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A velhice somente chega para
aqueles que não apreciam os

momentos mágicos da juventude

Realizar sonhos é viver as
inconveniências com doçura e
exercer exemplos edificantes

A capacidade está contida nas
edificações do amor e do respeito

incondicional

Um convênio entre SAAEJ (Ser-
viço Autônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal) e FEHIDRO
(Fundo Estadual de Recursos Hí-
dricos), garante o investimento de
R$ 188 mil na compra de macrome-
didores.

A iniciativa faz parte do Plano
de Controle e Combate de Per-
das desenvolvido pela autar-

SAAEJ adquire macromedidores
Equipamentos serão instalados na Estação

de Tratamento de Água de Jaboticabal
quia. Por meio desses novos
aparelhos, é possível, além de
preservar mananciais, promover
a distribuição uniforme de água
entre os bairros da cidade e tam-
bém a redução de custos no pro-
cesso.

O Presidente do SAAEJ, José
Augusto Fagundes Gouvêa, acre-
dita que os aparelhos serão insta-

lados ainda no primeiro semestre
de 2014. “A implantação do Plano
de Controle e Combate de Perdas
marca uma nova era do SAAEJ,
muito mais preocupada com o meio
ambiente e a excelência do servi-
ço prestado à população. E essa é
apenas uma das iniciativas que
serão implantadas em Jabotica-
bal”.

A Secretaria de Saúde realiza,
no neste dia 09, o Sábado Rosa,
um dia destinado a cuidados da
saúde feminina. Das 8h às 16h, na
Unidade da Mulher, a secretaria
fará um mutirão para exames de pa-
panicolau e exames manuais de
mamas.

Ao todo, serão 100 atendi-
mentos num único dia. As inte-
ressadas devem procurar uma
das unidades de saúde, para
agendar o horário e receber as
orientações necessárias. É pre-
ciso apresentar documento de
identificação.

De acordo com o secretário
da pasta, Carlos Alberto Na-
varro, os exames são destina-
dos, especialmente, a mulheres

Sábado Rosa: Saúde realiza mutirão
para exames preventivos

Interessadas devem procurar CIAF’s para agendar horário

que nunca fizeram o papanico-
lau ou que fizeram o exame pre-
ventivo a mais de um ano. “Es-
ses cuidados são essenciais

para manter a saúde em dia e
diagnosticar possíveis proble-
mas com antecedência”, pon-
tua.

Na última semana, o prefeito Raul
Girio esteve em Brasília e retornou
com boas notícias: Jaboticabal foi
contemplada com R$ 5.9 milhões em
recursos do PAC 2 (Programa de
Aceleração do Crescimento).

“O recurso será utilizado para
pavimentação com piso ecológi-
co no bairro Vale do Sol, implemen-

PAC 2: Jaboticabal é contemplada
com quase R$ 6 milhões

Obras de infraestrutura devem começar no
primeiro semestre do ano que vem

tação de calçadas, sistema de dre-
nagem e recapeamento de 50.000
m² de vias públicas. Vamos inves-
tir em infraestrutura para preparar-
mos nossa cidade para o futuro”,
declara o prefeito Raul.

De acordo com o secretário de
Planejamento, André Nozaki, a ex-
pectativa é iniciar as obras ainda

no primeiro semestre de 2014. “O
projeto básico de Jaboticabal foi
aprovado sem necessitar de com-
plementação. Agora, a Prefeitura
vai apresentar o projeto executivo
para a aprovação da Caixa Econô-
mica Federal”, explica.

Após a aprovação, o processo
segue para licitação.

Alunos das EMEC’s (Es-
cola Municipal de Educação
Complementar) – polos São
José Operário e Missão – le-
varam dia 06 ao Terminal Ro-
doviário a “Feira de Vinícius”,

Alunos levam “Feira de Vinícius” a
Espaço Cultural do Terminal Rodoviário

uma homenagem ao centená-
rio do poeta. Além das músi-
cas inesquecíveis, os alunos re-
citaram poemas e apresenta-
ram trabalhos manuais relaci-
onados a Vinícius.

