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No último sábado (18), Jaboti-
cabal foi palco para o espetáculo
teatral “A Bruxinha”, do Mosaico
Cultura, realizado pela SESCOOP/
SP, com apoio da Prefeitura Muni-
cipal. Quem foi assistir a peça con-
tribuiu com a doação de leites lon-
ga vida. Ao todo, 580 litros foram
arrecadados e doados ao Fundo
Social de Solidariedade.

“Agradecemos aos responsá-
veis pelo evento. Com a doação
poderemos ajudar mais famílias ja-
boticabalenses que estejam neces-
sitando. É um trabalho em equi-
pe”, pontua a presidente do Fun-
do Social, Cidinha Gírio.

As atividades do Mosaico

Fundo Social recebe 580 litros
de leite do Mosaico TeatralAs secretarias de Educação e

de Saúde de Jaboticabal estão
equipando as escolas municipais
e os CIAFs – Centros Integrados
de Atendimento à Família. As uni-
dades receberão um investimento
de quase R$ 800 mil, em mais de
300 itens – vários deles já estão
sendo entregues.

O investimento é fruto de uma
parceria com o Governo Federal.
As unidades de saúde serão be-
neficiadas com aparelhos odonto-
lógicos, móveis e equipamentos
hospitalares, aparelhos eletrôni-
cos e de informática. Já as escolas
ganharão conjuntos de mesas e
cadeiras para alunos e professo-
res, incluindo móveis adaptados

Escolas e postos de saúde ganham novos equipamentos

para necessidades especiais. O
investimento é de R$ 391 mil, do
Plano de Ações Articuladas (PAR).

“A educação e a saúde devem,
sempre, ser prioridade em qualquer
governo. Prezo muito por isso. O
bom atendimento à nossa popula-
ção começa na escola e, na saúde,
é vital. São R$ 400 mil. Nossas
unidades vão receber desde um
estetoscópio a aparelhos mais so-
fisticados, como o eletrocardió-
grafo e o desfibrilador”, explica o
prefeito Raul Girio.

Conheça os novos equipamen-
tos (saúde):

CIAF II - No break, computa-
dores, impressora laser, ar-condi-
cionado, TV de LCD, cadeiras de

roda, bebedouro/purificador de
água, armário vitrine, esfigmoma-
nômetro, mesa ginecológica, ba-
lança antropométrica, compreen-
sor odontológico, amalgamador
odontológico, fotopolimerizador
de resinas, ultrassom odontológi-
co, mochos, carro de curativos,
mesa de exames, laringoscópio,
suporte de soro, estetoscópio,
otoscópio, negatoscópio, foco re-
fletor ambulatorial e autoclave ho-
rizontal de mesa.

CIAF II – Longarina, eletrocar-
diógrafo, oftalmoscópio, aparelho
de Raio X odontológico, central
de nebulização, esfigmomanôme-
tro e geladeira para conservação
de vacinas.

CIAF IV - No break, computa-
dores, impressora laser, ar-condi-
cionado, TV de LCD, cadeiras de
roda, bebedouro/purificador de
água, armário vitrine, esfigmoma-
nômetro, mesa ginecológica, ba-
lança antropométrica, compreen-
sor odontológico, amalgamador
odontológico, fotopolimerizador
de resinas, ultrassom odontológi-
co, mochos, carro de curativos,
mesa de exames, laringoscópio,
suporte de soro, estetoscópio,
otoscópio, negatoscópio, foco re-
fletor ambulatorial e autoclave ho-
rizontal de mesa.

CIAF V - No break, computa-
dores, impressora laser, ar-condi-
cionado, TV de LCD, cadeiras de
roda, bebedouro/purificador de
água, armário vitrine, esfigmoma-
nômetro, mesa ginecológica, ba-
lança antropométrica, compreen-
sor odontológico, amalgamador
odontológico, fotopolimerizador
de resinas, ultrassom odontológi-
co, mochos, carro de curativos,
mesa de exames, laringoscópio,
suporte de soro, estetoscópio,
otoscópio, negatoscópio, foco re-

fletor ambulatorial e autoclave ho-
rizontal de mesa.

CIAF V – Longarina, eletrocar-
diógrafo, oftalmoscópio, aparelho
de Raio X odontológico, central
de nebulização, esfigmomanôme-
tro, geladeira para conservação de
vacinas.

CIAF VI – No break, autoclave
horizontal de mesa, computadores,
impressora laser, ar-condicionado,
TV de LCD, cadeiras de roda, be-
bedouro/purificador de água, ar-
mário, 5 esfigmomanômetro, mesa
ginecológica, balança antropomé-
trica, compreensor odontológico,
amalgamador odontológico, foto-
polimerizador de resinas, ultras-
som odontológico, 2 mochos, car-
ro de curativos, mesa de exames,
laringoscópio, suporte de soro, es-
tetoscópio, otoscópios, negatos-
cópio e foco refletor ambulatorial.

CIAF VI – Longarina, eletrocar-
diógrafo, oftalmoscópio, aparelho

de Raio-x odontológico, central de
nebulização, esfigmomanômetro,
geladeira para conservação de
vacinas e cadeira odontológica
completa (equipo/sugador/refle-
tor).

CIAF VII – Cardioversor/Des-
fibrilador, no break, computadores,
impressora laser, ar-condicionado,
TV de LCD, cadeiras de roda, be-
bedouro/purificador de água, ar-
mário, cadeira odontológica com-
pleta (equipo/sugador/refletor),
autoclave horizontal de mesa, car-
ro de curativos, estetoscópio, la-
ringoscópio, esfigmomanômetro,
suporte de soro, balança antropo-
métrica, central de nebulização,
eletrocardiógrafo, negatoscópio,
foco refletor ambulatorial, carro
maca simples, geladeira para con-
servação de vacinas.

Unidade de Córrego Rico - No
break, cadeira odontológica com-
pleta (equipo/sugador/refletor),

autoclave horizontal de mesa,
computadores, impressora laser,
ar-condicionado, TV de LCD, lon-
garina, cadeiras de roda, bebedou-
ro/purificador de água, raio-x odon-
tológico, negatoscópio, mesa de
exames, esfigmomanômetro, su-
porte de soro, balança antropomé-
trica, armário, central de nebuliza-
ção, estetoscópio, geladeira para
conservação de vacinas, autocla-
ve horizontal de mesa.

Unidade de Saúde da Família
Cohab I - No break, computado-
res, impressora laser, ar-condicio-
nado, TV de LCD, cadeiras de
roda, bebedouro/purificador de
água, oftalmoscópio, aparelho de
raio-x odontológico, carro de cu-
rativos, mesa de exames, esfigmo-
manômetro, suporte de soro, es-
tetoscópio, central de nebulização,
geladeira para conservação de
vacinas, autoclave horizontal de
mesa.

Parceria de Raúl Gírio com o Govêrno Federal traz inúmeros
benefícios para o município de Jaboticabal

Cidinha Gírio desenvolve trabalho dignificante

A vida é cheia de realizações plenas. Que
saibamos decifrar, para a felicidade

preencher todos os requisitos do nosso
dia-a-dia

À medida que vamos passando as estações,
encontramos em cada parada, novas e boas
amizades, além de distúrbios das mazelas

que incomodam a sociedade

Cumprir obrigações e respeitar o poder das
ações nos levam a ser mansos e realizadores

Teatral incluíram a realização
do workshop gratuito “Técni-

cas de animação de figuras e
objetos.
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PEDACINHOS DE LUZ

P/ Prof. João Pito

P/ Maria Cappatto

Olhando para nossas vidas, acaba-
mos constatando que cada um de nós, e
todos juntos, somos uma ilha, cercada
de problemas por todos os lados. Mas,
não podemos ser “problemocêntricos”,
isto é, centralizar nossas vidas nos pro-
blemas. Ao contrário, mesmo rodeados
por problemas nós devemos ser o cen-
tro em nossas vidas.

Nós precisamos compreender aqui-
lo que nos diz Jesus: “No mundo tereis
aflições” - sereis como uma ilha cerca-
da de problemas, de tribulações, por to-
dos os lados, “mas, “coragem, Eu venci
o mundo”.

O caráter tem uma importância ca-
pital na vida das criaturas. Da boa for-
mação do caráter dependerá o seu futu-
ro. Um caráter íntegro, bem formado,
impõe-se a toda gente. Todos respei-
tam aquele que tem boa formação mo-
ral, que tem caráter  que sabe o que faz e
o que diz. É o caráter que enobrece o
homem que o torna respeitado e acata-
do, não temido,  porque o temor não
recomenda ninguém. Respeito sim,  mas
temor não. Todos os seres de caráter
devem ser respeitados. Quando este é
bem formado, nunca a criatura se deixa
corromper. A formação do caráter deve
ser a preocupação de todos os pais quan-
do tratam da educação dos filhos. É des-
de pequenos que se forma o caráter dos
filhos e se os pais tiverem o cuidado de
lhes dar uma boa educação, estarão for-
mando ótimos cidadãos e esses filhos
mais tarde,  agradecerão aos pais. Nun-
ca um pai deve condescender ou deixar
que seu filho pratique uma má ação, sem
repreendê-lo a sós com ele. Pode ser
muito bom pai, mas na hora em que o
filho precisa de uma repreensão, deve
dá-la, porque assim ele irá contribuindo
para a formação do seu caráter. Quan-
tos filhos não agradecem as reprimen-
das e os castigos morais que tiveram dos
pais?

O mundo precisa de homens fortes,
íntegros pelo seu caráter que saibam o
que fazem e se responsabilizem pelos
seus atos, é formando os caracteres na
infância que se conseguirá dar homens
úteis ao mundo. A educação tem muita
importância para a criança. Ela vai des-
de pequena absorvendo ensinamentos
de moral, de honestidade e de valor, e

É muito triste quando alguém é co-
nhecido como traidor. Existem muitos
tipos de traições e exemplos. Traição
no casamento, na amizade e nos negó-
cios. Essas coisas, quando acontecem,
deixam muitas feridas, marcas ou má-
goas que parecem que nunca vão passar
ou cicatrizar. São tantos ressentimen-
tos acumulados que a pessoa chega até
pensar em dar cabo na própria vida,

Não sei como começo; se: foi uma
vez ou era uma vez, mas este conto real
me fez meditar muito, não sou um céti-
co, tenho uma mente aberta e muito,
para todas as coisas que me contam e
que às vezes eu vi ou pensei que vi, tal-
vez sugestionado por uma estória bem
contada, por alguém que fazia as pala-
vras penetrar no imo das pessoas.

