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Na última semana, o prefeito Raul
Girio foi conferir de perto o anda-
mento da construção da UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento). As
obras prosseguem e as equipes res-
ponsáveis pelo projeto já concluí-
ram a instalação dos vidros e, em
breve, iniciarão a pintura do prédio.

 “A UPA de Jaboticabal vai ofe-
recer muito mais conforto à popu-
lação, com sala de espera, e tan-
tos outros benefícios garantidos
pelo projeto, sem contar a contra-
tação de profissionais que atuam
no dia a dia da unidade.Um ganho
muito importante para a nossa
população”, ressalta o prefeito.

 O secretário de Saúde, Dr. Car-
los Alberto Navarro, acredita que
a nova UPA será entregue nos pró-
ximos meses. “A obra está em es-
tágio avançado. Nossa expectati-
va é que a Unidade de Pronto Aten-
dimento seja inaugura ainda no pri-
meiro semestre de 2014. Após a
entrega, vamos precisar de um

Prefeito acompanha obra da UPA
Prefeitura já trabalha para garantir a compra dos equipamentos necessários

tempo para equipá-la e deixá-la em
condições de funcionamento.”

Para garantir o funcionamento
pleno da unidade após sua inau-
guração, equipes da Secretaria de
Saúde visitaram, na última sema-
na, a UPA de Catanduva, para co-
nhecer os equipamentos necessá-
rios que serão adquiridos pelo mu-
nicípio. Jaboticabal já conta com

R$ 90 mil para investir na compra
de equipamentos para a unidade.

 A UPA funcionará em horário
integral, inclusive nos fins de se-
mana. A unidade será equipada
para oferecer um serviço pré-hos-
pitalar, tanto para pequenas e mé-
dias emergências, quanto a paci-
entes graves, até que sejam remo-
vidos para um hospital.

A SAAMA iniciou uma grande
campanha de arrecadação de pi-
lhas e baterias nas escolas do
município. Em parceria com a Co-
plana, serão instalados pontos
permanentes de coletas. Todo
material terá destinação apropria-
da.

“Nosso objetivo é colaborar
com um meio ambiente melhor, e
isso é possível, principalmente por
meio de ações que também esti-
mulem a educação ambiental. Em
breve, todas as escolares terão um
ponto de coleta e os alunos serão
informados sobre a importância
desse pequeno gesto”, afirma o
Secretário de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente, Sérgio
Nakagi.

As pilhas e baterias possuem
metais pesados em seu interior,

SAAMA promove campanha de arrecadação de pilhas usadas
Campanha será promovida em todas as escolas municipais

que não se degradam, podendo
gerar contaminação do solo e
água. Possuem efeito cumulativo
no organismo e em contato com a
pele pode ocasionar coceira e ver-
melhidão. Se ingeridas, provoca

úlceras no estômago e em exposi-
ção duradoura à estes materiais,
podem interferir no metabolismo
celular, resultando no mau funcio-
namento de rins, fígado, pulmão e
cérebro.

A Prefeitura de Jaboticabal, atra-
vés da Secretaria de Planejamento,
trabalha na execução e aprovação
de projetos importantes. Esta se-
mana, a secretaria aprovou a cons-
trução do CIAF IX, que atenderá
os moradores do Parque dos Ipês
e proximidades. O investimento será
de R$ 408 mil, provenientes do Fun-
do Nacional de Saúde.

No local serão construídos três
consultórios médicos, consultório
odontológico, salas de curativo,
vacinação, inalação, esterilização
e observação. Além de cozinha,
banheiros adaptados, recepção e
área administrativa – almoxarifado
e sala de reuniões.

De acordo com o secretário da
pasta, André Nozaki,o diferencial
do projeto é a sustentabilidade.
“Será a primeira unidade de saúde
a ter sistema de reaproveitamento

Jaboticabal terá dois novos CIAF’s
Secretaria de Planejamento aprova construção dos CIAF’s VIII e IX

de água da chuva”, conclui.
CIAF VIII – Os moradores do

Parque das Araras e adjacências
também serão beneficiados com
um novo CIAF. No local, a Prefei-
tura fará a oitava unidade do Cen-
tro Integrado de Atendimento à
Família. Um investimento de R$ 555

mil, do Fundo Nacional de Saúde.
A unidade contará com quatro

consultórios médicos, consultório
odontológico, salas de vacinação,
pré-consulta, curativos e esteriliza-
ção. Haverá ainda espaço para reu-
niões, almoxarifado, área de servi-
ço, cozinha e banheiros adaptados.

A Prefeitura conquistou uma
nova creche. Utilizando recursos
do Fundo de Arrendamento Infan-
til, a nova unidade será construí-

Prefeito Raul conquista nova creche
Nova unidade terá capacidade para 120 novos alunos

da nas proximidades da Lagoa do
Peta, onde, em breve, serão inicia-
das as construções de novas mo-
radias populares.

O investimento total será de
R$ 1.8 milhão. O projeto prevê
um local apto a receber até 120
novos alunos. Serão 2800 m² di-
vididos em refeitório, salas de
aula, bloco administrativo, dor-
mitórios, pátio coberto e área de
playground.

O Prefeito Raul Gírio, acredita
que a obra será iniciada em no-
venta dias. “Com a chegada des-
se grande empreendimento na re-
gião, a Prefeitura precisa garan-
tir toda estrutura necessária para
as famílias. Assim que o contra-
to for assinado, os responsáveis
pelo empreendimento darão pros-
seguimento ao processo de con-
tratação da empresa que efetua-
rá a obra”, concluiu.

Prefeito Raúl Gírio inspeciona obras da UPA

Modernidade em mais um grande empreendimento

Investimentos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, quem
ganha, é a população

Ações que estimulam a educação ambiental no município

Sinta os prazeres e os sabores da

vida respeitando o semelhante

Quem enche a mesa com produtos

fortuitos é um mal alimentado

O mentiroso dá extrema importância

às promessas e esquece-se que é um

vilão inveterado

UPA - funcionará em horário integral, oferecendo serviços pré-hospitalares à população

No último sábado (28), a Se-
cretaria de Saúde, através do De-
partamento de Controle de Veto-
res e Zoonoses, realizou a Cam-
panha de Vacinação Antirrábica.
Ao todo, 10.235 animais, entre
cães e gatos, foram imunizados
contra raiva. A ação integrou a
Semana Contra Raiva, promovi-
da pela Unesp, com apoio da Pre-
feitura.

“Disponibilizamos 20 pontos
de vacinação para que o maior nú-
mero possível de animais fosse
imunizado. Considero o resulta-
do bastante positivo e acredito
que chegaremos próximos à meta
– 18 mil, já que ainda vamos vaci-
nar todos os cães e gatos da zona
rural”, explica a diretora do depar-
tamento, Maria Angélica Dias.

Para aqueles que não conse-
guiram levar seus animais para va-
cinação, ainda há uma oportuni-

Saúde vacina mais de 10 mil cães e gatos em um dia
Vacinação em zona rural será a partir do dia 07

Vacinação Antirrábica trouxe resultados satisfatórios, no
último sábado, dia 28.

dade. Durante o mês de outubro,
o Controle de Vetores e Zoono-
ses fará a vacinação dos animais
não imunizados. O atendimento
será da 8h às 10h30 e das 13h30

às 16h30, na rua Jaime Ribeiro, n°
319.

A vacinação na zona rural terá
início na próxima segunda-feira
(07).
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Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

CANTINHO DA REFLEXÃO

José Fernando Stigliano
Mulher Bonita, Mais que Bonita:

impressionante. Talvez  nem fosse Bo-
nita, mas bastava olhá-la para nunca
esquecê-la. O rosto projetado para a
frente, um tipo Eslavo, silencioso, pu-
pilas claras que olhavam o Mundo sem
nunca deixar de ver dentro – sua pátria
era ela mesma, aquilo que hoje podere-
mos chamar de “praia”.