“Tivemos no Terminal Ro-
doviário a união de dois im-
portantes projetos culturais: a
‘Feira de Vinícius’ e o ‘Espa-
ço Cultural’. Além do envol-
vimento das crianças com a

cultura, houve o envolvimento
da população e dos visitantes.
Uma atmosfera que contagiou
a todos”, declara o prefeito
Raul Girio.

De acordo com a coorde-
nadora das EMEC’s, Taís
Scarduelli Nascimento, as cri-
anças vivenciaram Vinícius de

Moraes desde o início do se-
gundo semestre. “Trabalha-
mos com suas obras e biogra-
fia, tudo de maneira lúdica e
divertida.”

O evento também contou
com a participação da fanfar-
ra da UNENLAR.

Espaço Cultural: De acor-

do com o coordenador do
Terminal Rodoviário, José
Carlos Fernandes, o Turbina,
o projeto pretende trazer
‘vida’ à  Rodoviária, oferecen-
do oportunidade aos amantes
da música, da arte ou do es-
porte de se apresentarem, dis-
traindo os passageiros.



Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida
General Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100

e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br

agazeta@asbyte.com.br

Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br/
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Impresso na Gráfica: Sangaletti Editora e Gráfica Ltda ME (Grafisc)
CNPJ: 04.001.259/0001-08
Rua Santa Isabel, 250 – Vila Izabel – CEP: 13570-790 – São Carlos/SP
Fone: 16 3368 3435 / 3368 1413
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro,

Taquaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fer-
nando Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto,
Dumont, Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa
opinião, sendo responsabilidade de seus autores.

EXPEDIENTE

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487

Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

P/ HELDER F. SIMURRO

P/ VIEIRA

Pr. Anastácio Martins

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO, 09 DE NOVEMBRO DE 2.013

Por  Monsenhor Jonas Abib

PEDACINHOS DE LUZ

P/ Prof. João Pito

José Fernando Stigliano

P/ Maria Cappatto

A tentação nos leva a um chamado
“conforto”, “ao não fazer nada”, e dei-
xar simplesmente a situação passar. Mas
nós devemos alçar voo porque a nossa
força está no Espírito Santo que ressus-
citou Jesus Cristo dos mortos.

É preciso bater as asas como São
Paulo, porque ele não ficou amarrado
nos problemas, mas alçou voo, e veja
que maravilhavas este homem fez e
você também pode fazer! O Espírito
Santo, o carisma, que estava em Paulo
também está em ti. O que nos falta é
bater asas. Mas nós temos medo, esta-

Um dia eu passava por uma rua, onde
tinham vários espelhos, de todos os ti-
pos e de todas as formas. Na rua tinha
várias pessoas e a cada espelho que pas-
sava, uma pessoa parava e ficava a se
olhar. Isso me chamava atenção, pois
eu ficava a me perguntar, o porque des-
sas pessoas paradas de frente à esses es-
pelhos?

As ruas eram bem largas e não ti-
nham cruzamentos, era uma tarde de
quinta feira, acredito que umas 15:30 h,
estava descalço e eu era o único, cujo
um propósito não tinha, no começo era
apenas uma rua que eu teria que passar
para chegar à frente, só que os espelhos
tiraram minha concentração, porque
ninguém se movia. Que pessoas eram
aquelas que prá mim eram vazias, sem

Madrugada fria e chuvosa. O plan-
tonista é despertado pela campainha do
telefone. Leva pouco tempo para se
refazer, pois sono de plantonista é leve,
atento. Depois de se colocar gentilmente

Algumas pessoas vivem se pergun-
tando: Porque eu ainda não recebi a mi-
nha benção? Porque será? Será que é
porque estão sempre duvidando em seus
corações. A dúvida nos impede de pros-
seguir ou conquistar os nossos objetivos
na vida. E muitos têm deixado a dúvida
dominar seus pensamentos e a suas emo-
ções. Devemos tomar muito cuidado em
relação à dúvida, porque todos, que vi-
vem duvidando, sempre acabam como

Às 23h30 de 9 de julho de 1932 eclo-
diu a Revolução Constitucionalista de
São Paulo. O ex governador Júlio Pres-
tes conclamou à população a rebelião
armada. Ele tinha o apoio de militares e
de Pedro Toledo, o interventor em São
Paulo, nomeado pelo governo federal,
que aderia ao movimento.