Na minha filosofia religiosa, sem me
amiscuir nas dos outros, pois todos os
caminhos levam a Roma, ou seja, a
Deus, e nele eu sou adepto da parábola:
Tu viestes do pó e ao pó voltarás”, mas
que há coisas há, podem rir a boca larga,
com esta narração, que farei e que eu
estava presente.

Lá na minha freguesia tinha o Sr.
Francisco de Sousa, um artesão de pri-
meira e que veio para cá para trabalhar
e montou uma olaria num lugar perto
de um sitio bem perto do atual Clube de

A falta de conhecimentos e de es-
tudos atrasa a evolução. Precisamos
dispor de atributos morais para ven-
cermos nossas provas, onde encarna-
dos precisamos sobreviver e vencer-
mos a ignorância. O espírito é força,
é inteligência e poder. Precisamos vi-

No dia 25 de agosto de 1961, Jânio
da Silva Quadros renunciou ao cargo de
Presidente da República do Brasil, pou-
co depois de completar seis meses do
mandato. Jânio havia sido eleito por
5.59l.359 de brasileiros – 45% dos vo-
tos válidos, derrotando o Marechal Tei-
xeira Lott. Havia levado só 13 anos na
política para chegar ao posto máximo
do país. Décadas depois, as razões que
levaram Jânio a tomar essa decisão per-
maneceram uma incógnita. As versões
dadas para o caso variaram com o pas-
sar das décadas. Algumas dizem que hou-
ve pressão do governo norte-america-
no, através da CIA, para a saída do pre-
sidente como retaliação ao recém res-
tabelecimento de relações diplomáticas
com o comunista governo cubano; para
outros, Jânio estaria arquitetando um
golpe: sua renúncia causaria a desestabi-
lização do Congresso e ele voltaria com
muito mais força, apoiado pelo povo;
uma terceira via apostou nas chamadas
“forças ocultas”. Os dias anteriores à
renúncia foram tensos. No dia 18, Jâ-
nio aproveitou um encontro que teve

TEMOS QUE CONHECER A RAZÃO  DA VIDA

ver para resgatar dívidas contraídas
em vidas anteriores, num passado que
deixou marcas gravadas no seio das
vidas sucessivas. Se nos retardarmos o
progresso para chegarmos à evolução,
deixamos para traz inúmeras oportu-
nidades que nos é oferecida, para ca-
minharmos pelos mundos da reden-
ção espiritual. Os  deveres do homem
nascem na proporção dos direitos.
Temos que ser  trabalhadores e cum-
pridores de nossas obrigações, dentro
da reforma íntima e conhecermos a
nós mesmos. O amor constrói a cer-
teza de que DEUS existe, nascendo a
fé, como recurso para existir o per-
dão com humildade, nós temos que
lutar e vencer.

Quanto mais preparado for o espíri-
to, maior é o desejo de ajudar o seu se-
melhante a crescer. Tempo perdido não
se recupera. A moral de um povo se apre-
senta  na sua constituição espiritualista,
nos bons costumes e na disciplina, de
meios que são saudáveis e cada um tem
uma evolução. O livre arbítrio na esco-
lha do bem ou do mal, traz profundas
modificações no modo de pensar e agir
diante das situações que se apresentam,
para vencermos a ignorância.

Para resolvermos nossos problemas,
temos que raciocinar, tendo um poder
de investigação. Devemos distinguir o
racional do absurdo, o lógico do ilógico,
o certo do duvidoso. A sua função é a de
esclarecer e explicar. O livre arbítrio é

uma faculdade que foi dada a todos nós,
para conduzirmos por si mesmo, com
liberdade e independência, para que to-
dos pensem, saibam julgar e tomar ini-
ciativas diante dos problemas.

VONTADE MAL EDUCADA
Provém da preguiça, pouco caso,

para com as coisas sérias da vida, o uni-
verso inteiro é uma oficina de trabalho,
permanente e duradouro. A sobrevivên-
cia requer de todos, muito trabalho, re-
núncias e disciplina. Nós nunca deve-
mos nos abater.

AS FORÇAS DO MAL NUNCA
PREVALECERÃO ÀS DO BEM

Assim devemos raciocinar para
vivermos.Vamos orar e vigiar. O va-
lor, a coragem, a decisão e o caráter,
são atributos de um aperfeiçoamento
em maior escala, na hierarquia de va-
lores. SOMOS ETERNOS TRABA-
LHADORES PARA UM MUNDO
MAIOR.

O TRAIDOR
pensando que esta é a melhor solução
para ela. Mas posso garantir que não. E
o inimigo joga tantas coisas ruins na
mente da pessoa, que ela não consegue
distinguir o certo do errado, e passa a
viver como um morto vivo neste mun-
do, não se importando com mais nada,
sem saber que existe alguém que verda-
deiramente se preocupa com ela e já
pagou um preço muito alto pela vida
dela. Jesus, o filho do Deus Vivo, mor-
reu naquela cruz, levando todo o nosso
sofrimento e a nossa dor. Ele sofreu por
amor de cada um de nós. Hoje você não
pode desistir, só porque as coisas não
estão dando certo? Isso não quer dizer
que é o fim. Ainda existe uma esperança
para todos os que confiam e esperam
no Senhor. Só Ele tem Todo o Poder
para mudar qualquer situação, seja ela
impossível ou não. Ele sabe como re-
solver tudo num piscar de olhos. Jesus
conhece tudo. Ele sabe como é ser des-
prezado, rejeitado, humilhado e princi-
palmente traído por um de seus melho-
res amigos, chamado Judas Iscariotes.
Este era um dos doze apóstolos, o que
traiu Jesus Cristo. É chamado de filho

de Simão Iscariotes. Seu caráter, com o
resultado final, sempre foi do conheci-
mento de Jesus. Sua fraqueza logo se
manifestou na cena da unção em Betâ-
nia (João12. 4-5). As palavras “Porque
não se vendeu?” manifestavam o senti-
mento dos dozes, mas a ideia de que o
unguento deveria ser vendido para so-
correr os pobres era de Judas, como o dá
a entender João, acrescentando que Ju-
das tinha proposto a venda daquela es-
sência por ser ladrão, pois tendo a bolsa,
tirava (i.e., subtraía) o que nela se lança-
va” por essa revelação, já se explica o
ato que ele mais tarde praticou. Sendo
Judas, pois, cheio de cobiça e não conse-
guindo conformar-se com a natureza da
missão de Jesus, foi-se fortalecendo em
seu espírito aquele sentimento indicado
pelas palavras” entrou nele Satanás” e a
triste consequência foi o pacto com os
principais sacerdotes e a entrega de Je-
sus. Depois daquela cena em Betânia, as
más ideias começaram a preocupar sua
alma. Satanás encontrou seu instrumen-
to (Judas). Por fim, Judas se decidiu a
fazer o papel de traidor e esperou a oca-
sião. Com tudo isso, não se separou de
Jesus. Acompanhou o Divino Mestre e
seus colegas na ida a Betânia e de Betânia
a Jerusalém. Esteve com eles no Jardim

de Getsêmani e na última ceia lá se en-
contrava também, tendo seus pés lava-
dos pelo Salvador e perguntando como
os outros discípulos: “Sou eu?” (Mateus
26.25). Completou sua infâmia, entre-
gando com um beijo o Mestre, o que au-
mentou a tristeza de sua vítima (Lucas
22.48). Mas isso não fez o Mestre desis-
tir da sua missão aqui na terra. Ele foi até
o fim como um verdadeiro servo fiel.
Morrendo na cruz em nosso lugar. Todos
nós temos uma missão, seja Ela grande
ou pequena, devemos fazer o impossível
para não desistir. Faça como Jesus e siga
o Seu exemplo. Sempre amando e per-
doando. Ser traído não é fácil. Mas quan-
do liberamos o perdão, Nosso Pai, que
está nos céus, nos perdoa também. Sem-
pre que tiver que fazer uma escolha, es-
colha sempre andar em Amor, como Je-
sus Cristo e, no final, você vai ter uma
grande recompensa. Até o traidor, se ele
se arrepender. Você tem pegado algum
caminho errado? Arrependa-se enquan-
to é tempo. Leia Mateus 11.28-29. Esta
é a minha Oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM, das 5hrs30mim às
6hrs30mim
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A  RENÚNCIA  DO  PRESIDENTE  JÂNIO  QUADROS  DEIXOU  O  ALVORADA  APÓS  CINCO
MESES  NO  PODER.  UM MOMENTO  TRISTE  PARA  O  POVO  BRASILEIRO

com Ernesto Che Guevara, então mi-
nistro da Economia de Cuba, para pe-
dir, com êxito, a libertação de 20 pa-
dres espanhóis que estavam presos na
ilha e a discussão de intercâmbios co-
merciais com países do leste europeu.
No dia seguinte, agraciou Che com a
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, ati-
tude que enfureceu as alas militares e
civis mais conservadoras. Carlos Lacer-
da, então governador da Guanabara,
atual Rio de Janeiro, opositor ferrenho
à política externa de Jânio, não deixou
por menos: entregou as chaves do esta-
do da Guanabara ao líder Manuel Antô-
nio de Verona, um opositor do regime
cubano. Aquela sexta-feira nebulosa em
Brasília só entrou para a história por
causa do pronunciamento feito por Car-
los Lacerda. Numa emissora de televi-
são, Lacerda acusou o presidente de pre-
parar um golpe de estado, que seria se-
guido por um recesso remunerado do
Congresso. Dessa forma, Jânio assumi-
ria plenos poderes, com apoio da popu-
lação e sustentação das bases militares.
Num primeiro momento, as acusações
de Lacerda não atingiram todo o país,
pois as televisões ainda não tinham re-
cursos para transmitir em cadeia nacio-
nal. Durante a madrugada seguinte, po-
rém, Jânio foi alertado em Brasília da
atitude de Lacerda. Era dia 25 de agosto
e ele começou, ao lado de sua equipe, a
montar um esquema político que reba-
tesse às acusações. Seu Ministro da Jus-
tiça, Oscar Pedroso Horta, integrante
do grupo de assistência ao presidente,
havia sido o responsável pela liberação