Foram muitos os que se apaixona-
ram por ela – pela mulher, não ainda
pela Escritora. Durante anos, seus li-
vros ficaram amontoados nos  Sebos da
cidade. Nos Jornais e Revistas, volta e
meia aparecia uma resenha amável fei-
ta de estima ou de homenagem à colega
– Clarice Lispector era também Jorna-
lista, creio que trabalhou em A NOITE,
Jornal antigo que pertencia ao governo
e que teve a sua fase de grande Vesperti-
no.

Até ser publicada pela turma da Edi-
tora do Autor, ela foi uma curiosa espé-

Muitas pessoas ainda não sabem que
para crescer, é preciso esquecer o seu
passado. A maioria está presa num pas-
sado que não tem mais volta, vivem se
lamentando pelo que aconteceu e re-
moendo as tragédias, as grandes dificul-
dades que tiveram de enfrentar na vida.
Eu mesmo já fui uma delas. Vivia sem-
pre triste e desiludido com tudo, não
tinha mais esperança de um futuro me-
lhor. A minha vida era só lamentar, cho-
rar e ficar me perguntando por quê? Por
quê? Sempre por quê? Até que um dia,

Os acontecimentos dentro da lei de
causa e efeito, KARMA, nos abalam e
consideramos como tragédia. São fatos
coletivos ou individuais, abrangendo vi-
das e mais vidas, trazendo dores e sofri-
mentos. São incêndios temporais, terre-

Romance de época, Guerra épica.
Saga de uma família, brilhantemente
adaptada esta ficção que agradou multi-
dões, estrelou com atuações brilhante,
carisma e paixão.

Todas essas palavras juntas é E O
Vento Levou, filme dinâmico e dura-
douro sobre a vida de uma mulher du-
rante um dos períodos mais tumultua-
dos da história da América, a Guerra ci-
vil. Restaurado em alta definição em
comemoração ao seu 70º aniversário,
com imagens em alta resolução a partir
de elementos nunca antes possível. (Blu
– Ray – Disc). Entre a idealização e a
realização de ...E O Vento Levou, pas-
saram-se quatro anos, período extrema-
mente longo numa época em que a mé-
dia de tempo para a realização de um
filme era de seis meses. Mas valeu, e
muito, a espera. A estréia aconteceu
dentro do prazo estipulado pelo produ-
tor e idealizador David O. Selznick, que
pretendia concorrer ao Oscar daquele
ano. Em 15 de dezembro de 1.939, a
história de amor que tem como pano de
fundo a Guerra Civil norte-americana,
é assistida pela primeira vez em Atlan-
ta, capital do estado de Geórgia, nos
Estados Unidos. E o Vento Levou foi
premiado com 10 Oscar – Melhor Fil-
me, Melhor Diretor, Melhor Atriz,
Melhor Roteiro, Melhor Atriz Coadju-
vante, Melhor Direção de Arte, Melhor
Fotografia em Cores, Melhor Monta-
gem e mais dois prêmios extraordinári-
os – e desde a primeira exibição, come-
çou a recuperar cada centavo que foi
investido em seu megaprojeto. Naquela

O Reino dos Céus é feito pelos vio-
lentos. Estamos aqui para sermos ho-
mens e mulheres novos para um mundo
novo.

O inimigo está atacando a nossa pu-
reza, mas você precisa ser coerente, não
pode continuar ingerindo 'porcaria' pela
boca, pelos ouvidos, pelos olhos, pelo
tato. Ingira coisas boas, de acordo com
a Palavra de Deus.

Eu sei que é mais gostoso assistir a
um filme do que ler a Bíblia, mas, mui-
tas vezes, precisamos usar de violência
com nós mesmos.

Vamos ser coerentes! O demônio
está acabando com as nossas famílias,
com os matrimônios, mas saiba que te-
mos recebido a proporção necessária da
graça de Deus para construirmos um
mundo novo. E eu lhe digo: depende de
você, exclusivamente de você!

O Reino dos Céus é para os violentos

...E O VENTO LEVOU. UM MARCO IMPONENTE DE UM FILME. “10 OSCAR”

época, um longa-metragem padrão pro-
duzido pelos grandes estúdios de Ho-
llywood, custava cerca de 250.000 dó-
lares. Selznick gastou mais de 4,5 mi-
lhões de dólares. Selznick, o principal
produtor independente da história de
Hollywood, foi, na realidade, o respon-
sável pelo sucesso do filme.  Supervisi-
onou cada segundo da produção.  Aos
37 anos, era enérgico, extrovertido e
muito ambicioso, além de ter um ego
que não ficou atrás das estrelas que con-
tratava. Foi ele quem decidiu transfor-
mar em filme o Best Seller da escritora
Margareth Mitchell, contrariando to-
dos os palpites de que era impossível
transportar para o cinema um romance
de mais de 1.000 páginas. Como convi-
nha a alguém tão obcecado, ele não es-
cutou ninguém e comprou os direitos de
filmagem por 50.000 dólares, entregan-
do a Sidner Howard a responsabilidade
desenvolver o roteiro. A escritora exi-
giu total fidelidade ao livro e em 20 de
fevereiro de 1.937 ficou pronto o pri-
meiro esboço do roteiro. Mas este não
foi o definitivo. O escript foi modifica-
do diversas vezes, até mesmo poucas
horas antes do começo das filmagens.
Selznick não ficou satisfeito com o tra-
balho de Howard e contratou outros ro-
teiristas, entre eles Bem Hecht e Scott
Fitzgerald. A direção também não ficou
do começo ao fim sob a batuta de um
único homem. George Cokar, um dire-
tor famoso pelo trabalho com a cons-
trução de atores, foi o  primeiro a diri-
gir... E o Vento Levou.  Mas sua meticu-
losidade e o estilo de ensaiar atores aca-
baram atrasando o cronograma. O pro-
dutor, irritado, trocou-o por Victor Fle-
ming. O estardalhaço feito em torno da
definição do elenco foi considerado por
muitos uma ótima jogada de marketing
do produtor.  Ele mandou cartas para
fãs-clubes, agentes, descobridores de ta-
lento, pedindo sugestões para o elenco.
Sobre o papel masculino não houve
muita dúvida. O mais cotado para ser
Rhett Butler era Clark Gable. Mas quem
faria o papel feminino? Conta-se que
1.400 mulheres fizeram testes de câ-

mera, entre elas Katharine Hepburn,
Lana Turner, Paulette Godard e Lucille
Ball, em dois anos e meio de busca pela
Scarlett ideal. Nenhuma delas agradou o
produtor. Na Inglaterra, uma jovem atriz
de 25 anos, Vivian Leigh, já havia lido
duas vezes o romance e considerava-se
a pessoa perfeita para o papel. Decidiu,
então, ir para os Estados Unidos. Com
a ajuda do namorado, Laurence Olivier,
conheceu Miron Selznick, agente de
Olivier e coincidentemente irmão de
David. Este tratou de presenteá-la a
Selznick, que logo reconheceu nela a
Scarlett que procurava. Finalmente es-
tava escolhida a atriz que iria gravar, em
dezembro de 1.938, a primeira cena do
filme: O Incêndio em Atlanta, no qual
foi queimado o cenário de outro clássico
do cinema, King Kong. Os outros dois
papéis de destaque da trama, Ashler Wi-
lkes e Melanie, foram para Leslie Ho-

ward e Olivia de Havilland, respectiva-
mente. Sobressairam no elenco, porém,
a atriz Butterfly McQuen, que represen-
tava a indolente e petulante escrava Pris-
sy, e Hattie McDaniel, a primeira atriz
negra a receber o Oscar, por sua atuação
como Mamy, a babá guardiã de Scalett.
Terminada as filmagens, Selznick passou
a dedicar-se à edição, a parte mais dura
de suas atividades. Hall Kern, o editor
trabalhava praticamente noite e dia. As-
sim como Selznick, ele vivia à base de
estimulantes e injeções de vitamina B
12. O resultado foi um filme de 222 mi-
nutos, uma Curaçao inédita para os pa-
drões da época, o que justificou a cobran-
ça do dobro do preço pelo ingresso.
Depois de 38 anos... E o Vento Levou
chegou à TV americana e, seis meses mais
tarde, à brasileira.