Os paulistas, comandados pelos ofi-
ciais Bentoldo Klinger, Isidoro Dias
Lopes e Euclydes Figueiredo, formaram
tropas compostas pelo batalhões mili-
tares, policiais e milhares de civís. As
milícias somaram 40.000 pessoas e fo-
ram deslocadas para as fronteiras do
estado com Minas Gerais, Paraná e, es-
pecialmente, para o Vale do Ribeira, aces-
so ao Rio de Janeiro, então capital do
país. Os militares sabiam que as forças

Alçar voo sem medo
mos desencorajados, e o Espírito Santo
quer nos dar coragem, ousadia, intrepi-
dez, para alçarmos voo.

Em seu primeiro voo, o passarinho
enfrenta até condições de insegurança.
Para ele voar é preciso deixar o chão.
Imagine um filhote de águia lá nos pín-
caros, ele não está alí alguns centíme-
tros do chão, ele está no local mais alto
das montanhas. E a águia mãe força o
filhote a saltar e abrir as asas também.
Ele não tem nada debaixo de si, mas é aí
que ele tem que tentar, e bater as asas.

Você também pode bater asas nas
alturas e enfrentar coisas que nunca en-
frentou, mesmo que esteja doente, de-
cepcionado com a vida, com seu casa-
mento, com seus filhos, e até mesmo
com Deus. Você pode bater asas nas al-
turas e fazer coisas que você nunca fez!

Que problemas você enfrenta? Em
que desânimo e decepção você está
amarrado? Seja qual for a situação que
está vivendo, saiba, você tem asas, tem
o Espírito Santo dentro de você. Ele é o
mesmo que ressuscitou Jesus dentre os
mortos. Este Espírito dá vida, pois Ele
é vivificante, e o que você precisa fazer
é bater asas sem medo.

Seja qual for o problema que você
está enfrentando, glorifique a Deus por
eles, pois te obrigam a bater asas, e não
te deixam parados! Eles te empurram,
fazem você perder o chão e assim alçar
voos nas alturas.

“A ciência médica ensina a curar os
doentes, a arte da guerra a matar os sãos,
pois, a guerra é a aritmética dos lou-
cos”. Afrânio Peixoto.

      Em todos estes milênios de exis-
tência, o homem se desenvolveu mui-
to, mas cada vez age mais violentamen-
te, o mundo está em guerras, basta
olharmos para os vários continentes e
constataremos isso e na maioria destes,
matam em nome de Deus e, enquanto
isso, milhões de refugiados vivem fora
de sua terra, em acampamentos horrí-
veis. POR QUÊ?

A história caminha e resiste
Mas a humanidade não aprende,

esquece...
O mal não acaba; insiste.

A cada dia praga por praga reaparece,
A cada momento se agride o otimismo

O homem progride, mas...
Aumenta o racismo...

POR QUÊ?????????
Prática odiosa que aos justos agride.

O mundo caminha cheio de cinismo
Após tanto sangue e tanta dor,

Surge o neo-nazismo
Isso é raiva, é ódio, é falta de amor

É ditadura, é ira, é totalitarismo
É a pior forma de desprezo e racismo.

O mundo caminha
E a história se faz,

Não existe mais sossego
Nem momentos longos de paz.

O mundo caminha cheio de falsidades
Falsa premissa,

Cheio de desigualdades
Aonde o que predomina é a injustiça.

O mundo caminha
Cheio de lições,

Cheio de pilhéria
Só desilusões,

E a mais pura miséria.

O mundo caminha e a humanidade
morre

O horror e a ignomínia cobre a terra,
Ninguém a ajuda, ninguém a socorre

Não há paz só há guerra,
O culpado, o inocente, o velho e a

criança morre
O ódio é a arma que enluta a humani-

dade,
É só sangue inocente que ...corre

POR QUÊ ?????????????!
Prof. João do Pito
“Há três coisas nas quais se deve

atentar para que sejam evitadas: ódio,
inveja e desprezo” Sêneca.

REFLEXÃO  -  NEM  TUDO  ESTÁ  PERDIDO

à disposição, ouve o atendido que, com
voz embargada, desfia seus lamentos.
Queixa-se do desamor que existe entre
os seres humanos, a falta de solidarieda-
de, as desilusões sofridas, finalmente, a
certeza de que nada mais vale a pena.
Seus sentimentos estão feridos, sente
tanta angústia que já não consegue dor-
mir. Por que não existe mais amor en-
tre as pessoas?