do horário a Lacerda, pedido feito por
João Calmon, responsável pela TV Tupi
do Rio. Nunca se revelou se Calmon ou
Horta sabiam do conteúdo do pronun-
ciamento. Logo depois de chegar ao
Palácio do Planalto, o presidente ligou
para sua esposa, Dona Eloá, e pediu que
ela arrumasse as malas, porque deixari-
am o Distrito Federal dentro de poucas
horas. A ligação seguinte foi para con-
vocar o chefe do Gabinete Militar, ge-
neral Pedro Geraldo, e o do Civil, Quin-
tanílha Ribeiro. A eles, teria dito: co-
munico aos senhores que hoje renun-
cio ao cargo de Presidente da Repúbli-
ca. Depois de uma cerimônia que co-
memorava o Dia do Soldado, Jânio
convocou os Ministros Militares e co-
municou-lhes a decisão. “Não nasci
Presidente da República, mas sim com
a minha consciência e ela me diz que a
melhor forma que tenho para seguir ao
povo e ao Brasil é a renúncia”, disse
aos ministros. Pedroso Horta foi o res-
ponsável pelo encaminhamento da
carta renúncia ao Congresso. Horta
atrasou a entrega do documento por
três horas o pedido dos ministros mili-
tares, pois eles “precisavam tomar
medidas que mantivessem a ordem pú-
blica”. Ranieri Mazzilli, Presidente do
Senado, e Auro de Moura Andrade, pre-
sidente da Câmara dos Deputados, re-
ceberam o pedido. Andrade teria fica-
do paralisado por alguns instantes, em
silêncio, até ser surpreendido pelo de-
putado mineiro José Maria de Alkim:
Aceite, Auro. E comunique ao plená-
rio. No final daquela tarde o país tinha

um novo presidente em  exercício,
Mazzilli, já que o vice,  João Goulart,
estava em missão política na China.
Jânio, se apostou num levante popu-
lar, apostando na imagem esquerdista
de Goulart, que, por lei, assumiria a Pre-
sidência, perdeu. Ele não só foi recon-
duzido ao posto como seu vice, enfren-
tou a objeção dos três ministros mili-
tares, que se recusaram a dar posse a
Goulart, acusando-o de um comprome-
timento com sindicatos e grupos de es-
querda. O marechal Lott, candidato
derrotado por Jânio nas eleições, par-
tiu em defesa da posse do vice e foi
preso. De um lado, a maioria dos go-
vernadores de estados dava apoio a
Goulart; do outro, aumentavam as
manobras militares para um possível
golpe. Houve uma saída de consenso:
Goulart assumiu, mas num regime (mu-
dado às pressas), parlamentarista. Dois
anos depois, um plebiscito garantiu a
volta do  país ao regime presidencialis-
ta, o que apressou o golpe militar de
1964. Apesar de sua história de que
pressões externas o levaram à renún-
cia, foi o próprio Jânio quem ajudou a
cavar seu destino. O presidente come-
çou a levantar a bandeira de uma refor-
ma muito séria  e profunda no país que
iria acontecer. Segundo o próprio mi-
nistro Pedroso Horta, ele acreditava
que seria impossível governar com o
Congresso e pretendia fazer uma re-
forma na Constituição, que desse mais
poder ao Executivo. Horta tentou
sem sucesso convencer Lacerda a
apoiar as reformas.

EXISTE TANTO MISTÉRIO ENTRE O CÉU QUE A NOSSA VÃ
FILOSOFIA JAMAIS CONSEGUIRÁ EXPLICAR! - Do Povo/ Prof. João Pito

“Alguns pensamentos são como orações. Em certas ocasiões, qualquer que seja a posição do corpo, a alma está de
joelhos”  Vitor Hugo

Campo Praínha e que era da família
Galhardi [outro ramo], da que também
por aqui ele trazia para a cidade todos
os dias vários carros de bois de tijolos
por estradas de terra e pó, esse cidadão
voltou para a nossa Freguesia Areias e
contava para a molecada eu no meio,
esta doença tropical que peguei foi obra
da mulher da estrada que em noites chu-
vosas caminhava impávida de longo e
bolsa a tiracolo, pelo meio da estrada.

O meu sogro, o “velho” Zechetto,
morou numa casa do DER, um pouco
para cá do trevo de Guariba, pois ele era
cantoneiro dessa  empresa, também a
minha esposa já havia escutado essa es-
tória da mulher da estrada e muitos vizi-
nhos do nosso lugar de folguedos o  “ran-
chinho” nas margens do rio Tijuco.

“A humanidade nasce com lágrimas,
decorre a sua vida entre lágrimas e entre
lágrimas fecha os seus olhos” - Ovídio.

Pois este caso aconteceu há tempos,
num mês de maio, perto da meia noite,
na véspera do Dia das Mães, que em al-
guns anos, nós lhes prestávamos a nossa
homenagem, e nessa noite estávamos pre-
parando para o domingo e ao sairmos à
estrada, estava de cor avermelhada, pelo
pó que os caminhões de cana deixavam, e
a chuva fina que caía transformava a pis-

ta num grande perigo colorido.
Pois bem, finda a tarefa, peguei o

caminho para minha casa, pela Carlos
Tonnani, foi quando, entre a entrada
das catacumbas e as três cruzes, na bei-
rada do barranco, na curva, após o tre-
vo do Guanabara, num relance eu vi, eu
vi ou imaginei, mas isso foi de tudo im-
possível, pois também viram o que vi.

Uma mulher de longo, com bolsa a
tiracolo, andando sobre a faixa amare-
la, bem no centro da pista, de repente
um ônibus que ia à direção a Taquaritin-
ga, cruzou com um caminhão de cana e
ela ficou bem no meio, ao que eu excla-
mei! Uma suicida, mas após aquela pa-
rafernália que duas conduções fazem ao
cruzarem, com a estrada de puro mela-
ço de cana esmagada e a gosma do pó
vermelho, lá estava ela, incólume, an-
dando de novo no centro da pista e an-
dava como se nada tivesse acontecido.
Aí veio à minha mente, é aqui que é o
lugar da mulher da estrada, ah! É piada,
não acredito, morto não anda, foi para
o pó, mas eu vim para casa remoendo
na mente aquilo que vi...vi mesmo, o
choque maior veio quando acabava de
chegar em casa, o telefone meu tocou
era o Dr. Paulo Braga [in memória], e o
Márcio? Ô João, você viu alguma coisa

na estrada perto do ranchinho, ao que
eu de presto respondi... vi, mas conta
você o que vistes e repetiu a mesma
coisa que eu vi, mas eu reagi com um
pouco de psicologia, não foi  uma gran-
de sugestão, de tanto escutar isso, não
foi uma miragem? Ele respondeu, nós
não estamos num deserto, mas nos do-
mínios da mulher da estrada.

Podem crer, eu vi o que não acredi-
to, mas vi e ainda há um vivo que tam-
bém viu e estará à disposição deste jor-
nal para narrar a sua versão... o nome
MÁRCIO, eu sempre os contestei que
aquilo foi sugestão, pois não acredito,
respeitando quem acredita

Esta narrativa que aqui fiz, não tem
nenhuma fantasia ou invenção, não sei
como isso aconteceu comigo, mas eu
vi, talvez quem sabe o meu subconsci-
ente tenha me pregado uma peça da-
quelas! Mas que vi...vi!

“Não se deveria jamais esquecer de
que a morte não é o fim, mas apenas
uma dessas experiências mais importan-
tes. No grande silêncio dos meus pensa-
mentos, todos aqueles a quem amei na
Terra, próximos ou distanciados, vivos
ou mortos, vivem e têm sua individuali-
dade e seu encanto”. Helen Keller.

Eu VI – Prof. João Pito

Todo problema tem solução!
Mas, como Jesus já venceu se eu en-

frento tantos problemas? A própria ten-
tação faz com que recuemos diante dos
problemas, que nos amedrontemos di-
ante das situações.

A verdade é que a gente se antecipa.
Basta constatarmos uma situação, e
nosso emocional já nos pega de tal ma-
neira que ficamos ansiosos, irritados,
preocupados, angustiados e, muitas ve-
zes, nos desesperamos. É coisa boa ter-
mos emoções, mas, infelizmente, to-
dos nós somos emotivos até não querer
mais.

O pior é que nos deixamos vencer
pelas emoções e elas nos enrolam, como
se fossem um fio nos cercando da cabe-
ça aos pés. Mas, não se preocupe! En-
frente os problemas, pois o Senhor já
abriu todos os caminhos. É por isso que
Jesus nos diz que já venceu todos os pro-
blemas.

É bonito quando nós agimos assim,
e mesmo diante dos problemas, não nos
deixamos envolver pelas emoções. Não
se desesperar diante dos problemas é um
aprendizado! Conforme a definição pela
matemática, problema é aquilo que tem
uma solução - se não tem solução então
não é um problema. Nós temos que en-
contrar o caminho para a solução dos
problemas, por isso, temos que enfren-
tá-los. Jesus é a fórmula que devemos
aplicar em nossas vidas, pois somente
caminhando com Ele é que chegaremos
à solução.

O caráter e os pais...
quando adulta, não se corromperá.

Se todos os pais se lembrassem dis-
so, não seriam condescendentes demais,
não deixariam seus filhos largados nas
ruas aprendendo o que não devem, ha-
bituando-se a uma vida de malandragem.
Não podem jamais calcular o quanto
isso tem importância para o mundo,
porque se todos os homens pensassem
bem, se todos raciocinassem bem, se
todos fossem realmente homens de va-
lor, o mundo nunca chegaria às guerras,
não haveria lugar para demandas e mui-
to menos crimes, pois tudo correria den-
tro da ordem e do respeito.