Este filme está disponível em Blu –
Ray Disc na Lion Video.

ESQUECENDO PARA CRESCER
orando ao Senhor, buscando respostas e
lendo a Bíblia, eu descobri a História de
José, filho de Jacó, e que lição de vida
pude aprender com José. Eu disse: Se ele
venceu. Eu também vou vencer. Jacó
amava a José mais do que a todos os
seus filhos, porque José era filho da sua
velhice. Os irmãos de José tinham tan-
to ódio de José que não suportavam nem
olhar para ele. Porque José era o queri-
dinho do papai e ele denunciava tudo o
que os irmãos faziam de errado. Jacó
ficou tão decepcionado com eles, ao
ponto de não confiar mais neles. Quan-
do José contou que havia sonhado com
o sol e a lua e onze estrelas, até seu pai
ficou sem saber o que dizer, mas guar-
dou esse negócio no coração. Depois,
José contou que teve outro sonho. Eis
que estávamos atando molhos no meio
do campo, e eis que o meu molho se
levantava e também ficava em pé, e eis
que os vossos molhos o rodeavam e se
inclinavam ao meu molho. Eles disse-
ram: Será que José está pensando que
nós vamos nos curvar à ele. Foi aí que
seus irmãos resolveram dar-lhe uma li-
ção, tudo por inveja. E seus irmãos fo-
ram apascentar o rebanho de seu pai,
junto de Siquém disse, pois, Jacó a José:
vá e vê como estão teus irmãos e como

está o rebanho, e traze-me resposta. E
José foi, quando os seus irmãos o viram
de longe e, antes que chegasse à eles,
conspiraram contra José, para o mata-
rem. E disseram uns aos outros: Vinde,
pois agora, e matámo-lo, e lançámo-lo
numa destas covas, e diremos: Uma bes-
te-fera o comeu, e veremos que será dos
seus sonhos. Rúben disse: Não derrameis
sangue, lançai-o nesta cova. Eles lança-
ram José dentro de uma cova, onde ele
passou a noite. Quando viram uma com-
panhia de ismaelitas que estava indo
para o Egito. Venderam José para eles
por vinte moedas de prata. No Egito
Potifar, eunuco de Faraó, capitão da
guarda, comprou José para ser escravo.
Onde José colocava a mão, Deus o fez
prosperar. José foi separado de sua fa-
mília vendido como escravo, foi preso
injustamente, mas nunca pecou contra
Deus, mesmo sendo humilhado e des-
prezado. José confiava sem sombra de
dúvidas, que Deus um dia iria lembrar-se
dele naquele lugar. Na prisão, Deus usou
José para interpretar dois sonhos. Fa-
raó teve um sonho e ninguém conse-
guiu interpretá-lo, o copeiro que servia
vinho para Faraó, lembrou-se de José,
que havia dado a interpretação de seu
sonho. Então o Faraó mandou chamar

José e este interpretou o sonho dele.
Faraó disse: Tu estarás sobre a minha
casa, e por tua boca se governará todo o
meu povo, somente no trono eu serei
maior que tu. José casou-se com a filha
de Faraó, quando nasceu o primeiro fi-
lho, ele o chamou de Manassés e disse:
Deus me fez esquecer de todo a meu
sofrimento. O segundo filho ele o cha-
mou de Efraim e disse: Deus me fez cres-
cer na terra da minha aflição. Assim eu
aprendi com José que é preciso esquecer
o passado para poder crescer. Espero
que você coloque em prática esta men-
sagem, ela pode mudar toda a sua vida.
Não fique se lamentando ou remoendo
o que já passou. Porque Deus tem uma
grande benção para você, hoje receba
em nome de Jesus. Agora é a sua vez. O
apóstolo Paulo disse: Mas uma coisa
faço, e é que esquecendo-me das coisas
que atrás ficam e avançando para as que
estão diante de mim. Eu estou avançan-
do a cada dia e tem sido uma benção na
minha caminhada com Jesus. Ele tem
sido um amigo fiel em todos os mo-
mentos.  Jesus quer ser seu amigo tam-
bém, pode ter certeza. Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra, diáriamente na GAZE-
TA FM 107.9 das 5hrs30mim às
6 h r s 3 0 m i m
catedraldopovodedeus@hotmail.com
wwwcatedraldopovodedeus.com

A LEI DE CAUSA E EFEITO
motos e outros que nos levam a lembrar
de DEUS, pedir ajuda material e espiritu-
al, com a força da fé, esperança e carida-
de. Nascemos para sofrer, vivemos em
busca de felicidade, na conquista do amor
e perdão. Resgatamos dívidas contraídas
no passado, em outras encarnações.
DEUS É  JUSTO, nós é que contraímos
KARMAS, que precisamos passar por
provas ou expiações, de acordo com a
gravidade do ato praticado. A REEN-
CARNAÇÃO é uma condição necessária
para depuração do espírito, que volta para,
num corpo material, no encontro com
seus afins e familiares, ou outros, que
passamos dentro de um relacionamento

a curto ou a longo prazo, encontrarmos
a paz, o amor e a união de todos, em prol
da fraterna caridade. Ninguém sofre sem
uma causa, trazendo um efeito. Busca-
mos a causa em encarnações anteriores,
onde acumulamos ações e reações. A vida
do espírito é eterna e os caminhos são
traçados de acordo com as condições e
os meios criados no mundo da evolução,
vinculadas nas provas e expiações, que
passamos, justificando os acontecimen-
tos que acontecem por força da necessi-
dade de acertos e reparos, nas vidas. su-
cessivas. Para se tornarem realidades.

NA VIDA TUDO PASSA. Num tem-
po necessário para  nascerem as reali-

dades, vividas e passadas pelo crivo da
razão, da inteligência, na prática da ca-
ridade, da mediunidade, no exercício do
amor ao próximo.

A felicidade nasce dentro de nós quan-
do  a cada um será dado segundo a suas
obras, criadas com a humildade, o poder
da fé e acreditarmos em DEUS, sermos
os reais servidores das leis de DEUS.

 Eu sou um ser de fogo violeta.
Eu sou a pureza que DEUS deseja.
Nós seremos felizes e nada nos fal-

tará.
Gozaremos de boa saúde e havere-

mos de realizar tudo que desejamos.
Viva  JESUS em nossos corações,

para sempre.
A BOA NOVA É A LUZ QUE ILU-

MINA OS CAMINHOS POR NÓS PER-
CORRIDOS.

ORAI E VIGIAI, SEMPRE.

REFLEXÃO – LEMBRANÇAS  DO  PEIXE  FOSFORESCENTE

cie de inédita. Todos sabiam que Clarice
escrevia e escrevia bem, mas poucos a
liam. Durante anos fez entrevistas, per-
fis, reportagens para a Revista MAN-
CHETE, onde colaboravam  Rubem
Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes
Campos, Vinicius de Moraes e outros
que também integravam o elenco da-
quela Editora que mais tarde se chama-
ria Sabiá.

