sempre aqui para o que
vocês precisarem.

(APÁS) - AMAMOS VOCÊS DEMAIS

VENDE-SE
1 Terreno parcelado e materiais de construção novos com 15%

do valor à vista no Parque das Araras.

Tratar: Marcelo:
(16) 3252-2691 ou (16) 9150-7612.

C. DE CRÉDITO - CONTEMPLADA
$260mil, entrada $21mil + parcs $915

p/compra imóvel/terreno. (16) 99718-8431

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

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro
Colina Verde, Jaboticabal/SP. Comunica que o funcionário, RENA-
TO DO AMARAL CORREIA CPF: 219.590.768-17, não comparece
ao serviço desde 20 de agosto de 2013. Vimos pelo presente infor-
má-lo que nos termos do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da
CLT, que fica designado o prazo de 3 dias a contar com a data da
publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA MACHADO CÊRA LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bair-
ro Colina Verde, Jaboticabal/SP. Comunica que o funcionário,
DIRLEI OLIVEIRA SILVA  CPF: 321. 905.178-26 não comparece ao
serviço desde 17de julho de 2013 (nunca compareceu para traba-
lhar). Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do disposi-
tivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo
de 3 dias a contar com a data da publicação, para que compareça
e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA.

Concessionária contrata:
- VENDEDOR(a) DE SEGUROS: Com experiência

em VENDAS e atendimento ao público.
Salário Compatível + Comissões, Convênio Médi-

co, Odontológico, Farmácia, Vale Refeição, Seguro de
Vida, e Vale transporte.
Enviar CV, no e-mail: rhcontrata.selecao@gmail.com

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados.
Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

Anuncio: porteiros e recepcionistas, sem
experiência, todas regiões. Salário R$
938,04 - Fone: (oi) 988056777 (vivo)
997081895 (tim) 981413532 (claro)

993756746

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.

contato: 16-997094236.

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

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.

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Dezesseis unidades do Senac em todo
o Estado, realizam de 1 a 5 de outubro a
Semana Senac de Inclusão e Diversi-
dade. Em sua oitava edição, sendo a
primeira a discutir também o tema di-
versidade, tem como objetivo propor-
cionar a troca de conhecimentos, ex-
periências e práticas que contribuam
com o desenvolvimento humano. A edi-
ção desse ano tem como foco o olhar
para as capacidades e oportunidades das
pessoas, assim como na elaboração de
pensamentos e atitudes favoráveis à di-
versidade e à inclusão, possibilitando a
convivência harmoniosa, com respeito
às diferenças e à preservação da digni-
dade humana.

“Com a Semana Senac de Inclusão
e Diversidade o Senac São Paulo preten-
de estimular a reflexão e troca de expe-
riência entre profissionais e alunos, em-
presas, cidadãos e comunidade contribu-
indo para a convivência harmoniosa e o
bem-estar da sociedade. Objetivos que
fazem parte da missão institucional de
proporcionar o desenvolvimento de pes-
soas, por meio de ações educacionais que
estimulem o exercício da cidadania,” des-
taca Denise Laura Soares da Anuncia-
ção, coordenadora da área de desenvol-
vimento social.

No interior, a unidade do Senac Ja-
boticabal realizará palestras e oficinas
com especialistas que abordarão assun-
tos atuais em torno do tema do evento.
Também haverá uma exposição com o
tema A diferença através da arte, no
qual o artista Waldir Vicente, que per-
deu os dois braços em um acidente, irá
compartilhar suas experiências por meio
de seus quadros. Todas as atividades são
gratuitas e abertas à comunidade.