A educação pois faz muita falta. Ela
infelizmente vem falhando há muito
tempo, quer nas escolas, quer nas famí-
lias. Nas escolas, os professores não se
impõem moralmente, e não são por isso,
respeitados pelos alunos, porque aque-
les que se impõem, não só são respeita-
dos, como até estimados. Quando não
há apoio dos pais, um professor não
pode orientar bem o seu aluno, e quan-
tas vezes esse apoio falha ao professor!
É pelo descaso, pela indolência que vem
dia-a-dia aumentando, que se dão essas
coisas desagradáveis, de que os pais mais
tarde se arrependem e sofrem.

Os ensinamentos Cristãos pugnam
pela educação da criança, pela boa for-
mação desses seres espirituais, que são
nossos filhos que, à medida que fisica-
mente crescem, vão demonstrando a sua
inteligência e a sua vivacidade.

A criança de hoje assombra os pais e
os professores pela maneira como ob-
serva tudo pela facilidade com que cap-
ta as coisas e pelas respostas sábias que
dá. Esses  pequenos argutos  necessitam
de pais experientes e perspicazes que os
saibam guiar, que os saibam orientar,
que os saibam corrigir. Porque assim,
como eles têm inteligência para apren-
der, para estudar, para se instruir, tam-
bém a têm para adquirir vícios, maus
hábitos e se desviarem do caminho da
honra e do dever. É aproveitar essa in-
teligência para moldá-la, para torná-la
útil, para torná-la viva e capaz, a fim de
não ser desperdiçada.

Saibam  pois os pais formar o cará-
ter de seus filhos. Ajam sempre de ma-
neira a dar-lhes exemplos de retidão e
de valor. Lembrem-se de que os exem-
plos dos pais calam profundamente no
espírito dos filhos. Ensine o caminho e
a retidão com que uma criança deve
seguir, e ela  jamais se desviará  deste
caminho...

Maria Cappatto - Diretora  do  Lar
Acolhedor São Vicente de Paulo

José Fernando Stigliano

O menino Jesus observava os ani-
mais arando a terra, as ferramentas cor-
tantes ferindo o solo, abrindo sulcos,
mutilando sua textura. Era tempo de
plantio de trigo. Muitos meninos viam
seus pais trabalhando.

O menino Jesus, atento, contem-
plava os grãos de trigo serem atirados
ao solo. Em seguida, soterrados e es-
quecidos. Mas, dias depois, a Vida
surgia, querendo respirar, se embria-
gar de Luz.

Reflexão  -  O Grão de Trigo
O pequeno grão gerou uma explo-

são criativa, transformando-se em de-
zenas de companheiros. O resultado
dessa contemplação do menino Jesus?
Quando adulto produziu diamantes
com poucas palavras. Com exímia cri-
atividade disse: “Se o grão de trigo lan-
çado à terra não morrer, fica ele só.
Mas se morrer dá muito fruto”.

Aqui não apenas há a ideia de que
um dia morreria, superaria a Morte e
resgataria a Humanidade, mas também

há um sentido sócio existencial. Que-
ria dizer que era preciso, necessário
deixar morrer algumas coisas para nas-
cer outras. Perder para ganhar.

Quem desejasse romper o cárcere
da Solidão e construir relações subli-
mes com as pessoas que o circundam
deveria “enterrar” o seu  Orgulho, des-
pojar a sua Arrogância, soterrar o
Medo de se entregar.

Texto inspirado no livro  -  Maria,
a Maior Educadora da História  -

A Prefeitura informa que acontece no
próximo domingo (27), no Câmpus da
Unesp, as provas do Processo Seletivo
para Professor de Educação Básica I e II.

As provas objetivas serão iniciadas
às 8h. No período da tarde, às 14h, acon-
tecem as provas de títulos. “A Vunesp,
que é responsável pelo processo, irá
montar toda estrutura necessária para

Processo Seletivo: provas
acontecem no domingo (27)
Provas acontecem no Câmpus da Unesp

que todos os candidatos possam receber
as informações a respeito das salas dis-
ponibilizadas. É fundamental que o can-
didato chegue ao local das provas com
antecedência”, afirma o Secretário de
Administração, César Renato Poletti.

Para mais informações, o telefone
do Departamento de Recursos Huma-
nos é 3209-3315.



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

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

Tornado com motorzão 2006/2006: R$ 6.500,00
Documento 2013 ok. Pronta prá trilha, Com motor-

zão, escapamento Dore com curva de inox, trava nos
dois pneus, protetor de quadro, pedaleira larga, filtro
twin air, amortecedor trazeiro race tech, guia de cor-
rente, kit suspensão dianteira com emul + molas refor-
çada + regulador de pré carga, protetor de mão, banco
anti derrapante, guidão fat bar oxxy e todas as peças
para andar na rua. Telefone: (16) 3202-2636

VENDO TORNADO DOCUMENTADA
PREPARADA PARA TRILHA

A  GAZETA PÁGINA 03SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2.013

Vamos passar a limpo todos os ór-
gãos policiais, poder judiciário, inclusi-
ve anunciando as datas de
julgamentos(júri popular), enfim noti-
ciando tudo aos leitores desse conceitu-
ado meio de comunicação. Com mais
tempo já estando aposentado, as notí-
cias chegaram em tempo real.

Para reestreia o seguinte tema é:
Quem são os mascarados? Bandi-
dos? Particularmente, tenho muita des-
confiança de pessoas que escondem – se
através  de mascaras , sou do tempo
onde quem usava mascara era ladrão de
carruagem do tempo dos cowboys, e
hoje, mascarado, para mim são aqueles
que detonam caixas eletrônicas de ban-
cos, bandidos de alta periculosidade..

CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Não querendo fazer alusão  à violência,
em contrapartida, pensando no bem
estar do cidadão honesto trabalhador,
que,atônito, tem assistido cenas dignas
de guerra civil declarada, sem que a Po-
lícia possa revidar a altura. Eu vi em
São Paulo, capital de todos os brasilei-
ros, estes bandidos mascarados, agredin-
do policiais, que acuados, bateram em
retirada, torço para que volte os tem-
pos da ROTA (Rondas Ostensivas Tobi-
as Aguiar), nos anos entre 1969 até
1982, onde lá morei, trabalhei e assisti
tudo ao contrário, sintetizando: bandi-
do era bandido, Polícia mantinha a or-
dem! Quem sabe ano eleitoral, vai que
dá um tique no governador e não baixe
nele o espírito do Paulo Salim Maluf,
inventor da ROTA (quem batia era a
polícia), contra mascarado, violento
destruidor voraz, aqueles que serão ter-
ror em todo país. A receita: bastante
gás, pimenta, bastante cassetete e fi-
nalmente, cadeia de segurança máxima,
cadeia brava, sem celular, tampouco cela
íntima, viu?

Para o leitor entender: Cadeia brava
e tudo isto, e se reclamar, vai dormir de
canto de cama. É ruim! Em cada cela
existe um líder, ele tem voz ativa, não
vai prestar, na cadeia tem quem manda,

na cadeia não entram pessoas dos direi-
tos humanos.

Ok! gente boa – Cadeia é lugar do
direito dos “Manos”, cadeia, lá sim é o
lugar exato onde devem residir eterna-
mente estes mascarados bandidos. Se isso
não acontecer com urgência, a ordem e
a democracia não serão restabelecidas.

“A Polícia prende, o Poder Judiciá-
rio julga e nós da Imprensa, apenas di-
vulgamos os fatos”.

Em tempo: LEMA DA ROTA: Polí-
cia na rua, Bandido na Cadeia! (princi-
palmente se estiver mascarado).

No interior de qualquer tipo de pri-
são, terminantemente proibido o uso de
máscara, quando acontece motins que-
bra-quebra, carcereiros feitos reféns, aí,
neste exato momento é dada a ordem
para entrada da tropa de choque, bem
armada, preparada para conter excessos,
restabelecendo a ordem e segurança. Se
o bicho pegar, acontece tal qual no anti-
go Carandiru, em São Paulo, balanço fi-
nal, 111 mortos contabilizados. No in-
terior do presídio, o mais temido bandi-
do não usa máscara, então fica a pergun-
ta: Quem são estes mascarados?

A Associação de Proteção à Vida Ani-
mal, de Jaboticabal, ganhou o apoio da

Em cartaz
LOVELACE ***
Os filmes adultos sempre criaram

certa repulsa entre as mulheres e, cu-
riosidade, entre os homens (prá não
dizer o óbvio). Linda Lovelace escre-
veu seu nome na história desse genê-
ro cinematográfico, após estrelar um
único filme, ‘’Garganta Profunda’’,
que acabou por se tornar a produção
para maiores de 18 anos, com maior
bilheteria da história do cinema. Como
o prório título entrega, Linda mos-
trava suas habilidades, digamos orais,
já que sua parte íntima de prazer se
localizava (você já adivinhou), em sua
garganta. ‘’Lovelace’’ tem ínicio,
mostrando a juventude de Linda e seu
envolvimento com o perigoso Chuck
Traynor (Peter Sarsgaard, o vilão ca-
beçudo de ‘’Lanterna Verde’’).  É Chu-
ck quem convence Linda a se envol-
ver com mundo do cinema adulto, vi-
sando sanar sérios problemas finan-
ceiros. Cega de amor, a garota aceita
o desafio sem imaginar o sucesso que
o filme faria. Seyfried entrega uma
ótima atuação, passando bem, tanto
como símbolo sexual como sensível
garotinha de família. A atriz não evi-
ta as cenas de nudez ou de insinuação,
e ainda se sai bem no lado dramático.
Sarsgaard não está propriamente mal,
mas seu personagem é bem caricatu-
ral, sendo difícil que o público se iden-
tifique com ele. As cenas eróticas são
bem suscintas, mas que ilustram bem
o que Linda era obrigada a fazer. Des-
taque especial para a participação de

Sharon Stone, irreconhecível, inter-
pretando a mãe de Linda, uma mulher
autoritária e severa que, obviamente,
desaprova com louvor o caminho que
a filha resolve seguir. Talvez o grande
problema de Lovelace seja o fato de
ser extremamente curto (apenas uma
hora e meia), o que deixa alguns pon-
tos confusos e que atrapalham um
pouco o entendimento do roteiro. E
se os bastidores de ‘’Garganta Pro-
funda’’ em si é pouco mencionado, a
história de sofrimento e abuso de uma
jovem que fazia de tudo para agradar
o marido, é bem ilustrada e bem inter-
pretada, o que, com certeza, não é
pouco.