Não foi a crítica que descobriu Clari-
ce Lispector. Foram os leitores, princi-
palmente leitoras, ao atingirem o nível
universitário. O grande público custou a
chegar, preferia então um tipo de fic-
ção mais colorido e movimentado. O
mergulho introspectivo em nossa lite-
ratura era seara de iniciados que apreci-
avam Cornélio Pena e tinham acesso a
Katherine Mansfield.

De repente, sua obra começou a ser
lida e discutida, era a preferida para te-
ses de Mestrado. Vieram em cascata as
traduções e os estudos críticos, publica-
ram-se no Brasil e no exterior, os pri-
meiros Ensaios Acadêmicos sobre sua
ficção. Nascia um fenômeno que vinha
de baixo para cima, que subia do leitor
para a crítica, do limbo para o olimpo
editorial.

Mais ou menos pela mesma época,
quando seus livros saíram do pó para o
destaque nas Livrarias e na Mídia, um
acidente quase a matou. Clarice gostava
de escrever em uma pequena máquina
portátil, que colocava ao colo. Fumava
muito; muitas  de suas fotos, hoje tor-
nadas clássicas, a mostram de cigarro
na boca. Uns dizem que ela já estava

deitada quando cochilou com o cigarro
aceso. Saiu do incêndio com queimadu-
ras que cirurgias reparadoras disfarça-
ram. O belo, o enigmático rosto de Cla-
rice Lispector nunca mais foi o mesmo.

Morava no Leme, num apartamen-
to recuado da Rua General Ribeiro da
Costa, pouco depois da Ladeira onde
vivia Ary Barroso. Eram os dois mora-
dores mais famosos do pedaço, e talvez
nunca se tenham conhecido. Clarice não
era dada à badalação, nem costumava
frequentar lugares obviamente corretos.

Desquitada de um Diplomata, com
filhos já crescidos, ela podia ter entrado
em circulação no complicado universo
dos “casos”. Não faltavam pretenden-
tes. É possível que ela tenha se ligado a
um ou a outro, mas sempre discreta-
mente. Paixão para ela não era segundo
a carne – não foi à toa que escreveu A
PAIXÃO SEGUNDO G.H.

Por sinal, esse título nasceu depois
de o livro estar quase pronto. No iní-
cio dos anos 60, ela me telefonou: ti-
nha uma amiga, a Embaixatriz Maria
Martins, que desejava me conhecer.
Pediu que Clarice me levasse a seu apar-
tamento, no Flamengo. Apanhei-a em
casa, eu tinha um Gordini cinza, era
novidade na época, e Clarice elogiou
o carro. Apresentou-me a Maria Mar-
tins, conversamos sobre a Arte, Lite-
ratura e um pouco sobre Política, que
estava fervendo naquela ocasião. De-
pois fui levá-la de volta ao Leme, e ela
me perguntou o que eu estava escreven-
do.

Não estava escrevendo nada naque-

le momento. A Editora Civilização Bra-
sileira anunciava um novo livro meu,
PAIXÃO SEGUNDO MATEUS, título
copiado de J.S. Bach, aliás, copiado dos
Evangelhos. Como sempre acontece, eu
tinha um título, mas não tinha a histó-
ria. Clarice tinha a história, mas não
tinha o título. Na crônica que escrevi
no CORREIO DA MANHÃ, sob a ru-
brica “Da Arte de Falar Mal”, mas a
acusei de ter roubado o título que afinal
não era meu, era de Bach e do Novo
Testamento.

Clarice já se instalara na prateleira
mais nobre de nossa Literatura, A MAÇA
NO ESCURO estourara. Ela chegou a
pensar em só se dedicar às Letras, mas o
Mercado era pequeno, teve de voltar
ao Jornalismo, a fazer entrevistas es-
tranhas. Lembro de duas: com o ex-Pre-
sidente Jânio Quadros e com a Primei-
ra-Dama de então, donaYolanda Costa
e Silva. Impressionante a sua capacida-
de de dar conta do recado profissional,
traçar o perfil de personalidades que nada
tinham a ver com Clarice Lispector,
com seu Mundo, sua Alma.

A diferença é que ela vestia um esca-
fandro para viajar em universo alheio.
Sua Arte, sua beleza só vinham quando
mergulhava nua em si mesma. Branca,
enorme peixe fosforescente, iluminava
com surpreendentes centelhas o Mun-
do submerso no qual vivia e do qual nos
trazia notícia.

REFLEXÃO  SOBRE TEXTO DE
CARLOS HEITOR CONY –

Jornalista, Escritor e Imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras.

P/ Prof. João Pito

Assim sem quaisquer tipos de desa-
fio atravessamos, várias horas lá no São
Bom Jesus, mais ou menos das 22 h às
três da madrugada e de diferente só o
Urutau [namorado da lua] e os curi-

angos além de morcegos, muitos mor-
cegos que por alí se abrigam e caçam.

A próxima “ousadia” foram as
catacumbas, mas por ser um ermo ex-
posto e fora da área urbana, fiquei por
lá menos tempo, pois o lugar é mais
restrito que o Bom Jesus e não há a
claridade da cidade, a escuridão é total,
que mais parecia um mundo de breu na
abóbada celeste, aonde aparecem mais
bem e mais  brilhantes estrelas sem se-
rem ofuscadas pela claridade noturna das
cidades e bem lá a anos e anos luz, o
Cruzeiro do Sul se imponha brilhante e
como um luzeiro e guia para os cami-
nheiros deste País.

Alí o mistério se faz maior, dá
para escutar o “rumor do silêncio den-

tro de nós”, afinal só escutamos as mes-
mas aves noturnas e o barulho de um ou
outro veículo que de quando em vez cir-
culava nas rodovias próximas, sem ser
materialista e ter muito descrédito nas
coisas do além, que às vezes nos são
incutidas por conversas, por leituras e
situações, como as que estamos viven-
do agora, principalmente pelas coisas
que escutamos há anos e que teriam
ocorrido por alí na velha estrada do Ri-
beirãozinho [Taquaritinga], nós que alí
freqüentamos há uns trinta anos todos
os sábados no Clube dos 20, sempre es-
cutamos as estranhas estórias de casei-
ros e moradores da região, e olhem que
sempre tinha “alma penada e assom-
bração” por alí, mas a sempre repetida
por todos dali era a da mulher da estrada
que andava pela estrada de longo sobre
a faixa do meio da pista com uma saco-
la na mão e um dia de chuva lá pelas 20
horas, quando saíamos do tal Clube, lá
pela altura das duas cruzes, logo após o
trevo da Faria Lima, olha uma figura no
meio da pista com a sacola na mão quan-

A FEBRE AMARELA EM
JABOTICABAL Cont...Professor João Pito

“As formosuras mortais no primeiro dia agradam, no segundo enfastiam;

são livros que, uma vez lidos, não têm mais que ler” Pe. Antônio Vieira.

do cruzaram por ela um ônibus e um
Caminhão de cana eu no volante disse:
vai dar notícia, qual nada,  meio minuto
olha ela na pista, aí eu disse pros amigos
que estavam comigo: ela está brincan-
do, foi aí que o Dr. Paulo Junqueira Bra-
ga, disse isso: aqui todos já viram! Meu
sogro, que morou alí por perto, já havia
me contado esta história, que foi corro-
borada pela minha esposa, quem sabe
não foi por causa de comentários lá no
rancho que sugestionaram e por isso eu
vi o que me nego a acreditar, mas há um
outro personagem que também viu e por
estar vivo e muito preservarei seu nome,
mas se for preciso ele dá as caras para
falar o que alí viu.

Acreditem, é muito temeroso
fazer o que fizemos nas catacumbas, não
por causa dos seus mortos, mas por cau-
sa dos vivos que por alí transitam.