“O evento é importantíssimo para
refletir sobre o preconceito, a discrimi-
nação e exclusão social que ainda existe
em relação às diferenças que compõe a
identidade de cada um. Nossa expecta-
tiva é conseguir aproximar as pessoas,
organizações, comunidade e sociedade
em geral do tema diversidade e inclu-
são, buscando abrir espaços e reconhe-
cer identidades, de modo a perceber que

Senac Jaboticabal realiza Semana
de Inclusão e Diversidade

De 1 a 5 de outubro, unidades da capital e interior apresentam
filmes e palestras com especialistas. Evento gratuito

todos têm direito às mesmas oportuni-
dades, valorizando a dignidade de cada
um”, afirma Suellen Maeda, docente da
área de desenvolvimento social do Se-
nac Jaboticabal.

Interessados poderão se inscrever
pelo site www.sp.senac.br/agendaeven-
tos.

Serviço:
Evento – Semana Senac de Inclusão

e Diversidade
A quem interessa: educadores,

gestores de recursos humanos e terceiro
setor, estudantes, empresários, profis-
sionais de saúde e público interessado.

Data: 1 a 5/10
Programação Senac Jaboticabal
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Palestra: Inclusão na Escola

através das Libras
Palestrante: Daiane Venteu
Data: 1° de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
Palestra: Autismo: possibilida-

des em questão
Palestrantes: Danielle Berchieri

Lachi e Daniela Benedini Brusadin San-
canari

Data: 2 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
Palestra: Vivência Inclusiva
Palestrante: Rosangela Benatti de

Almeida
Data: 3 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
Palestra: A Entidade Familiar e a

Diversidade do Gênero
Palestrante: Dr. Alexandre Gon-

zaga Baptista dos Santos
Data: 4 de outubro
Horário: das 19h30 às 21 horas
Exposição: A Diferença Através da

Arte
Artista: Waldir Vicente
Data: 1 a 5 de outubro
Horário: das 8 às 21 horas
Acompanhe o Senac São Paulo

nas redes sociais:

RIR COM WALDIR

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

O sujeito encontra o colega e
desabafa:

- A minha mulher fugiu com o
meu melhor amigo.

- Caramba! Quem é o cara? -
pergunta o outro, indignado.

- Também não sei, mas agora

ele é o meu melhor amigo!
.......................................................
O gago chegou a uma loja de bíbli-

as e pediu um emprego de vendedor
externo.

O dono resolveu lhe dar uma chan-
ce. Mesmo sabendo que o gago não
iria obter sucesso, lhe deu 100 bíbli-
as.

No final da semana, o gago che-
gou com todas as blíbias vendidas.

O vendedor resolveu dar quinhen-
tas biblias. No final da outra semana,
chegou com todas vendidas.

O vendedor encabulado resolveu
lhe perguntar qual era o seu segredo.

O gago disse:
- ÉÉ muitoto fafafácil! Eu cheche-

go totoco a a campapainha.
- E dididigo.
- A senhora vai comcomprar a bí-

bíblia oou vai querer que eeeu leleia
para a sesenhora...

Comprador Senior
Responsável pelo processo de compras de materiais de mão de obra /

serviço para infra-estrutura, elaboração de relatórios gerencias, desenvolvi-
mento de novos fornecedores, execução de negociações técnicas, e assegu-
rar o cumprimento das diretrizes de compras da organização.

Aux. de T.I
Profissional ira atuar com Hardware (montagem e manutenção de mi-

cros), Rede (estrutura ótica e Física), Software (instalação e manutenção),
Sistemas Operacionais (Windows), MS Office, Antivirus, Conceito Backup,
Impressoras (Instalação), Rede Sem Fio, Configuração de E-mails, Noções
de Controlador de Domínio (desejável) e Administração de AD (Conceitual),
manutenção nas regras e monitoramento de internet, manutenção e moni-
toramento de e-mail, manter o intervalo de Hardware e Software atuar
como suporte aos usuários das empresas do grupo.

CICLOMADE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS
LTDA-ME, torna publico que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 52001193, válida até 21/06/2017, para Arte-
fatos de Espuma Sintética de Plástico Expandido para Aplicações,
sito à Av. Narciso Mendes Ferreira nº 301, Jd Sta Rosa- Jaboticabal
- S/P
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Aconteceu no último final de sema-
na em São Paulo, o Campeonato Brasi-
leiro Juvenil de Atletismo. O evento
reuniu os principais atletas do país. Os
dois primeiros classificados garantiram
participação no Campeonato Sul Ame-
ricano que acontece na Argentina.