Lançamentos
O CONSELHEIRO DO CRIME
O QUINTO PODER

Projeto São Lázaro construirá novo abrigo para animais com apoio da UCB
UCB para a construção de um novo abri-
go do Projeto São Lázaro, ONG (Organi-

zação Não Governamental) que cuida de
espécimes abandonados e de rua. A insti-
tuição atua há sete anos na cidade, em um
sítio com capacidade para manter 100
cachorros. Com o novo prédio, o espaço
aumentará pelo menos seis vezes, poden-
do receber até 600 cães e gatos. A novida-
de, está prevista para ser lançado o Pro-
jeto, neste dia 26 de outubro.

A fim de estreitar o relacionamento
com a UCB Saúde Animal, integrantes
da ONG foram recebidos na sede da in-
dústria, no dia 26 de setembro. “É mui-
to importante apoiarmos entidades
como essa, que estão ligadas à proteção
animal. Afinal, isso faz parte da nossa
essência, do nosso DNA”, afirma o ge-
rente Administrativo e Financeiro, Ro-
drigo Faleiros. Participaram do encon-
tro autoridades de Jaboticabal, incluin-
do o presidente do INPAMACG (Insti-
tuto Nacional de Proteção Animal e
Meio Ambiente), Carlos Ferreira.

Sobre a UCB Saúde Animal – A
indústria de medicamentos veterinários

possui, atualmente, em seu portfólio,
53 produtos em 77 apresentações, for-
necidos para todo território nacional e
diversos países. Sua equipe é composta
por profissionais altamente qualifica-
dos, que incluem médicos veterinários,
farmacêuticos, químicos, biólogos e zoo-
tecnistas. Todos os setores da indústria
– do desenvolvimento à distribuição –
estão localizados em Jaboticabal, no
interior do Estado de São Paulo. Suas
linhas compreendem medicamentos
veterinários de ação terapêutica (hor-
mônios, anti-inflamatórios, analgésicos,
antitóxicos e reconstituintes orgânicos),
antiparasitários (endectocidas, endopa-
rasiticidas e ectoparasiticidas) e anti-
microbianos. Uma das mais tradicionais
empresas do setor no Brasil, a UCB Saúde
Animal fabrica medicamentos para ani-
mais de produção (bovinos, bubalinos,
suínos, ovinos, caprinos, equinos e aves)
e de companhia (cães e gatos) desde
1917, quando foi criada pelo imigrante
italiano João Brunini.

A Prefeitura informa que termina em
31 de outubro, o período do REFIS que

REFIS: 100% de desconto sob juros e multas termina dia 31
Programa de Recuperação Fiscal oferece parcelamento em até 36 vezes

garante desconto de 100% em juros e
multas. Os interessados em aderir ao

Programa de Recuperação Fiscal, devem
procurar o Sistema Prático.

“O Sistema Prático está recebendo
os interessados em regularizar sua situa-
ção perante a Prefeitura. É importante
nesse momento que a negociação não
seja feita na última hora, para garantir
que os contribuintes possam emitir a
guia e promover o primeiro pagamento
dentro do tempo estabelecido”, afirma
a Coordenadora do Sistema Prático,
Renata dos Santos Pires da Silva.

REFIS DO SAAEJ - Assim, como
o instituído pela administração munici-
pal, o programa pretende regularizar a
situação dos munícipes em débito com
a autarquia.

Os interessados já podem procurar o
SAAEJ e optar por uma das formas de
pagamento. Até dia 29 de novembro o
contribuintes recebem anistia de 100%

sob juros e multas. Para pagamentos à
vista, até dia 27 de dezembro, o descon-
to é de 60%.

Caso o munícipe decida pelo parce-
lamento, os descontos vão de 90% a
70%. Em caso de parcelamento, o pro-
prietário deve comparecer ao SAAEJ.
É importante ressaltar que o valor cor-
respondente a cada parcela, será lança-
do mensalmente, junto com a conta de
água.

A opção de ingresso ao REFIS do
SAAEJ, poderá ser formalizada por re-
querimento até 29 de novembro e 27 de
dezembro – para pagamentos à vista –
e até 29 de novembro para pagamento
parcelado.

O SAAEJ funciona na rua 13 de
Maio, n° 188, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17. Mais informações pelo
telefone (16) 3209-9900.

A Prefeitura trabalha para promo-
ver a limpeza e manutenção do Cemi-
tério Municipal para Finados. Além
disso, a administração do Campo San-
to informa sobre os prazos para ben-
feitorias em túmulos e jazigos.

“Definimos as datas para garan-
tir que tudo esteja organizado no dia
de Finados. Como recebemos mui-
tos visitantes, nossas equipes estão
trabalhando para manter tudo limpo
e organizado. Nesse momento é fun-

Finados: Prefeitura informa sobre
prazos para limpeza e reforma

Não serão autorizadas obras e serviços
 realizados fora do prazo

damental a participação da popula-
ção respeitando os prazos estabele-
cidos”, afirma o Secretário de Obras
e Serviços Públicos, Vergílio Greg-
gio.

Os serviços de revestimento e re-
paros em geral serão permitidos até
28 de outubro. Pinturas podem ser
feitas até o dia 29 e a lavagem de tú-
mulos e calçadas, polimentos, e ou-
tros serviços de limpeza serão libera-
das até o dia 31.

Edú Lopes

Quando Ray Breslin
(Sylvester Stallone), um
especialista em segu-
rança, é preso em um
local à prova de fugas,
ele vai precisar usar to-
das as suas habilidades
para escapar e desco-
brir quem o incriminou.

ROTA DE
FUGA

A religião é uma grande força que
ainda gera a cultura, a política, a educa-
ção, e o dinheiro de uma grande parte
do mundo. É o motivo de guerras e
mortes e você há de concordar comigo,
é o motivo de fazer muita gente não
acreditar em Deus, pelos inúmeros ca-
sos envolvendo dinheiro e pedofilia, ou
seja, escândalos de diversas formas.

A Bíblia, que é a raiz da maioria das
religiões do Brasil, é bem clara quando
explica:

Se alguém entre vós cuida ser religi-
oso, e não refreia a sua língua, antes
engana o seu coração, a religião desse é
vã. A religião pura e imaculada para com
Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as

 Alessandro Rômbola

VOCÊ É RELIGIOSO?
viúvas nas suas tribulações e guardar-se
da corrupção do mundo.Tiago 1:26-27

Então, aqui vemos o que é religião, e
está bem diferente do que a maioria das
pessoas acreditam que seja. Longe de
mim, de ser legalista ou questionar ins-
tituições centenárias e idôneas, por que
a religiosidade falsa, está em todas as
denominações, por que na verdade, não
é a denominação, mas sim, as pessoas
que integram a sociedade que são “fal-
sos religiosos”.

Jesus nos ensinou sobre isso, ele dis-
se em Mateus capítulo 13, que entre as
boas pessoas, sempre vai existir as más
pessoas.

Mas na verdade, vemos que quando
a instituição está liderada por “falsos”,
então vemos que as pessoas que tem
boa intenção de seguir a Deus, acabam
sendo, em vez de resgatadas para Deus,
condenadas em nome de Deus.

Não foi assim com a mulher que foi
pega em adultério? João 8. As pessoas
religiosas foram prontas a culpá-la e
apedrejá-la. Porém, Jesus a perdoou e a
livrou da morte.

Jesus também culpava os falsos reli-
giosos, porque eles, com suas ordenan-
ças, colocavam duras regras para as pes-
soas, mas eles mesmos não as faziam.

E não foi Jesus quem enfrentava os
“falsos religiosos”? Ele curava as pes-
soas, em um dia “religioso” que não

poderia curar, e foi repreendido por isso,
pelos “falsos religiosos”. Lucas 13.

E quem foi que armou um plano para
matar Jesus? Foi os falsos religiosos.
Marcos 14.55.

Então, meu querido leitor, você pode
usar sua inteligência e notar que Jesus é
bem diferente da religião que aprende-
mos na nossa cultura.

E por isso, hoje existem tantas pes-
soas frustradas dentro das igrejas, perto
da “religiosidade”, mas longe de Deus.
Talvez você seja assim!

Jesus disse que Ele veio, não para
acabar de destruir quem está parcialmen-
te destruído, mas para restaurar. Lucas
9.52-55. E vemos que hoje os “falsos
religiosos” não se preocupam em resga-
tar, os que estão meio perdidos, mas
estão a fim de se livrar deles, por que
não se “enquadram” à sua “doutrina”.

Será que não é por isso que os ho-
mossexuais são tão contra a religião?

Será que não é por isso que tantas
pessoas se sentem culpadas quando pen-
sam em Deus? Tantos problemáticos,
frustrados que são excluídos das deno-
minações religiosas? Quanta gente, sem
propósito, sem exemplo. Mas existe os
sinceros, sim existe os que não procu-
ram seguir dogmas, estes formam à Igreja
Do Senhor Jesus.

Jesus participava com os excluídos
deste mundo.

Permitia que as prostitutas beijas-
sem Ele. Lucas 7.38. Comia com odia-
dos pela sociedade. Marcos 2.16. Dor-
mia na casa de pessoas mal faladas na
sociedade. E em tudo isso, os “falsos
religiosos” se sentiam incomodados por
Ele, e o julgavam.

Costumo dizer assim: Um dia, se
você encontrar uma igreja perfeita, não
entre nela, por que então a sua presen-
ça a fará imperfeita.

Olha meu amigo. Eu lhe convido a
ser você uma pessoa de Deus, e procu-
rar a verdade. A verdade está na Igreja
Do Senhor Jesus, mas não nas pessoas
religiosas.

Está nos sinceros, e lembre-se: Tal-
vez uma pessoa que seja um bom exem-
plo hoje, amanhã pode ser um mau
exemplo.

Não se incomode com os religiosos,
mas se você tem vontade de se chegar
mais perto de Deus, ore a Ele agora,
pedindo ajuda e saiba com certeza, Ele
quer se revelar a você, sem intermediá-
rios, só você e Ele.