Qualquer barulho de surpresa ou
movimento estranho pode apavorar
qualquer um, graças às características so-
turnas daquele lugar tão triste e ainda
misterioso, mas mistério de fato alí não
vimos nenhum, mas não fomos sortu-
dos como os do Yutube que viram alí um
espetáculo de pirotecnia, coisa irreal e
muito fantasiosa.

Antes de sairmos de lá bem concen-
trados, só pudemos escutar o belo “as-
sobio” do vento que se expressava em
“mil” onomatopéias assustadoras e té-
tricas que o medo aumentava a cada
passo que dávamos na retirada, e enfim
chegamos à rodovia, deixando lá as tum-
bas solitárias – No Tempo e no Vento”.

Tudo isto me faz dar um retorno no
tempo e ver de novo o “velho” Ângelo
Guerino Benetti, o grande “capador” de
porcos, que nasceu em 15 de dezembro
de 1895 e falecido em 23 de julho de
1988, com noventa e três anos, res-
pondendo a uma pergunta minha e con-
temporânea à pandemia da febre ama-
rela, ele disse: “nunca soube de alguém

que aqui foi enterrado gente viva ou

queimada após ter morrido”. Olhe que
eu conheci muitas famílias que perde-
ram parentes nesta praga de doença, mas
boatos eu escutei.

Esse cidadão que nasceu anos antes
da eclosão da febre amarela, dizia: nos
primeiro anos do século XX, assim fa-
lou: muitas pessoas tinham medo que

ela voltasse e isso apavorava os mais

simples e mais humildes.

Bem, vou encerrar, não dando uma
de Tomé, mas tem muitss coisas que eu
vi, ou que pensei que vi!!!

No yo no creo  en las brujas, mas que
las ay, las ay.

João Pito
“Mais vale uma hora de ciência do

que cem de ignorância...do povo”.
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PROMOÇÃO: SEGUNDA  A  QUINTA
TODOS PAGAM MEIA (R$ 8,00)

Após a desastrosa tem-
pestade de comida no pri-
meiro filme, Flint (Bill Ha-
der) e seus amigos são obri-
gados a deixar a cidade de
Boca Grande. Sem saída,
ele aceita o convite de seu
ídolo, Chester V (Will For-
te), e junta-se à The Live
Corp Company, que reúne
os melhores inventores do
mundo.

Gênero: Animação

TÁ CHOVENDO HAMBÚRGUER 2

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

Inédito nos cinemas
A MALDIÇÃO DE CHUCKY ***
No final dos anos 90, época da

minha querida infância, eu conferi o
meu primeiro filme de terror, a pro-
dução ‘’Brinquedo Assassino’’. A his-
tória de um estrangulador que, após
ser morto por um policial, transfere,
através de um cântico vodu, sua alma
para um boneco, me deixou apavora-
do. Fiquei noites sem dormir imagi-
nando que as bonecas da minha linda
irmãzinha poderiam criar vida e me
atacar impiedosamente. Mas à medi-
da que o tempo ia passando (e eu ia
ficando mais velho), acabei por me
tornar um fã, ou pelo menos desco-
brindo essa admiração, pelo sinistro
‘’Chucky’’ (apelido de Charles Lee
Ray, o estrangulador). As primeiras
duas sequências, embora com proble-
mas, investiam acertadamente no
mesmo estilo de sustos e pavor que o
original. E o enrendo também era o
mesmo, Chucky e sua incansável caça
ao pequeno Andy Barclay (Alex Vin-
cent), no intuito de transferir sua alma
perturbada ao garoto, para, assim, vol-
tar à vida. Daí vieram o fraco ‘’A
Noiva De Chucky’’ e o pavoroso ‘’O
Filho De Chucky’’ que pareciam mais
comédias involuntárias do que filmes
de terror. Quando todos achavam que
o último prego no caixão havia sido
dado na série, eis que surge esse ‘’A
Maldição de Chucky’’ e, surpresa, com
uma trama interessante e com aquele
clima sinistro que havia sido perdido
nos dois últimos filmes da série. Des-
sa vez a história gira em torno de Nica
(Fiona Dourif, filha de Brad Dourif,
ele mesmo, o Chucky), que, presa em

uma cadeira de rodas, presencia o trá-
gico suicídio de sua mãe logo após re-
ceber pelo correio, um estranho bo-
neco (ele mesmo). A família então
chega para os preparativos do fune-
ral, entre eles, uma simpática garoti-
nha (Summer Howell), que pronta-
mente adota o brinquedo sem imagi-
nar as consequências. Daí em diante,
surgem os costumeiros assassinatos, e
é claro que Nica começará a desconfi-
ar do autor dos crimes depois de uma
breve pesquisa na internet. E desco-
brirá um segredo terrível que não irei
revelar para não estragar a grande sa-
cada do filme. E uma cena pós crédi-
tos fecha com chave de ouro o que foi
a melhor produção da série em muito,
muito tempo.

Lançamentos
APOSTA MÁXIMA
MATO SEM CACHORRO

A Prefeitura de Jaboticabal,
através da Secretaria da Indústria,
Comércio e Turismo, está conclu-
indo uma importante parceria para
os empresários da cidade, com a
empresa Júnior da FAJAB (Facul-
dade de Jaboticabal). O objetivo é
oferecer consultoria gratuita aos
empresários da cidade.

A consultoria começará ainda
este ano, a exemplo do que já acon-
tece com a Consultoria Agropecu-
ária Júnior – CAP Jr, uma associa-
ção civil sem fins lucrativos, da
UNESP. “Vamos oferecer aos nos-
sos empresários estudos, diag-
nósticos e relatórios sobre assun-
tos específicos de sua área de atu-
ação, além de assessorar à implan-
tação de soluções indicadas para

Prefeitura fecha parceria com
a empresa Júnior da FAJAB

os problemas diagnosticados”,
informa o secretário da pasta, Val-
demir Lutti.

O secretário informa, ainda, que
o serviço estará disponível a to-
dos os empresários interessados,
mesmo os que não pertencem à
Incubadora.

CAP JR - A parceria da Prefei-
tura, UNESP e Incubadora de Em-
presas, é uma oportunidade para
os empresários incubados que se
interessam por uma consultoria
gratuita. O objetivo é prestar con-
sultoria nas áreas administrativas,
como recursos humanos,
planejamento,finanças, produção
e marketing. Auxilia os incubados
na execução de planos de negóci-
os e pesquisas de mercado.

A EMEB Paulo Freire está motivan-
do os seus alunos a adotarem um estilo
de vida saudável. E entre os diversos
temas abordados, os alunos estão apren-
dendo mais sobre a importância da ali-
mentação saudável.

O Prefeito Raul Gírio, destaca a im-
portância da iniciativa. “O sedentarismo
e a má alimentação são causas de diversos
problemas graves de saúde. Além de in-
centivar mudanças nos hábitos de nossas
crianças, estamos formando multiplica-
dores que levam essas informações para
dentro de casa, mudança o hábito das fa-
mílias, melhorando a qualidade de vida”.

Várias atividades estão sendo reali-
zadas na escola. Os alunos entre 1ª e 5ª
séries participam de concursos de reda-
ção e desenhos sobre o tema. Os pro-
fessores também incentivam os alunos
a trazerem lanches mais saudáveis de
casa e diariamente recebem pontuação
de acordo com uma tabela e no final do
mês, vários prêmios são sorteados.