Valdivino Nunes, atleta da Fundação
de Amparo ao Esporte de Jaboticabal,
participou da competição e conquistou
a prata no Lançamento de Disco, e a
quarta colocação no Arremesso de Peso.

O Presidente da FAE, Samuel Cunha,
exalta os bons resultados conquistados por
Valdevino. “Valdivino é um exemplo para
nossos alunos. A sua dedicação nos treinos
garante os bons resultados e a promessa de
um futuro brilhante. Mais uma vez tere-
mos um representante em um grande even-
to internacional”

A técnica da equipe de atletismo da
FAE, Roberta Brás, lembra que Valdivi-
no vai representar o Brasil no Sul Ame-
ricano da Argentina. “A preparação já
começou e a expectiva é que o nosso
representante conquiste mais um gran-
de resultado”.

Atleta da FAE garante vaga no Sul Americano de Atletismo da Argentina
Valdivino Nunes integra o quadro da Seleção Brasileira de Atletismo

No último sábado, dia 21/
09/2013, na cidade de Jaboti-
cabal, no Ginásio  Municipal,
ocorreu mais uma etapa do
Campeonato Regional de
Basquetebol. Partidas estas
já válidas pelo segundo turno,
campeonato este organizado
pela Associação Regional de
Basquetebol. Os jogos tive-
ram início a partir das 08:00h
e Jaboticabal participou com
suas equipes de Basquetebol
da FAE nas categorias Sub 16
masculino, sub 16 feminino,
sub 14 feminino e adulto fe-
minino.

Prof. Responsável: João
Henrique Pifer

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL DE RIBEIRÃO PRETO – 2013

Jaboticabal conquistou a terceira
colocação no Campeonato de Voleibol
Adaptado, organizado pela APV (As-
sociação Pró-Voleibol de Voleibol
Adaptado). O resultado classifica a
equipe local para a próxima etapa do
campeonato.

Os jogos aconteceram no último
final de semana, em Santa Rita do Pas-
sa Quatro. “Participamos na catego-
ria 50 anos e conquistamos um bom
resultado. Estamos classificados para
a próxima etapa do campeonato e ago-
ra vamos aproveitar para nos prepa-
rar para esse novo desafio”, afirma o
Coordenador da Terceira Idade, Samuel
Cunha.

Além de Jaboticabal, Sertãozinho
e Santa Rita do Passa Quatro, tam-
bém estão classificados.

Jaboticabal garante classificação para próxima etapa do Torneio APV
Competição aconteceu em Santa Rica do Passa Quatro

No último sábado, dia 21/09/2013,
na cidade de Bebedouro, ocorreu a pri-
meira etapa do II Campeonato Regio-
nal de Futsal, campeonato este orga-
nizado pela Liga Regional de Futsal
de Bebedouro.

A etapa foi realizada no Ginásio
Municipal de Bebedouro “FECIB”.
Jaboticabal participou  desse evento
com suas equipes de Futsal nas cate-
gorias Sub 11 e sub 15. Teve  início às

LIGA REGIONAL DE FUTSAL
08:00hrs do dia 21/09/2013 e obteve
bons resultados, tendo como respon-
sável o Prof. Emanuel da Silva Júnior
(Poto).

Categoria sub 11 –  Masculino
8:00h

FAE/Jaboticabal 08 x 00 União
Alvorada

Categoria Sub 15 – Masculino
FAE/Jaboticabal 01 x 00 União Al-

vorada (WO.)