Tenho um horário na rádio GAZE-
TA FM, de segunda a sexta, das 8 às 9 da
manhã. Você pode me ouvir falando so-
bre assuntos como esse, pela 107,9 ou
em www.radiogazetafm.com.br e diári-
amente pela internet em
www.adplanaltoitalia.com 24 horas por
dia.

Pb. Alessandro Rômbola
Pergunte que eu respondo. Email:

alesidewind@hotmail.com

RUA SÃO JOÃO Nº 268
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

A prática de exercícios hoje em
dia não funciona apenas como
diversão, mas também para desen-
volver o aspecto físico e emocional
dos indivíduos. Bom mesmo é
quando se tem um professor que
anima a prática. Aquele que, com
muita alegria, nos lembra todos os
dias que a atividade física é uma
das melhores receitas para uma
vida com saúde. A prática dos exer-
cícios físicos é para alguns uma
verdadeira tortura, mas há quem
tenha mudado este conceito ao par-
ticipar das animadas aulas do pro-
fessor Pedro Sanches. O jabotica-
balense tem 26 anos e é formado
em educação física pelo Centro
Universitário Moura Lacerda. Ele
dedica seu dia em  aulas de jump,

Acrobacias
step, hidroginástica, localizada,
funcional e abdômen na Acade-
mia Cardiofísico e define seu
trabalho como  fascinante. Mas
quem pensa que ele pára por aí,
está muito enganado. O aquari-
ano ainda abre um espaço em sua
agenda para aulas de dança, que
atualmente está com aproxima-
damente 60 alunos. Suas aulas,
além de divertir, traz grandes be-
nefícios para a vida de quem pra-
tica, trabalhando o aspecto físi-
co e emocional dos participan-
tes. Pedro Sanches é o nome des-
taque da semana e recebe mere-
cidamente nossa medalha,com
uma boa posição dentro do dese-
jado mundo da Saúde e Bem Es-
tar. Parabéns e boas aulas Pedro!

F e s t a . . . M u i t a
Festa!

Parabéns prá
você... nesta data
querida, muitas feli-
cidades, muitos anos
de vida... Viva o Vi-
nícius. VIVA! Do-
mingo, dia 27 de ou-
tubro, completará o
segundo aninho de
vida, ao lado dos pa-
pais Auricimar/La-
rissa, padrinhos
Evandro/Thaís, ami-
guinhos e familiares.
Tudo de bom... gati-
nho!

Próximo dia 1º de novembro, a Professora do Colégio Objetivo e
também da escola Pedroso, Ana Paula Camargo Rossi, comemora-
rá mais uma linda data de NIVER, ao lado do esposo Dr. Élvio, que
também aniversaria na mesma data. Filhos Luiz Felipe e João Pe-
dro, noras, todos os amigos e familiares os felicitam. Parabéns!

Oilde Soares Macri, completa mais um NIVER dia 1º de novembro. A
esposa Andréia, o homenageia: “Não tenha medo de ser feliz, entregue-se à

magia que é viver. Aproveite cada minuto e cada momento, como se fosse único!
Beijos. Te amo. Feliz aniversário”!

Meu sobrinho querido... Paulo Sérgio Avonzi Júnior, dia  29 de outubro é o
seu aniversário. Que sua bondade e simplicidade continue sempre a prosperar,
e que seus sonhos se realizem. Um feliz, maravilhoso e intenso PARABÉNS!
Te amamos muito! a.) Tia Rosangela, Tio Eduardo e familiares.

Beatriz de Souza,
completará mais um
NIVER dia 30 de
outubro. A festa vai
rolar até altas horas
com a presença dos
amigos e  familiares.
Muitos anos de vida,
e continue contagi-
ando a todos à sua
volta. Parabéns! a.)
Profª Patty.

Dia 30 de outu-
bro, Melina Rabe-
llo completará
mais um aniversá-
rio, com mega fes-
ta. No seu Aniver-
sário, tomara que
tenha muitos pre-
sentes, alegrias,
felicidades, ami-
zades e muitas re-
alizações. Para-
béns!

Maria Cunha completa idade nova dia 31 de outubro. Uma rota-
riana simpática e de bem com a vida, receberá  carinhos do marido,
filhos, familiares e amigos. Continue sendo esta pessoa alto astral e
irreverente, que todos adoram. Felicidades!

Parabéns e felicidades à Adele Mara Bellodi Machado,
pelo NIVER a transcorrer no próximo dia 30 de outubro.

Kauã Eduardo Santos de Melo completa mais um aniversário no
dia  de hoje, 26 de outubro, ao lado da mãe Carina e de Luiz Henrique
Ribeiro, que também completou idade nova no último 21 de outubro.
Parabéns de Moisés, Edna, Lucimara e Lucilene. Felicidades!

Até às 15h do dia 30 de outubro de
2013, estarão abertas as inscrições para
o Vestibulinho 1º Semestre/2014 da Ex-
tensão da ETEC Prof. Idio Zucchi em
Jaboticabal. O candidato poderá fazer
sua inscrição para um dos cursos técni-
cos presenciais oferecidos.

 Ensino Técnico: Destinados a alu-
nos que, estando ou não frequentando o
Ensino Médio, pretendem ter a forma-
ção técnica em uma determinada área
de atuação.

Requisitos para inscrição: Ter con-
cluído o ensino médio, não importa há
quanto tempo ou estar matriculado na
2ª ou 3ª série do ensino médio em janei-
ro 2014.

Técnico em Serviços Jurídicos, Noi-
te, 35 Vagas, Técnico em Adminis-
tração, Noite, 35 Vagas. Técnico em
Secretariado, Noite, 35 Vagas

Técnico em Serviços Jurídi-
cos

O Técnico em Jurídico é o profissio-
nal que cumpre as determinações legais
e judiciais atribuídas aos cartórios ofici-
ais e extrajudiciais, lavrando atos, autu-
ando processos e procedendo aos regis-
tros cabíveis. Expede mandados, trasla-
dos, cartas precatórias e rogatórias e
certidões. É responsável pelo gerencia-
mento e pelo arquivo de processos e de
documentos judiciários em geral. Reali-
za diligências, tais como: citações, inti-
mações, prisões e penhoras. Presta aten-
dimento ao público, redigindo procura-
ções, autenticando documentos. Coad-
juva em audiências. Pode supervisionar
uma equipe de serventuários.

Técnico em Administração
Adota postura ética na execução da

rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais,
recursos humanos, financeiros e merca-
dológicos. Realiza atividades de contro-
les e auxilia nos processos de direção
utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas em-
preendedoras.

Técnico em Secretariado
Assessora o executivo, em lingua-

INSCRIÇÕES DO VESTIBULINHO DA ETEC PO-
DEM SER REALIZADAS ATÉ DIA 30 DE OUTUBRO

gem nacional e internacional, para
subsidiá-lo na tomada de decisões, in-
clusive para o planejamento estra-
tégico, tático, operacional e plano
diretor. Exerce funções gerenciais;
empreendedoras; práticas inovado-
ras; ações proativas; comprometido
com a cultura organizacional; geren-
cia o fluxo de informações: produ-
ção documental física e eletrônica,
conferência da documentação com
ênfase no apoio à gestão organiza-
cional. Domina aplicativos e inter-
net na pesquisa, organização, elabo-
ração, atualização e manutenção de
dados.

Para se inscrever o candidato deve
seguir as seguintes etapas e períodos:

1ª etapa - Preenchimento da Ficha
de Inscrição

No período de 01/10 até às 15h
do dia 30/10/2013, o candidato deve-
rá acessar o site
www.vestibulinhoetec.com.br, e preen-
cher a Ficha de Inscrição, fornecendo
os seus dados pessoais e indicando à
Etec, o curso e o período em que pre-
tende estudar.

2ª etapa - Pagamento da taxa de
inscrição

A taxa de inscrição, no valor de
R$25,00 (vinte e cinco reais), deve ser
paga em dinheiro, até o dia 24/10/2013.
Os candidatos podem fazer o pagamen-
to na agência bancária de sua preferên-
cia, durante o horário bancário, por
meio do boleto impresso, gerado no
ato da inscrição via site.

É obrigatório o candidato ou seu
representante legal, tomar conheci-
mento de todas as normas e procedi-
mentos indicados no Manual do Candi-
dato, que está disponibilizado no
site www.vestibulinhoetec.com.br.

Os candidatos que fizeram a inscri-
ção e ainda não efetuaram o pagamen-
to da taxa, devem acessar a área do
candidato disponível no site
www.vestibulinhoetec.com.br e impri-
mir a segunda via do boleto com venci-
mento até dia 30/10/2013.

Que o dia 25 seja o marco para novas jornadas. E que nesta existência, você
sinta o prazer da vida como um importante farol a iluminá-lo com muita paz. Que
esta dádiva preencha seu coração das mais plenas realizações e que seus dias sejam
de amor, compreensão e alegrias infinitas. Que haja novos aprendizados para lhe
trazer boas experiências e que possa navegar num mar das mais saudáveis realiza-
ções, sempre com muita saúde, vida longa, brilho e objetivos infindáveis. PARA-
BÉNS E MUITAS FELICIDADES A VOCÊ... RAFAEL PACÍFICO.

Dia 29 de outubro é o seu dia... Marcelo Macri. Os amigos o
saúdam e desejam a você toda felicidade, e que essa nova etapa de
sua vida e seus objetivos se concretizem. Um amigo que não mede
esforços para auxiliar quem precise, seu jeito alegre de ser, contagi-
am todos à sua volta. A esposa Andréa e a filha Carolayne, o home-
nageiam dizendo que... sua presença em suas vidas é como o ar, o
mar, o sol, e que o amam demais! Parabéns Amigo!
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RIR COM WALDIR

Roberto Balbino

ORAÇÃO A SANTA RITA
 Se você está com algum problema cuja solução você julga difícil ou impos-

sível, peça ajuda à grande Santa Rita, que é a Santa das causas impossíveis, que
precisam de rápida solução e forte intercessão junto de Deus.