O cardápio da cantina, abastecida
pela horta e pomar da escola, também
sofreu alterações, oferecendo lanche

EMEB Paulo Freire promove projeto de reeducação alimentar
Por meio de atividades, Professores estimulam os alunos a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis

natural, iogurte, gelatina, frutas, barras
de cereal, sucos, entre outros. “Quere-
mos mostrar aos nossos alunos a im-
portância da alimentação saudável. Sa-
bemos que a merenda oferecida é balan-
ceada e saudável, mas muitos alunos tra-
zem lanches de casa, ou compram na
cantina. O projeto apresenta os alimen-
tos que devem ser evitados e aqueles que
fazem bem para a saúde”, afirma a Di-
retora da EMEB, Janine Pito.

Uma parceria com a Unesp garante
a realização de palestras sobre o assun-
to, disponibilizado material que demons-
tra na prática a importância dos hábi-
tos saudáveis na alimentação.

Mudanças importantes -  A me-
renda disponibilizada pela Prefeitura
para as escolas é de qualidade reconhe-
cida. Em 2013, importantes mudanças
foram realizadas para garantir um car-
dápio ainda melhor para as crianças. A
primeira foi a implantação da Batata
Doce, rica em vitaminas e importante
para o desenvolvimento das crianças.

Também foi incluso o Leite Tipo A
e a laranja descascada. “O trabalho de-

senvolvido por nossas nutricionistas
garante uma merenda de qualidade be-
neficiada ainda mais pelas mudanças que
promovemos nos últimos meses. To-

dos os pais podem ter certeza que seus
filhos recebem alimentos de excelente
qualidade em nossas unidades educacio-
nais”, finaliza Girio.

Aproximadamente 100 alunos
visitaram a Escola de Arte “Pro-
fessor Francisco Berlingieri Mari-
no”. O objetivo do projeto, pro-
movido em parceria com o Depar-
tamento de Cultura, é mostrar
como acontecem as aulas e cur-
sos oferecidos.

Estudantes visitam Escola de Arte
Visitantes conheceram a estrutura da escola e acompanharam aulas de diferentes cursos

“Com as visitas que acontecem
no Museu Histórico frequente-
mente, os alunos tem a oportuni-
dade de também conhecer o fun-
cionamento da escola. É uma ma-
neira de incentivá-los a cursar uma
das opções disponíveis”, afirma o
Diretor da Escola de Arte, Dé Ber-
chielli.

Até sexta-feira (04), a 6ª Sema-
na de Prevenção do Câncer Gine-
cológico. Sob o tema “Prevenção
de câncer na mulher: porque é tão
importante?”, o evento promoveu
uma série de encontros em Jaboti-
cabal e nos distritos de Lusitânia
e Córrego Rico..

De acordo com o médico da rede
pública e idealizador da ação, Dr.
Edu Fenerich, “a ideia é alertar as
mulheres sobre a importância do di-
agnóstico precoce. Até a sexta-fei-
ra foi feita alerta às mulheres sobre

6ª Semana de Prevenção do Câncer
Ginecológico  em Jaboticabal

Até dia 04 de outubro os jaboticabalenses

assistiram palestras de orientação

A Escola de Arte “Professor
Francisco Berlingieri Marino” ofe-
rece cursos de piano, teclado, clari-
nete, violão, flauta, guitarra, bateria,
saxofone, contrabaixo, trompete,
trombone, percussão, cavaquinho,
canto, dança de salão, balé, dese-
nho, desenho e ilustração, desenho
artístico, artesanato e teatro.

Além da divulgação entre as es-

colas, a Escola de Arte vem pro-
movendo aulas itinerantes em
pontos diferentes da cidade. “Le-
var a Escola de Arte onde o povo
está é um grande desafio. Agrade-
ço ao empenho de nossos profes-
sores que vestiram essa camisa e
estão ajudando a divulgar essa
instituição tão importante”, finali-
za Berchielli.

a necessidade dos exames periódi-
cos. Até a sexta-feira, uma série de
eventos foram realizados”.

Acompanhe a programação:
Dia: 02/10, Horário: 14h, Local:

CRAS II – CDHU, Palestrante: Dr.
Edu Fenerich

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

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

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

LEANDRO CARDOSO

Paulo Pupin deseja, neste dia 06 de outubro, muitas felicidades
e vibrações à sua secretária e amiga do coração, que completa
mais um aniversário, e deseja tudo de Maravilhoso em sua vida,
em especial seus filhos Renan, Jhone e Bruna Araujo, juntamente
com sua amada avó Maria Ferreira, desejam suas estimas felicita-
ções à aniversariante do dia... Roberta Ferreira.

MELISSA
KESSILIN

SOUSA
“Quero lhe dese-

jar, neste DIA tão es-
pecial, 06 de outubro,
o meu carinho e amor
por você. Se precisar
de mim, pode contar
comigo, minha filha.
Ame-se,

seja gentil consi-
go e aprenda a ter pa-
ciência com suas
próprias limitações.

Tudo que eu de-
sejo nesse dia, é um
feliz ANIVESÁRIO,
filha.  PARABÉNS.
Da Mamãe Eni, papai
Márcio, irmãozinho
Davi, vovó Merces e
Ivone, Vovô Orcílio”.

Nos dias 27, 28 e 29 de setembro,
aconteceu na cidade de Serra Negra/SP,
a fase Estadual da II CONAE/2014.
Aberto pelo poder público em articula-
ção com a sociedade, a CONAE – Con-
ferência Nacional da Educação, acon-
teceu com o intuito de estudar, discutir
e propor novos caminhos para o desen-
volvimento da educação nacional.

A II CONAE tem como tema o PNE
(Plano Nacional da Educação) na Arti-
culação do Sistema Nacional da Educa-
ção, realizado em 4 etapas, sendo a pri-
meira municipal, a segunda intermuni-
cipal, a terceira estadual e a quarta naci-
onal. Com participação de Delegados
compostos por indicação estadual; Na-
tos (membros titulares e suplentes da
COE-SP – Conselheiros Estaduais da
Educação); Delegados indicados pelos
setores; Delegados indicados pela FE-
ESP (Órgãos Colegiados, Normativos
ou executivos; Órgãos de Fiscalização e
Controle; Gestores do MEC; Parlamen-
tares); Delegados de Segmento (Educa-
ção Básica, Educação Profissional e
Educação Superior).

A conferência tem por base de estu-
do, dentro do tema principal proposto,
7 EIXOS com os seguintes temas:

Eixo I – O Plano Nacional da Edu-
cação e o Sistema Nacional de Educa-
ção: Organização e Regulamento

Eixo II – Educação e Diversidade:
Justiça Social, Inclusão e direitos Hu-
manos

Eixo III – Educação, Trabalho de
Desenvolvimento Sustentável: Cultura,
ciência, tecnologia, saúde, meio ambi-
ente.

Eixo IV – Qualidade da Educação:
Democratização do Acesso. Permanên-
cia, Avaliação, Condições de Participa-
ção e Aprendizagem.

Eixo V – Gestão Democratização,
Participação Popular e Controle Soci-

II CONAE/2014

al.
Eixo VI – Valorização dos Profissi-

onais da Educação: Formação, Remu-
neração, Carreira e Condições de Tra-
balho.

Eixo VII – Financiamento da Edu-
cação, Gestão, Transparência e Con-
trole Social dos Recursos.

A fase Estadual teve início no dia 27
e na abertura aconteceram apresenta-
ções artísticas de escolas públicas do
estado de São Paulo, que abrilhantaram
o palco com a participação das crianças
apresentando seus estudos com ativida-
des lúdicas, também com a Palestra do
Dr. Francisco de Chagas, falando sobre
a importância de se estudar o PNE na
CONAE e os desafios existentes. No
encerramento desse dia houve a apro-
vação do Regimento Interno pelo ple-
nário e apresentação da programação.

No dia 28, os Delegados, através das
emendas do documento de referência,
estudaram as propostas desenvolvidas
na etapa intermunicipal, para melhor
acentuar a realidade ao documento, fi-
nalizando com a plenária final de al-
guns EIXOS.