No domingo do dia 22/09/2013, na
cidade do Prata, em Minas Gerais,
aconteceu  mais um Festival de Capo-
eira. Festival de Capoeira Ginga que
Educa. Festival este que teve início às
9:00h  no Ginásio  Municipal do Pra-
ta, onde Jaboticabal participou com
sua equipe de Capoeira da FAE e ob-

FESTIVAL DE CAPOEIRA
GINGA QUE EDUCA

teve um excelente resultado .
A equipe de Capoeira da FAE teve

uma participação muito boa, tendo
cinco  alunos elevados de grau, po-
dendo dar aulas de agora em diante,
sob supervisão. E o atleta Flávio da
Luz, ficando um grau para se tornar
mestre (contramestre).

Domingo, dia 22/09/2013,  na ci-
dade de Ribeirão Preto, aconteceu
mais um campeonato de Taekwon-
do, campeonato este organizado pela
Federação Paulista de Taekwondo.
Jaboticabal participou com sua equi-
pe de Taekwondo da FAE. O campe-
onato teve início às 08:30h. Jabotica-
bal obteve um excelente resultado e o
responsável é o Prof. Fábio Fernan-
des.

CAMPEONATO PAULISTA
DE TAEKWONDO

Jaboticabal participou com 7
atletas mais o professor e técnico
Fábio Fernandes. A competição
teve a participação  de 80 atletas
de diferentes cidades da região, bri-
gando  por medalhas e pontos no
ranking paulista, competição de
alto nível  técnico. Jaboticabal con-
quistou 11 medalhas de ouro, ob-
tendo um excelente e importante
resultado.

COMUNICADO FAE 29/2013

Neste sábado, dia 28 e domingo
29 /09/2013, na cidade de São Pau-
lo, no Ibirapuera, será realizado
mais uma etapa do Campeonato Es-
tadual de Atletismo de Mirins da
Federação Paulista de Atletismo.
Campeonato este realizado pela  Fe-

CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO DE
MIRINS -FEDERAÇÃO PAULISTA – 2013

deração Paulista de Atletismo, e Ja-
boticabal participará com sua equi-
pe de atletismo da FAE, equipe
composta por 10 atletas e 02 pro-
fessores. A competição terá início
às 8:00h.

Profª:  Roberta Braz

Hoje, 28/08/2013,  na cidade de
Barretos, ocorrerá mais uma eta-
pa do Campeonato Regional de
Handebol. Campeonato que é rea-
lizado pela Liga Regional Paulista
de Handebol, e Jaboticabal parti-
cipará com suas equipes de Han-
debol da FAE nas Categorias Sub

LIGA REGIONAL PAULISTA
DE HANDEBOL

17 Masculino Infantil e Adulto
Masculino.

Prof. Responsável: Dirceu Miran-
da

15:30 h INF M17 Uberaba/ETEC
x FAE/Jaboticabal

17:00 h  Adulto Masculino FAE/
Jaboticabal x Uberaba/ETEC

Neste domingo, 29/09/2013,
na cidade de Patrocínio Paulis-
ta, ocorrerá mais uma etapa do
Campeonato Regional de Hande-
bol, campeonato realizado pela
Liga Regional Paulista de Han-
debol, e Jaboticabal participará
com sua equipe de Handebol da

LIGA REGIONAL PAULISTA
DE HANDEBOL

FAE na categoria Adulto Mascu-
lino.

Prof. Responsável: Dirceu Mi-
randa.

Categoria Adulto Masculino
13:30 h

Patrocínio Paulista/SMEL   x
FAE/Jaboticabal

Domingo, dia 29/09/2013, na
cidade de Tambaú, ocorrerá mais
uma etapa do Campeonato Regi-
onal de Futebol de Campo, cam-
peonato  realizado pela Liga  Re-
gional  de Futebol de Campo, e

LIGA PAULISTA DE
FUTEBOL – 2013

Jaboticabal participará com suas
equipes de Futebol de Campo da
FAE.  Rodada  com in í c io  às
15:00h.

Prof. Responsável: Carlos Alberto
Rossetto.