O plantonista, pacientemente, dei-
xa-o livre, à vontade, para o desabafo.
Depois de quase uma hora em que pôde
externar todo o seu sofrimento, muda
de assunto.

Quer saber do plantonista quanto ele
ganha para ficar perto do telefone uma
noite inteira, com chuva e muito frio.
“Deve ganhar muito bem, natural-
mente, senão não seria compensa-

dor, deixar o conforto de sua casa,
de seu quarto, de sua própria
cama”. Estranhou muito a resposta do
plantonista: financeiramente, não ga-
nhava nada, não, o seu trabalho era
voluntário, como o de tantos outros
companheiros, que estavam sempre à
disposição. O outro, a princípio, não
quis acreditar:

“Como isso era possível? Nin-
guém dá nada para ninguém de
graça, de mão beijada, de bande-
ja”.

O plantonista, então, esclareceu
tudo. De fato ele não estava trabalhan-
do de graça, mas, sim, fazendo uma tro-
ca. Permanecendo disponível para es-
tender a mão e oferecer calor humano
ao seu irmão, ouvindo-o e apoiando-o
em suas horas de sofrimento, recebia

em troca uma grande dose de satisfação
interior. Por sinal, acreditava que rece-
bia mais do que doava.

O atendido permaneceu calado por
alguns instantes, talvez estivesse refle-
tindo sobre tudo o que acabava de ouvir.

Um tanto indeciso, voltou  insistir:
se o plantonista estava dizendo a ver-
dade ou se estava apenas tentando con-
fortá-lo.

Depois de o plantonista ter confirma-
do que tudo era feito somente por Amor e
Amizade, o atendido falou mais calmo:

“Obrigado, meu amigo. Você não sabe
o quanto me ajudou. Você não apenas
me fez companhia numa de minhas
noites de insônia, mas fez muito mais,
pois me devolveu a fé e a confiança
na humanidade e a certeza de que nem
tudo está perdido, enquanto ainda exis-
tirem pessoas como você”.”

( Livro – CVV – Nos Caminhos da
Amizade )

As alterações  são sistemáticas. Exis-
te uma variação de mundos, de acordo
com a evolução de cada um. É uma se-
qüência de realizações que se multipli-

TUDO NA VIDA MUDA
cam com o tempo, com mudanças que
são necessárias, para chegarmos a um
denominador comum, dentro dos prin-
cípios básicos das leis de DEUS.

Na vida tudo passa, com o tempo,
nas encarnações que são  temporárias,
com planos de atendimentos, sofrendo
variações no modo de pensar, agir e re-
alizar, a curto vê a longo prazo. Os sé-
culos se estendem pela eternidade, ex-
tensos, nas caminhadas, como trabalha-
dores em busca de  uma cultura, a curto
e a longo prazo. A cada um será dado
segundo suas obras. A continuação das
vidas só se completam com o progresso
espiritual, onde buscamos extensos e
contínuos desejos de vencermos a igno-

rãncia que é a falta de conhecimentos.
Agimos muitas vezes, mas por instin-
tos, longe do coração, fora da inteli-
gência.

Só seremos felizes quando criarmos
dentro do livre arbítrio de cada um, a
vontade de encontrarmos a felicidade e
podermos conviver com nossos  irmãos,
filhos de DEUS, e  sermos viajantes  eter-
nos para conseguirmos uma elevação
crescente, nos estágios de aprendizados
nas escolas, passando por situações que
exigem trabalho, esforço contínuo, para
encontrarmos resultados positivos e
necessários à evolução.

As vidas que todos nós passamos,
são caminhadas para um sempre, guia-

dos pela  luz da inteligência, ligados ao
coração, marcando ações e reações que
se convergem pelos traçados da fé, es-
perança e caridade, que somam fontes
de forças, guiadas pela crença em DEUS
e no AMOR a JESUS.
As  transformações  se operam com os
tempos que estão chegados, operando
novas vidas diante das necessidades obri-
gatórias, para encontrar um mundo fe-
liz nas realizações que temos, que ven-
cemos, que são provas e expiações

Tudo se apresenta dentro de desuni-
ões, onde os modos de agir e pensar se
diferenciam  dos princípios e desejos,
havendo um desencontro de ideais e
modo de viver o materialismo, que cres-
ce entre todos, em todos os setores, onde
reina o descontentamento e as diferen-
ças de evolução, principalmente a ig-
norância.