Oração: Gloriosa Santa Rita, aqui estou diante de vós, necessitando do
vosso auxílio. Eu me sinto no maior desamparo. E vós sois uma grande espe-
rança para mim, porque bem mereceis o nome de Santa dos Casos impossíveis.
Intercedei por mim diante de Jesus. Alcançai-me dele a graça que hoje de
coração vos peço... (fazer o pedido). Se existir em mim alguma coisa que
ofende a Deus, iluminai-me, dai-me forças para eu corrigir.

Apresentai a Jesus este meu pedido, vós que fostes agraciadas com o sinal
dos sofrimentos que ele suportou na cruz, por amor de todos nós. Vosso exem-
plo me ensine e me ajude a perdoar, de todo o coração, aos que me ofenderam
ou vieram a ofender.

Santa Rita, minha protetora na vossa intercessão, deposito toda minha
confiança. Amém. (R.P.S.)

Quando se menciona a palavra ‘com-
petitividade’ em alguns locais do mun-
do empresarial, a impressão que se tem
é que a mesma não passa de um tema
para palestras, seminários e outros even-
tos deste tipo. Principalmente se pro-
ferida em tempos que a oferta é menor
do que a demanda.

Ao explicar o que vem a ser a com-
petitividade de uma empresa, um ques-
tionamento surge: como tornar minha
empresa competitiva? Como colocar
em prática a sugestão que li em um arti-
go de revista?

A resposta é simples. Mas a imple-
mentação certamente é complexa. Note
que a palavra utilizada foi ‘complexa’ e
não ‘difícil’.

Primeiramente, há que se compre-
ender que competitividade é a compe-
tência para competir e que, para com-
petir neste mercado globalizado e mu-
tante o gestor deve estar atento aos se-
guintes aspectos:

Percepção e Aprendizagem:
Como sua empresa percebe o ambien-
te? Como aprende? Existe um sistema
de inteligência que trabalha de forma a
suprir a necessidade de conhecimento
(dos clientes, fornecedores, ambiente,
concorrente)? A resposta certa aos de-
safios do mercado depende da compre-
ensão dos estímulos que a empresa re-
cebe. Para reforçar a importância da
aprendizagem, lembre-se que “Compe-
tência” é o conjunto de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes. Para ampliar
a competência, pense no desenvolvi-
mento desses três aspectos.

No último sábado, dia 19 de outu-
bro, todas escolas estaduais partici-
param do dia “D”, que a Secretaria do
Estado de São Paulo lançou esse ano,
que é a Família na Escola. É para os
pais participarem das atividades rea-
lizadas pela escola, bem como os tra-
balhos de seus filhos. Organizado pe-
las gestoras Professora Geisa e Pro-
fessora Bernadete.

A Escola Pedroso recebeu pelo me-
nos 40 pais e filhos, que participaram
de uma palestra sobre “O Câncer de
Mama”, proferida pela Diretora  Pro-

REPRES. COMERCIAL
Para atuar na região c/veículo próprio no

segmento de embalagens de papelão.
Curricullun: maxpackembalagens@hotmail.com

O cara chega em casa bêbado,
como uma cabaça na água. E a sua
mulher furiosa grita: Foi bebê né?

E ele num porre, só responde tam-
bém, gritando:

Fui sim, eu fui bebê, fui adolescen-
te, fui jovem e hoje eu sou um véio
cansado do cê muié.

...........................................................................
O caipira vai com a família passar

uns dias na cidade. Ao chegar a um
hotel, parou estupefato em frente ao
elevador, tentando entender para que
servia uma porta com tanta luzinha
piscando.

De repente, uma senhora bem ve-
lhinha, entra no elevador, a porta se
fecha e ela desaparece.

Pouco depois a porta se abre nova-
mente e o caipira dá de cara com uma
garota gostosíssima.

Entusiasmado, ele grita para o fi-
lho:

- Josias, vá correndo chamar a sua
mãe!

...................................................................
Você sabe por que as Loiras colo-

cam Pastel no Leite?
R: Para tomar Leite Pastelrizado!

As 7 chaves da competitividade
Qualidade: Algo que parece básico

ao mundo empresarial. No entanto, há
que se ressaltar que a qualidade do pro-
duto é diferente da qualidade da empre-
sa. A preservação e o enaltecimento da
qualidade dependem da disposição dos
seus membros em aprender novos ca-
minhos para se chegar ao mesmo lugar;
a satisfação do cliente.

Inovação: Tanto de produtos (ou
soluções para os clientes) quanto de pro-
cessos. Uma necessidade não atendida
pelos concorrentes pode ser uma boa
dica para o gestor que deseja inovar.
Lembre-se constantemente de simpli-
ficar os processos. Dessa forma você
evitará desperdícios de tempo.

Custos: Vários são os casos que ilus-
tram a necessidade de se alterar a estru-
tura de custos de uma empresa quando o
mercado assim o exige. Um destes ca-
sos de sucesso foi a aceitação da empre-
sa aérea Gol. Uma nova estrutura de
custos foi criada para se atender o que o
cliente desejava. O resultado foi a pos-
sibilidade se oferecer um preço menor
do que a concorrência.

Velocidade: Este é um quesito es-
sencial. A velocidade na tomada de de-
cisões e de resposta ao mercado pode
ser o fator de sobrevivência de uma
empresa. A falta de velocidade inibe a
inovação e destrói a produtividade. Para
aumentar a velocidade de uma empresa
o gestor deve estar habituado a traba-
lhar com uma ferramenta fundamental
que é o planejamento. Lincoln dizia que
“se dispusesse de 12 horas para cortar
uma árvore, passaria 8 amolando o
machado”. O planejamento é a prepa-
ração para se correr na direção certa,
prever obstáculos e a forma como se-
rão transpostos. Uma última dica; utili-
ze o machado de Lincoln para cortar a
burocracia em excesso.

Reputação: Trabalhar atento aos
valores e princípios que um comporta-
mento ético exige. Relacionamentos
entre empresas têm como substrato a
confiança. Daí reforça-se a importân-
cia da reputação.

Habilidade para negociar: Negó-
cio bom é aquele que persiste no tempo.
O negociador deve buscar alternativas
para somar esforços junto aos clientes
e fornecedores para que assim toda a
cadeia de suprimentos possa dividir be-
nefícios.

E para gerar ação, responda a si
mesmo: como anda minha empresa em
cada uma destas 7 chaves?

Forte abraço e até a próxima.

ESCOLA PEDROSO
E O DIA “D”

fessora Ana Paula, e em seguida a pa-
lestra sobre “A Liberdade”,  proferida
pela Profª mediadora Seila. Logo após,
houve a palestra sobre “Obesidade na
Infância e Adolescência na Escola”,
proferida pelo Prof. Gulli, junto da
Prof. Katia. Houve leitura de uma po-
esia em homenagem aos pais, decla-
mada pela aluna  Tamires, da 8ª Série
“A”.  Aconteceu sorteio de vários prê-
mios. Os pais observaram na escola
os trabalhos realizados pelos seus fi-
lhos e depois participaram de um bom
café.

EMPRESA NO RAMO ALIMENTÍCIO
CONTRATA VENDEDOR

OFERECEMOS: SALÁRIO FIXO, COMISSÃO, AJUDA DE CUS-
TO, AJUDA DE ALIMENTAÇÃO, PREMIAÇÃO, CONVÊNIO DE
SAÚDE

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO ATÉ 04/11/2013 PARA
O E-MAIL

RECRUTAMENTOJABOTICABAL@GMAIL.COM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA  PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA DA APAE DE JABOTICABAL

                        A Apae de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na
rua Profª Ana Ramos de Carvalho, nº 691, bairro Nova Jaboticabal,
através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por
seu Presidente Sr. Antonio Alceu Bellodi, CONVOCA através do
presente edital, todos os associados especiais e contribuintes da
Apae, para Assembléia Geral Ordinária, que será realizada na sede
da Apae, às 19h e 30min, do dia 29 de novembro de 2013, com a
seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da ges-
tão 2011/2013, em cumprimento ao disposto no artigo 23, § 6º do
Estatuto.

2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2011/
2013, mediante parecer do Conselho Fiscal, em cumprimento ao
disposto no artigo 23, § 6º do Estatuto.

3-  Eleição da  Diretoria Executiva, Conselho  de Administração
e  Conselho  Fiscal  da    Apae  de Jaboticabal, em cumprimento ao
disposto no artigo 25, “III”  do Estatuto.

4-  Apresentação da Diretoria Executiva  e  do Conselho de
Administração dos 02(dois)    Autodefensores eleitos no Fórum de
autodefensores realizado no dia 21/10/2013 em cumprimento ao
artigo 44 do Estatuto.

5-  Indicação  do  Procurador  Geral  pelo  Presidente  da   APAE,
após  aprovação  do   Conselho de  Administração em cumprimento
ao artigo 51.

6-  É vedada  a  participação de funcionários da Apae  na Direto-
ria Executiva, Conselho  de Administração e Conselho Fiscal, ainda
que cedidos ou com vínculo empregatício direto ou indireto. (art.
58, “VI”, do Estatuto)

7-  A Assembléia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação
às 19h e 30min, com a  presença  da  maioria  dos  associados e,  em
segunda  convocação,  com    qualquer  número,  meia  hora  depois,
não  exigindo  a lei  quorum  especial  (art.24,  §2º,  do Estatuto).

Jaboticabal, 25 de outubro de 2013.

___________________________
Antonio Alceu Bellodi

PRESIDENTE

EAGLEBURGMANN DO BRASIL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA, torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação Nº 52001291, válida até 22/10/2017, para Fabrica-
ção de Selos Mecânicos à Av. Jaime Ribeiro, 837, Vila Industrial,
Jaboticabal/SP.

CONAN  DE  JABOTICABAL  MÓVEIS  E  UTILIDADES  DO-
MÉSTICAS  LTDA – EPP torna público que recebeu da CETESB a
licença Prévia e de Instalação Nº 52000411 e requereu a Licença de
Operação para FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE AÇO situada à AV.
DR. PEDRO  MELÍCIO  FILHO,  221, JARDIM  PRIMAVERA,  JA-
BOTICABAL-SP.