Neste domingo, dia 29, na cidade
de Jaboticabal, no Ginásio Municipal
de Esportes, ocorrerá mais uma etapa
do Campeonato  Regional de Basque-
te. Campeonato organizado pela As-
sociação  Regional de Basquete. Os
jogos terão início a partir das 8:00h.
Jaboticabal participará com suas equi-
pes de Basquetebol da FAE nas cate-
gorias Sub 14 Feminino, Sub 21 Mas-
culino, Adulto Masculino. Jogos  vá-
lidos pelo segundo turno da Associa-
ção Regional de Basquetebol de Ri-

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE
BASQUETEBOL DE

RIBERÃO PRETO – 2013
beirão Preto. Prof. Responsável: João
Henrique Pifer

Categoria Sub 14 Feminino 10:00h
FAE/COC/Cardiofísico/Jabotica-

bal  x  Casa Branca.
Categoria Sub 21 Masculino

11:30h
FAE/COC/Cardiofísico /Jabotica-

bal   x  SMEL/Sertãozinho
Categoria  Adulto Masculino

13:00h
FAE/COC/Cardiofísico/Jabotica-

bal   x  SMEL/Sertãozinho

O programa “Carroceiro Legal”
prestou atendimento gratuito a 23
cavalos e orientou autônomos no
sábado, (21/09), das 8h30 às 16
horas, no câmpus do Centro Uni-
versitário Moura Lacerda, em
Ribeirão Preto, por 46 alunos do
curso de Medicina Veterinária, su-
pervisionados por professores. A
UCB Saúde Animal, indústria de
medicamentos veterinários, par-
ceira da ação, doou remédios para
o tratamento de até 300 equinos.

 “Comemoramos a bem-sucedi-
da parceria com o “Carroceiro Le-
gal”, porque acreditamos em sua

Programa tratou 23 animais de carroceiros em Ribeirão Preto
importância para a comunidade e
para a saúde dos animais”, afirma
a veterinária Carolina Galli, geren-
te de Marketing da empresa.

Alguns carroceiros fizeram ca-
dastros para que seus animais rece-
bessem atendimento. Mas os vete-
rinários, atuantes no programa, tam-
bém receberam outros equinos que
foram levados ao câmpus, mesmo
sem agendamento. Todos foram
medicados, tratados, vacinados e
desverminados. Os donos recebe-
ram orientação sobre cuidados com
os animais, que tinham, em sua mai-
oria, muitos problemas nos cascos.
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Confira o que você
irá encontrar nos me-
lhores lugares da Fes-
ta do Peão de Boia-
deiro de Jaboticabal.

Camarote Pre-
mium Extra:Open
Bar (cerveja, refrige-
rante e água), Open
Food (Buffet exclusi-
vo), Receptivo, Loun-
ge (Espaço da Bele-
za), Banheiros Priva-
tivos, Vista Privilegi-
ada.

Camarote Vision
Super Music: a ani-
mação ficará por
conta de Djs todas as
noites com Música
Eletrônica, Vista Pri-
vilegiada, Banheiros
Privativos, Receptivo,
Área Vip onde sua ba-
lada não pára. Muita
música boa em um
Camarote super ba-
dalado.

Nos dias 27 e 28, os

Festa do
Peão de

Boiadeiro de
Jaboticabal
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Camarotes Premium
Extra e Vision Super
Music já estão no se-
gundo lote de vendas.
Aproveite.

Corra agora mesmo
para um dos pontos
de vendas:

Os Camarotes estão
sendo vendidos no
Posto Ipiranga (Fú),
na Av. Maestro Mai-
zano, 484 – (16)
3202-2944; Loja do
Camarote no Jaboti-
cabal Shopping;  Pos-
to AM/PM (próximo à
Unesp); Loja Cravo &
Canela, na Av. Pintos,
691 – (16) 3204-2690;
e ainda, vendas onli-
ne pelo Total Acesso
–
www.totalacesso.com.br.
Mais informações
p e l o
www.camarotepremium.com.br.
(17) 99137-0355 ou
99775-0564.