No dia 29, teve a plenária final dos
demais EIXOS, as aprovações das mo-
ções e as eleições dos delegados para a
etapa Nacional.

Da nossa região, tivemos a oportu-
nidade de termos a participação da ve-
readora Maria Carlota Niero Rocha e
das professoras Lucia Manduca, Maria
Rita Cotillo Pazini, Vera Souza Mattos,
Cristiane Alves de Oliveira e Damiana
Ramos Bomfim, onde as mesmas regis-
traram participação ativa nas discussões
e apresentaram moções, as quais foram
aprovadas e serão encaminhadas para a
etapa Nacional, que ocorrerá de 17 a 21
de fevereiro de 2014, em Brasília/DF.

Por: Damiana Ramos Bomfim

Ao som do berimbau. Este garo-
to se chama Pedro Thiago, mas na
capoeira foi batizado como (Ver-
ga). O talento é cordão azul e tem
1.85 de pura jinga, carisma e deter-
minação. Durante a semana, ele
dedica 4 horas para praticar esta
arte, que está em sua vida há 8 anos.
O resultado de tanto esforço é uma
bagagem cheia de conquistas, por-
que, além de muitas medalhas, o
rapaz, que há tempos atrás tinha
um temperamento um tanto forte e
rebelde, descobriu na capoeira uma
fórmula bem melhor para viver (res-

peito, equilíbrio, controle e limi-
tes), estão incluídos na receita. Thi-
ago é do signo sagitário e é sempre
destaque em todos campeonatos que
participa, ganhando suas medalhas
de ouro. Além da capoeira, ele faz
natação e pretende cursar Educa-
ção Física. Atualmente Thiago tem
20 anos, faz parte do Grupo Alma
Guerreira e já se prepara para mais
um evento que acontecerá nos dias
15, 16 e 17 de novembro. Com cer-
teza virão muitas outras medalhas
por aí. Alguém tem dúvida? Nós
não!  Sucesso Thiago.

 A  jornalista
Ana Paula
Marchi com-
pletará nova
idade no próxi-
mo dia 11 de ou-
tubro. Que sua
luz brilhe cada
vez mais e seus
sonhos se reali-
zem. Parabéns!

Família Mattos Baptista em festa! Camila Mattos Baptista
comemorará mais um NIVER, dia 10 de outubro. Filha de
Ana e Wagner, a jovem será agraciada com uma linda come-
moração, preparada por familiares e amigos. Felicidades!

NOEL GOMES, nosso amigo, leitor e colabo-
rador, vai festejar seu aniversário no dia 10 de
outubro, na cidade de Tambaú, ao lado dos ami-
gos. Muito devoto do padre Donizeti, sempre que
pode, vai à terrinha fazer suas orações de agra-
decimento e  é recepcionado por  GENINHO e
seus familiares. Feliz ANIVERSÁRIO NOEL!

Vanessa Rissi
Duarte completa
idade nova no dia
8 de outubro, ao
lado dos pais
Marcos e Beatriz
e familiares.
Uma simpática
jovem comunica-
tiva, que alegra
todos à sua volta
e que adora sair
com os amigos.
Parabéns!

Lara Caetano completará mais um ano de vida no dia 9 de outubro, ao
lado do papai Jorge Luís Pinho Caetano, que também aniversaria no mesmo
dia. A mamãe e esposa Rosimeiri, os irmãos e filhos  Wiliam e Thaís, estão na
preparação da mega festa para os aniversariantes. Parabéns Lara e Jorge.
Muitas Felicidades!

PARABÉNS MENSAGEIRO DA PAZ

A esposa Maria José, deseja ao esposo Joel, muitos anos
de vida, pelo aniversário transcorrido no último dia 2 de
outubro. Parabéns e Felicidades!
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ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

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

RUA SÃO JOÃO Nº 268

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 07/2013

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das
atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 100 (cem) pessoas que
receberão a medalha comemorativa do Centenário do Colégio San-
to André, no ano de 2014, em data a ser definida. A referida comis-
são ficará assim composta:

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich - Vereador
Maria Carlota Niero Rocha – Vereadora
Marilena Cristófaro Campos – Diretora do Colégio Santo An-

dré
Eidenir Brendolan – Diretor Administrativo do Colégio Santo

André
Carolina Márcia Villela Bolsonaro – Diretora do Lar Santo André

Jaboticabal, 30 de setembro de 2013.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

Contrata-se
Descrição: É necessário experiência em vendas, veículo pró-

prio.
Benefícios: Ajuda de custo, ótimo comissionamento. A empre-

sa oferece curso  capacitação, material apoio, ótimo ambiente de
trabalho, flexibilidade horário, plano de carreira. Interessados en-
viar currículos para: asbratbrasil@gmail.com

EAGLEBURGMANN  DO  BRASIL  VEDAÇÕES  INDUSTRI-
AIS  LTDA., torna público que requereu da CETESB a (Renova-
ção), Licença de Operação para metalurgia de metais não ferrosos
e suas ligas, exceto alumínio e metais preciosos, sito à Av. Jaime
Ribeiro, 837 – Vila Industrial – Jaboticabal/SP.

Informe Publicitário
PROJETO “LER É SABER”

Solicita a todas as famílias, escolas, comércio, industrias etc,
que ao desfazer de suas revistas e livros usados, não os descartem
ao reciclado ou ao lixo, encaminhem ao Terminal Rodoviário, entre-
gando aos funcionários, ou ligar 16-3209-1219 ou 16-99755-5403 -
falar com José Carlos Fernandes – (Turbina).

RIR COM WALDIR
Alô, a minha sogra quer se atirar da

janela. - Enganou-se no número, aquié
da carpintaria.. - Eu sei, mas é que a
janela não abre...

........................................................
Duas loiras estavam batendo a cabe-

ça, uma na outra, quando veio um ho-
mem e pergunta: “por que vocês estão
batendo suas cabeças?” e uma das loiras
responde: “a gente está trocando idéi-
as”.

............................................................................
Havia dois mercados voando, de re-

pente um deles falou: - Porque nós es-
tamos voando? Mercado não voa! E
sabem o que o outro respondeu? Não,
ele não falou que mercado não voa,
não... Ele falou: - É que eu sou o super-
mercado!

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.

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 Nº 219.590.768-17, não compa-
rece ao serviço desde 20 de agosto de 2013. Vimos pelo presente
informá-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 -
Bairro Colina Verde, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário,
DIRLEI  OLIVEIRA  SILVA,  CPF Nº  321. 905.178-26, não compa-
rece ao serviço desde 17de julho de 2013 (nunca compareceu
para trabalhar). Vimos pelo presente informá-lo que nos termos
do dispositivo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designa-
do 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

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, por-

tão 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.

BRUNA  DUARTE-ME torna público que solicitou junto à CE-
TESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para a atividade
de ‘’Desdobramento de Madeira, serviço de ‘’ sito à Rua Ceará Nº
307, Centro, Município de Pitangueiras-SP.
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No útimo dia 25/09,  no Ginásio
Municipal de Esportes Alberto
Bottino, em Jaboticabal , o Prefei-
to Raul José Silva Girio realizou a
entrega de tênis e calçados ade-
quados à prática  desportiva nas
mais diversas modalidades. No
total: Atletismo, Basquetebol, Vo-
leibol, Futebol, Futsal, Handball e
Pedestrianismo, que fazem parte
da F.A.E./Fundação de Amparo ao
Esporte de Jaboticabal, que é com-
posta pelos seguintes profissio-
nais de Educação Fisica: Presiden-
te Samuel Cunha ,Vice Carlos Cé-
sar Ignácio, Coordenador Geral
Anselmo Hungaro e o Diretor de
Esportes do D.E.L. - Departamen-
to de Esporte e Lazer João Pifer.
Estiveram prestigiando o evento
o Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo - Valdenir Lutti e o
vereador Roberto Raimundo, re-
presentando a Câmara Municipal.