FRANCISCO  VICENTE  DE  BELLO  JABOTICABAL – ME,
torna público que requereu na CETESB, a Renovação de Licença de
Operação para Fabricação de Mingote de Alumínio e Peças para
Bicicletas. Sito  à Rua Antonio Guerreiro Nº 111 - Parque Industrial
Bruno Verardino, Jaboticabal/SP.

VALCIR ALEXANDRE BATISTA E FILHOS LTDA, torna públi-
co que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação
Nº 52001289, válida até 22/10/2018, para Comércio Varejista de Com-
bustíveis e Lubrificantes à Rua Barão do Rio Branco,124, Centro,
Jaboticabal/SP.

É Dia de Finados ou
Festa da

Melância?

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

IMEVE-INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS S/
A, torna público que requereu na CETESB a Licença Prévia de Am-
pliação, para FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VE-
TERINÁRIO sito à Rua Minervino Pedroso n. 311, Parque Indus-
trial, na cidade de Jaboticabal/SP.
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Torneio Regional de Natação

Neste sábado, dia 26, na cidade de
Sertãozinho, ocorrerá mais uma etapa
do Campeonato Regional  de Hande-
bol. Campeonato realizado pela Liga
Regional Paulista de Handebol, onde
Jaboticabal participará com sua equi-

LIGA REGIONAL REGIONAL
PAULISTADE HANDEBOL

pe de handebol da FAE na Categoria.
Prof. Dirceu Miranda
12:45h - Categoria Aduto Mascu-

lino
Sertãozinho/SMEL x FAE/Jaboti-

cabal

LIGA REGIONAL PAULISTA DE HANDEBOL
Ainda neste sábado, dia 26, na

cidade de Jaboticabal, no Câmpus da
Moura Lacerda, ocorrerá mais uma
etapa do Campeonato Regional de
Handebol. Realizado pela Liga Re-
gional Paulista de Handebol, e Ja-

boticabal participará com sua equi-
pe  de Handebol da FAE na Catego-
ria.

Prof. Responsável: Dirceu Miranda
17:30h Categoria Ad. Masculino
FAE/Jaboticabal   x  Taquaritinga

CONFEDERAÇÃO BRASIEIRA DE
TAEKWONDO  E ARTES MARCIAIS

Do m i n g o ,  d i a  2 7 ,  n a  c i d a d e
de  Ribe i rão  Pre to , ocor rerá  o  1 º
To r n e i o  d e  L u t a s  C . B . T. A . M .
To r n e i o  r e a l i z a d o  p e l a  Co n f e -
de ração  Bras i l e i r a  de  Taekwon-

d o  e  A r t e s  M a r c i a i s .  J a b o t i c a -
b a l  p a r t i c i p a r á  c o m  s u a  e q u i p e
d e  Ta e k w o n d o  d a / FA E  c o m  1 2
a t l e t a s .

Prof. Responsavel: Fábio Fernandes

As equipes de basquete sub-21
masculino, sub-14 feminino e adulto
masculino, estiveram na cidade de Casa
Branca no último final de semana, dia
19, sábado, em jogos válidos pela dis-
puta do Campeonato da Associação
Regional de Basquete/Ribeirão Preto/
2º turno. Os jogos aconteceram no Gi-
násio Municipal de Casa Branca. A
categoria sub-21 masculino entrou em
quadra às 14:00hs, em seguida foi a
vez da equipe feminina sub-14 entrar
em quadra às 15:30hs, e para encerrar,
a equipe adulto masculino jogou às
17:00hs. Todas as partidas foram mui-
to disputadas, pois o Campeonato está
chegando na sua reta final e todas as
equipes estão em busca da classifica-
ção para outra fase de play-offs, me-
lhor de 03 partidas.

O responsável pelas equipes de
basquetebol masculino e feminino de
Jaboticabal  é o técnico João Henrique
Pifer, que conta com todo o apoio da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal,
F.A.E.-Fundação de Amparo ao Es-
porte, Secretaria da Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, e a  Acadêmia Car-
diofisico.

RESULTADOS DOS JOGOS:
1º JOGO: CATEGORIA SUB-21

MASCULINO:
CASA BRANCA 61 X 72 F.A.E./

COC/CARDIOFISICO/JABOTICA-
BAL.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
HELTON DE PINHO, RAPHAEL
SILVA, MURILO FUMO, CONRA-
DO SILVA, LUCAS PIFER, REI-
NALDO BORGES, MATHEUS
FALCHETTI, FILIPE SANTOS,
LEONARDO MARTINEZ, AL-
BERT  OLIVEIRA,  ARTHUR SIL-
VA E JHONATAN SANTOS. TÉC-
NICO: JOÃO PIFER E ASSISTEN-
TE LUCIMARA SILVA.

O CESTINHA DA PARTIDA FOI
O ATLETA HELTON DE PINHO,
DA EQUIPE DE JABOTICABAL
COM 19 PONTOS.

2º JOGO PELA CATEGORIA
SUB-14 FEMININO:

CASA BRANCA 16 X 59 F.A.E./
COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICA-
BAL.

ATLETAS DE JABOTICABAL:
ISABELA ANDRADE, LETÍCIA
ASSELLI, BRUNA SILVA, JULIA-
NA MARTINS, BEATRIZ PIFER,
STHELA SANTA ROSA, JÚLIA
ROGÉRIO, JÚLIA GUERREIRO,
KETHELYN FERREIRA, EMANU-
ELI ROVERO, YNARA SANTOS,
E BEATRIZ EVARISTO. TÉCNICO
JOÃO PIFER E ASSISTENTE LU-
CIMARA SILVA.

A CESTINHA DA PARTIDA FOI
A ATLETA BEATRIZ PIFER DA
EQUIPE DE JABOTICABAL,
COM 18 PONTOS.

3º JOGO NA CATEGORIA
ADULTO MASCULINO:

CASA BRANCA 70 X 67 F.A.E./
COC/CARDIOFISICO/JABOTICA-
BAL.

EQUIPES DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL
VENCERAM 02 PARTIDAS EM 03 JOGOS DISPUTADOS NA CIDADE DE CASA BRANCA, VÁLIDOS PELA
DISPUTA DO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE/RIBEIRÃO/2º TURNO/2013

ATLETAS DE JABOTICABAL:
DAVILSON AUGUSTO, GABRIEL
SANTINELLI, HELTON DE PI-
NHO, MAIKEL ESPÍRITO SANTO,
LUCAS PIFER, MARCELO CRU-
ZEIRA, JHONATAN SANTOS,
DENILSON WEITERREICH, SEL-
SO KOOP, MATHEUS PAULILLO,
JOSÉ AUGUSTO BERTANHA E
LEONARDO MARTINEZ. TÉCNI-
CO JOÃO PIFER E ASSITENTE
LUCIMARA SILVA.

O CESTINHA DA PARTIDA FOI
O ATLETA MAIKEL ESPÍRITO
SANTO, DA EQUIPE DE JABOTI-
CABAL, COM 25 PONTOS.

Com estes resultados, restando
apenas 01 jogo para o término do 2º
turno, nas categorias sub-21 masculi-
no e adulto masculino, contra Cravi-
nhos, com data a ser marcada pela
A.R.B./Ribeirão Preto. A classificação
por categoria é a seguinte:

Sub -14 feminino - Play-off final

contra o Clube Recreativa/Ribeirão
Preto.

Sub - 16 feminino-Play-off semi-
final contra Sesi / Fundesport / Arara-
quara.

Adulto feminino - Play-off semi-
final contra ASPA/FEAC/Franca.

Sub - 21 masculino-Play-off semi-
final contra Matão ou Casa Branca.

Adulto masculino - Play-off quar-
tas de final contra São Carlos.

Sábado, dia 19 de outubro, hou-
ve o Torneio Regional de Natação
na Academia Cardiofísico, em Ja-
boticabal.

Neste torneio participaram 369
nadadores, em 21 equipes.

Nossos 40 nadadores, obtive-
ram o melhor resultado da tempo-
rada, com 75 medalhas, sendo 29

de ouro, 23 de prata e 23 de bron-
ze.

Os destaques foram: NATHA-
LIA SUSUKI - ouro nos 50m nado
livre, ouro nos 50m nado costas e
ouro nos 50m nado borboleta.

TATHIANE MARQUES - ouro
nos 200m nado costas, ouro nos
100m nado medley e prata nos 50m

nado costas.
GABRIELA CUZZI - ouro nos

400m nado livre, ouro nos 100m
nado livre, ouro no revezamento
4x50 livre e prata nos 100m nado
costas

ADRIELE MARIA - ouro nos
100m nado peito, ouro nos 50m
nado peito, ouro nos 50m nado li-

vre e ouro nos 50m nado borboleta
ANA LUIZA CAMILLOTI -

ouro nos 200m nado peito, ouro
nos 100m nado peito e ouro nos
50m nado peito

LAURA AKIE CORREA - prata
nos 100m nado livre, prata nos
200m nado medley e bronze nos
100m nado costas

Oito combates eletrizantes marca-
ram a segunda edição do Jabuka Fight,
realizado no último sábado (19), no
Ginásio Municipal de Esportes. Apro-
ximadamente 1000 pessoas compare-
ceram ao evento.

“As lutas foram muito boas. O ní-
vel técnico dos atletas surpreendeu
aos presentes. Também caprichamos
na estutura, trazendo para Jabotica-
bal um octógono e sistema de luz e
iluminação diferenciada. O evento foi
um sucesso”, afirma o organizador do
Jabuka Fight, Demetro Borges.

Dos quatro atletas locais, três saí-

Jabuka Fight é sucesso
em Jaboticabal

Segunda edição promoveu lutas de MMA e Muay
Thai com atletas de diferentes partes do estado

ram vencedores. “Para dar credibili-
dade ao evento trouxemos arbitros de
outras cidades para conduzir as lutas”,
esclarece Demetro.

Para 2014, o objetivo é trazer mais
novidades e garantir um evento ainda
mais organizado. “Nosso objetivo é
garantir um grande espetáculo, com
todo conforto que o público merece.
Gostaria de agradecer aos nossos pa-
trocinadores, atletas e todos os alu-
nos do Centro de Treinamento DBF
que ajudaram na organização”, finali-
za Demetro.

Fotos: ZéMario
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