PORQUE NÃO RECEBO?
a onda do mar, vai e vem e não chega à
parte alguma. Para você vencer todos
os obstáculos que estão diante de ti, é
preciso ter fé (a certeza daquilo que você
espera acontecer. Hebreus 11.1). Jesus
nos dá um grande exemplo disso, no
livro de Marcos 11.12-14 - 20-23. Que
diz: E, no dia seguinte, quando saíram
de Betânia, teve fome. Vendo de longe
uma figueira que tinha folhas, foi ver se
nela acharia alguma coisa, e chegando à
ela, não achou senão folhas, porque não
era tempo de figos. E Jesus, falando,
disse à figueira: nunca mais coma al-
guém fruto de ti. E os seus discípulos
ouviram isso. E eles, passando pela ma-
nhã, viram que a figueira se tinha seca-
do desde as raízes. E Pedro, lembrando-
se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira
que Tu amaldiçoaste se secou. E Jesus,
respondendo, disse-lhes: Tende fé em
Deus, porque em verdade vos digo, que
qualquer que disser a este monte ergue-
te e lança-te ao mar, e não duvidar, em
seu coração, mas crer que se fará aquilo
que diz, tudo o que disser lhe será feito.
Porque será Jesus, amaldiçoou a figuei-
ra? Só porque ela não tinha figos? É
claro que não. Ela simplesmente se re-

cusou a produzir um fruto para o seu
Criador. Jesus e seus discípulos estavam
com fome e Jesus viu uma figueira que
só tinha folhas. Ele tocou nela, procu-
rou um figo e nada. Jesus estava dando
uma oportunidade para ela produzir um
figo, mas infelizmente ela não quis.
Então Ele disse: nunca mais alguém
coma fruto de ti. Quantas pessoas, que
não estão ouvindo a pregação da pala-
vra de Deus e não querem se arrepender
dos seus pecados. Alguns ainda prefe-
rem continuar vivendo como se nunca
tivesse ouvido a palavra de Deus, e fa-
zendo pior, desprezando, até zomban-
do da Cruz de Cristo. Estão, como a
figueira, fingindo. Sem saber que um dia
vão prestar contas a Deus por tudo que
fez ou deixou de fazer aqui na terra.
Pedro ficou espantado quando viu a fi-
gueira seca até as raízes. Jesus disse:
Tenha fé, somente em Deus, a certeza
que, quando você determinar que algum
mal, saia da sua vida, isso vai acontecer.
Se você não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo que diz, pode
ter certeza que tudo o que você disser
será feito, em Nome de Jesus. Então, o
que você está esperando para tomar

posse da sua benção e desfrutar das coi-
sas boas que o Senhor já preparou para
você? Não deixe para amanhã o que se
pode fazer hoje. Pode acreditar, que
Deus está com você, não duvide, come-
ce agora mesmo a dizer para si mesmo:
eu posso todas as coisas Em Cristo Je-
sus. Sou mais que vencedor. A vitória já
é minha. Vou realizar todos os meus
sonhos, em Nome de Jesus. Lembre-se,
tudo o que você disser, vai acontecer.
Não permita que os pensamentos nega-
tivos entrem em sua mente e faça de
você um derrotado. Vença eles com a
palavra de Deus, que te garante a vitó-
ria. A figueira não reconheceu seu Cria-
dor por causa do orgulho, não seja como
ela, reconhece-o em todos os teus cami-
nhos. Agora você entende porque muitos
não recebem a benção? Se todos tivesse
fé somente em Deus, que Ele é poderoso
para cumprir aquilo que tem prometido
através da sua Palavra, tenho certeza que
todos receberiam todas as benções que
estão escritas no livro Sagrado (Bíblia).
Tome posse, determine a vitória em to-
das as areias da sua vida. A vitória já é sua,
em nome de Jesus. Esta é a minha oração.
Ouça o nosso programa A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GAZETA FM 107.9
das 5hrs30mim às 6hrs30mim

catedraldopovodedeus@hotmail.com
    wwwcatedraldopovodedeus.com

A  REVOLTA  DOS  PAULISTAS – REVOLUÇÃO  CONSTITUCIONALISTA  UNIU  A  POPULAÇÃO...