Foi com certeza uma noite de
muita emoção e alegria com a pre-
sença dos pais e atletas, que na
grande maioria compõem as equi-
pes de base do município.O dire-
tor de Esportes, João Pifer co-
mentou que “esta conquista é um
sonho realizado, poder contem-
plar estes alunos/atletas que re-
presentam o município.Como

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL REALIZA ENTREGA DE TÊNIS AOS ATLETAS
DAS CATEGORIAS DE BASE DA F.A.E./FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ESPORTE

atleta que fui na modalidade de
basquetebol, não tive esta opor-
tunidade, mas agora, como ges-
tor, juntamente com toda a dire-
toria da F.A.E. e o total apoio do
Prefeito Raul Gírio, atingimos uma
nova etapa para a evolução do
esporte em geral de nossa cida-
de. Com certeza, um grande inves-
timento. Parabéns a todos.Vale
ressaltar que foram entregues 106
pares de tênis”, concluiu.

LIGA REGIONAL
PAULISTA DE HANDEBOL

No da 28, na cidade de Barre-
tos, ocorreu mais uma etapa do
Campeonato Regional de Hande-
bol   e  Jabot icabal  par t ic ipou
com suas equipes de Handebol
da FAE nas categorias Sub 17

M a s c u l i n o  i n f a n t i l  e  a d u l t o
Masculino.

Prof. Responsável Dirceu Miran-
da.

15:00h INF 17 Uberaba 25 x 17
FAE Jaboticabal.

17:00h - Adulto Masculino FAE/Jaboticabal 29 x 27 Uberaba/ETEC

LIGA REGIONAL PAULISTA DE HANDEBOL

No domingo, dia 29, na cida-
de de Patrocínio Paulista, ocor-
reu  mais uma etapa do Campe-
onato Regional  de  Handebol.
Campeonato realizado pela Liga
Regional Paulista de Handebol
e Jaboticabal partipou com sua
equipe de handebol da FAE na
ca t e g o r i a  a d u l t o  ma s c u l i n o .
Prof.  Responsável Dirceu Mi-
randa.

Categoria Adulto Masculino
Patrocínio Paulista 28 x 17 FAE/

Jaboticabal.

No último domingo, dia 29, na
cidade de Tambaú, ocorreu mais
uma etapa do Campeonato Regio-
nal de Futebol de Campo. Campeo-
nato realizado pela Liga Regional
de Futebol de Campo e Jaboticabal
participou com suas equipes de
Futebol de Campo da FAE. Rodada
com início às 15:00h.

Prof. Responsável Carlos Alberto
Rossetto.

Operário de Tambaú  01 x 00 FAE/
Jaboticabal.

No último sábado, dia 28,
na cidade de Mococa/SP,
ocorreu o 8º Torneio Regio-
nal de Natação , torneio este
realizado  pela Federação
Aquática Paulista. O evento
teve início às 8:00h.  Partici-
param 33 nadadores, em 25
equipes.

Jaboticabal conquistou 3
medalhas de ouro, 14 de pra-
ta e 9 de bronze. A equipe
COC/Cardiofísico/FAE teve
ótima participação no evento.

Prof. Responsável Fábio
Travaine.

FEDERAÇÃO AQUÁTICA  PAULISTA

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBOL DE RIBEIRÃO PRETO – 2013

Dia 29, na cidade de Ja-
boticabal, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes, ocor-
reu mais uma etapa do
Campeonato Regional de
Basquete. Campeonato
este organizado pela Asso-
ciação Regional  de Bas-
quete. Os jogos terão iní-
cio  a partir das 8:00h. Ja-
boticabal participou com
suas equipes de basquete-
bol da FAE nas categorias
Sub 14 Feminino, Sub 21
Masculino, Adulto Mascu-
lino. Jogos válidos pelo
segundo turno da Associa-
ção Regional de Basquete-
bol  de Ribeirão Preto

Prof. Responsável João
Henrique Pifer

Categoria Adulto  Masculino - 13:00 h - FAE/COC/Cardiofísico/Jabotica-
bal - 67 x 68 SMEL/Sertãozinho.

Categoria Sub 14 Feminino - 10:00h - FAE/COC/Cardiofísico/Jaboticabal  59 x 14 Casa Branca

No último sábado e domingo, dia
28 e 29, na cidade de São Paulo, no
Ibirapuera, ocorreu mais uma etapa  do
Campeonato Estadual de Mirins da
Federação Paulista de Atletismo –
Campeonato este  realizado pela Fe-
deração Paulista de Atletismo, onde
Jaboticabal participou com sua equi-
pe de atletismo. Equipe esta compos-
ta por 12 atletas e 02 professores. A
competição teve início às 08:00h.

Prof. Responsável: Roberta Braz.

Categoria Sub 21  Masculino - 11:30h  - FAE/COC/Cardiofísico/Jaboticabal
86 x 30 SMEL/Sertãozinho

CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO DE
MIRINS- FEDERAÇÃO PAULISTA  – 2013

A equipe de Atletismo da FAE de
Jaboticabal participou no final de se-
mana do Campeonato Paulista de Atle-
tismo Sub 15, com 11 atletas e uma
atleta no feminino, conquistando 4
medalhas nas provas: 100 c/Barreiras,
300 com Barreira, salto triplo, 1.000
metros. A equipe terminou  a compe-
tição em 6ª colocada no geral masculi-
no, entre as 31 equipes participantes
de todo o Estado, e entre as 12 melho-
res equipes de Base do Brasil.

Sábado e domingo, dias 05 e 06/
10/2013, na cidade de Ilha Solteira,
ocorrerá o Festival Regional de Bo-
cha de Ilha Solteira. Festival este or-
ganizado pelo Departamento de Es-

FESTIVAL REGIONAL DE
BOCHA DE ILHA SOLTEIRA

portes de Ilha Solteira. Jaboticabal
participará do Festival  que se iniciará
no sábado, 05/10/2013, às 08:00h, com
a equipe de Bocha da FAE, que será
composta por 8 integrantes.

Dia 06/10/2013, na cidade de
Monte Azul Paulista, ocorrerá mais
uma etapa do Campeonato Regional
de Voleibol. Copa Regional de Volei-
bol Aper Max Sport. Campeonato
este organizado pela Liga Regional de
Voleibol. Jaboticabal participará com
suas equipes de voleibol da FAE nas
categorias sub 16, sub 14, masculino
livre e feminino livre.

Prof. Responsável: Carlos  Augus-

COPA REGIONAL DE VOLEIBOL
APER MAX SPORT 2013

to  de Freitas
13:00 – Categoria Feminino sub 16
FAE/Jaboticabal x Viraduro
13:45 – Categoria Feminino Livre
FAE/Jaboticabal x Pitangueiras
14:30 – Categoria Feminino sub 14
FAE/Jaboticabal x Guaíra
15:15 – Categoria Masculino Li-

vre
FAE/Jaboticabal x Severinia

Domingo, dia 06/10/2013, na ci-
dade de Ribeirão Preto, ocorrerá
mais uma etapa do Campeonato Re-
gional de Futebol. Copa Paulista de
Futebol, campeonato este organiza-
do pela Liga Regional de Futebol.
Jaboticabal participará com sua equi-

COPA PAULISTA DE FUTEBOL
pe de Futebol de Campo da FAE
Categoria.

Prof. Responsável Carlos Alberto
Rossetto

10:00h Categoria /sub b13 Mascu-
lino

Olé Brasil x FAE/Jaboticabal
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