federais eram infinitamente superiores,
mas esperavam a adesão de tropas mi-
neiras e gaúchas, que trairiam São Pau-
lo. Isolado e cercado pelos batalhões
legalistas, o estado se rendeu em 3 de
outubro. Para se entender a Revolução
Constitucionalista de 1932, é preciso
voltar alguns anos na história do país.
Desde o início do século, até a segunda
metade da década de 20, o governo fe-
deral era exercido alternadamente en-
tre paulistas e mineiros, fase conhecida
como Política do Café com Leite, refe-
rência aos produtos típicos da agricul-
tura desses dois estados. Em 1929, po-
rém, o crash da bolsa de Nova York
abalou as exportações cafeeiras, crise
que atingiu em cheio a oligarquia de São
Paulo. Com esse pretexto, o presidente
Washington Luiz, nascido em São Pau-
lo, lançou a sua sucessão com outro po-
lítico paulista, o governador Júlio Pres-
tes. A indicação de Prestes era um rom-
pimento com os mineiros, que parti-
ram para a oposição, numa chapa que
tinha como candidato a presidente o
gaúcho Getúlio Vargas e a vice o parai-
bano João Pessoa. A oposição foi der-
rotada nas eleições de março de 1930 e
começou a se desmobilizar, até João
Pessoa foi assassinado, num crime pas-
sional. Os oposicionistas atribuíram
motivos políticos ao crime e se reorga-

nizam militarmente. Em outubro, eles
derrubaram Washington Luiz. O golpe
de estado ganhou o nome de Revolução
de 1930. Vargas tornou-se presidente
em novembro, nomeando intervento-
res nos estados e prometendo um go-
verno provisório, que duraria até a ins-
talação de uma Assembleia Constituin-
te. Como Vargas não mostrava a menor
intenção de cumprir suas promessas, as
manifestações pelo fim da intervenção
no governo estadual e pela convocação
de Constituinte, começaram em São
Paulo. É claro que por trás dos protes-
tos havia a oligarquia cafeeira paulista,
agora fora do poder federal, mas inú-
meros setores liberais e progressistas do
estado também se juntaram aos comíci-
os. Num deles, dia 23 de maio de 1932, no
centro de São Paulo, quatro estudantes,
Martins, Miragaia, Dráusios e Camargo,
foram mortos pela polícia. As iniciais de
seus sobrenomes formaram a sigla que daria
nome ao movimento, a partir Dalí:
MMDC. Entre o 23 de maio e o 9 de
julho, passeatas contra Vargas multiplica-
ram-se. Quando Pedro de Toledo, inter-
ventor nomeado por Vargas, se uniu aos
protestos, em julho, São Paulo se trans-
formou num campo de batalha, em que
estudantes, profissionais liberais e até
mulheres da alta sociedade, se ofereciam
para lutar. Fabricas se transformaram, do

dia para a noite, em produtoras de armas
e munições, e a Escola Politécnica desen-
volveu um lança chamas. De um lado,
São Paulo (40.000 homens, entre civis e
militares, sete aviões e 44 canhões). Do
outro, tropas federais (100.000 soldados,
24 aviões e 250 canhões). As mortes de
combate totalizaram 830 pessoas, das
quais 630 eram paulistas, um número su-
perior  aos 465 soldados brasileiros mor-
tos na Segunda Guerra Mundial. Muitas
cidades foram invadidas por ambas as tro-
pas e em algumas delas, como Guaratin-
guetá, viveu-se o pesadelo dos bombar-
deios aéreos. A rendição aconteceu em 3
de outubro. Curiosamente, dois ex-futu-
ros presidentes combateram nas tropas
legalistas contra São Paulo: Dutra e Jus-
celino Kubitschek.

Curiosidade: 9 de julho de 1922 Jo-
hnny Weiss Muller, nadador norte ame-
ricano, que mais tarde interpretaria Tar-
zan, se torna o primeiro homem a na-
dar 100 metros em menos de 1 minuto.
Ele fez a marca em 58.6 segundos.

8 de julho de 1946 a atriz Ava Gard-
ner se divorcia do músico Artie Shaw,
antes de completar um ano de casamen-
to. O clarinetista já havia sido casado
com a atriz Lana Turner e se casaria
outras quatro vezes. Já Ava Gardner, fi-
caria conhecida por ser o maior amor
da vida de Frank Sinatra.

O ESPELHO DO EGO
amor, sem um destino, sem siquer um
propósito?

Pude caminhar por mais uns 15 minu-
tos e cada vez mais aquela rua se prolon-
gava, e de repente pude ver pessoas me
olhando, e entre elas encontrava-se um
único espelho. Ele tinha a aparência suja,
solitário, era um belo espelho, mais es-
quecido, parecia não se encaixar na pare-
de de ninguém naquela rua, foi quando me
aproximei para saber qual o defeito da-
quele espelho, que me chamava atenção.

Ao chegar próximo do espelho, re-
parei que tinha uma gravura na parte
esquerda dele que dizia “REPARE-SE”.
Aquilo me gerou uma série de sensa-
ções... Dúvida, medo, solidão, saudade,
entre outras que não sabia explicar, na-
quele momento.

Tirei um lenço que havia em meu
bolso e comecei a limpar aquele espe-
lho, e aquele momento foi inesquecí-
vel, pois foi a primeira vez que eu me
colocava à frente de meu próprio refle-
xo, e quando você se posiciona à sua
própria frente, isso te gera poder, auto-
estima e segurança.

Quando acabei de limpar aquele es-
pelho, já se passava das 17:00h, e me
assustei ao me ver realmente, e me en-
vergonhei...

Como poderia uma pessoa que sem-
pre criticava os outros, ser tão largada e
esquecida assim? Quanta falta de amor
próprio, quanto esquecimento.

Embaixo do espelho encontrei um
bilhete, e puis-me a ler.

“Caro amigo, há muito tempo não
nos vemos, isso pode ter gerado em você
uma confusão não é, pois eu que era
responsável pela sua aparência, suas
vontades e decisões, e queria saber se
um dia você voltaria, mas se está lendo
isso é porque realmente você teve uma
segunda chance, espero que esse espe-
lho lhe mostre os defeitos que você tem,
e que possa aprender com os seus. Com
muito amor e saudade do seu querido

EGO”
Quando terminei de ler aquela carta,

eu realmente entendia o motivo de es-
tar naquela rua, o que realmente eu ti-
nha me tornado, e a chance que se colo-
cava à minha frente.

Agora eu pergunto: o que você está
fazendo do seu reflexo, como você está
tratando seu Ego?

REPARE-SE  porque o  seu  Ego  é
tudo que você tem para mostrar ao
mundo e a si mesmo, quem você é!

Maria Cappatto - Diretora do Lar
Acolhedor São Vicente de Paulo.



A EMURJA (Empresa Municipal de
Urbanização de Jaboticabal) informa
que, neste sábado (09) e domingo (24),
das 9h às 14h, fará plantão para aten-
der aos mutuários do Parque 1°de Maio.

Na ocasião, será possível atualizar o
cadastro junto à empresa e conhecer as
formas de negociação de dívidas da
moradia, caso existam.

“O recadastramento teve início há

O COMCRIAJA (Conselho
Municipal da Criança e Adoles-
cente), em parceria com o Con-
selho Tutelar e Polícia Militar,
promoveu no último sábado (2),
Dia de Finados, uma ação nas
proximidades do Cemitério Mu-

Na última semana, o secretário
de Indústria, Comércio e Turismo,
Valdemir Lutti, representou Jabo-
ticabal no II Fórum Mundial de De-
senvolvimento Econômico Local,
realizado em Foz do Iguaçu. O
evento reuniu mais de quatro mil
pessoas, de 60 países, para dis-
cussão de práticas territoriais em
Desenvolvimento Econômico Lo-
cal (DEL).

“O evento foi importante, prin-
cipalmente, para troca de experi-
ências entre cidades e países. Um
fórum grandioso, com pessoas de
vários locais. E ficamos honrados,
pois apenas Jaboticabal e Orlân-
dia - das 27 cidades atendidas pelo
SEBRAE na região de Ribeirão
Preto – foram convidadas a com-
parecer no evento”, disse o secre-
tário.

O principal objetivo do II
Fórum foi facilitar o diálogo e
o intercâmbio entre atores lo-
cais, nacionais e internacionais
sobre a eficácia e impacto do
desenvolvimento econômico
local perante os desafios exis-
tentes.

Além dos 40 painéis, com mais

SAAEJ: desconto de 100%
prossegue até o fim do mês

Até dia 29 é possível optar pelo parcelamento com descontos que variam de 90% a 70%

Assim como a Prefeitura Municipal, o SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal) também adotou
ao programa de Recuperação Fiscal – REFIS – e oferece, até dia 29 de novembro, desconto de 100% sob juros e multas
para munícipes em dívida com a autarquia.

Para pagamentos à vista até dia 27 de dezembro o desconto é de 60%. Os interessados devem procurar o SAAEJ e
optar por uma das formas de pagamento.

Caso o munícipe decida pelo parcelamento, os descontos vão de 90% a 70%. Confira:

Número de parcelas Desconto sob juros e multas Parcela de entrada
Até 12 vezes 90% 20% do valor devido
Até 24 vezes 80% 30% do valor devido
Até 36 vezes 70% 40% do valor devido
Em caso de parcelamento o proprietário deve comparecer ao SAAEJ. É importante ressaltar que, o valor corres-

pondente a cada parcela será lançado mensalmente junto com a conta de água.
A opção de ingresso ao REFIS do SAAEJ poderá ser formalizada por requerimento 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.

CLUBE DA VELHA GUARDA DE JABOTICABAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM 1ª E 2ª CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Clube de Velha Guarda de Jaboticabal pelo presente edital, convoca,
de acordo com o artigo 38-39 letra b, de seu Estatuto Social, todos  os seus
associados com direito a voto, para a Assembleia Geral Ordinária que se
realizará em sua sede social no dia 14 de dezembro de 2013 (sábado), em
1ª convocação, com  início às 13 (treze) horas  e término às 17 (dezessete)
horas, para deliberação sobre a seguinte:

Ordem do Dia
1- Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Con-

selho Fiscal do Clube da Velha Guarda de Jaboticabal e seus respectivos
suplentes, para o Biênio 2014/2015. Caso não seja obtido o quorum,
determinado pelo Estatuto, em 1ª convocação, a Assembleia será realiza-
da em 2ª convocação, meia hora após o término da 1ª convocação, para
qual ficam também convocados todos os associados, no mesmo dia e
local, com qualquer número de associados.

Jaboticabal, 09 de novembro de 2013

Antonio Eduardo de Paula Geraldo
Presidente do Conselho Deliberativo

EMURJA faz plantão
para atender mutuários
Moradores do Parque 1° de Maio

devem se recadastrar
algum tempo. Porém, decidimos aten-
der também no final de semana para dar
oportunidade a todos os mutuários, já
que alguns trabalham e não podem com-
parecer à Emurja ao longo da semana”,
explica a presidente da EMURJA, Ru-
chele Coan.

Mais informações pelo (16) 3202-
9993.

O Fundo Social de Solidariedade de Ja-
boticabal se prepara para inaugurar, no
próximo dia 12, o Polo Regional da Es-
cola de Beleza. A cidade também vai ga-
nhar a Escola de Moda, outro projeto que
vai garantir capacitação profissional aos
jaboticabalenses. A assinatura do convê-
nio com Fundo Social do Estado de São
Paulo aconteceu na semana passada.

De acordo com a presidente do Fun-

Jaboticabal terá Escola
de Moda

Espaço vai oferecer cursos de corte/costura e modelagem

do Social local, Cidinha Girio, na pri-
meira etapa serão oferecidos cursos de
Corte / Costura e Modelagem.

Os monitores já foram capacitados
e o Fundo Social do Estado de São Paulo
vai fornecer as máquinas para instala-
ção da Escola de Moda. “A Prefeitura
vai disponibilizar o espaço para os cur-
sos. Será na Av. Sete de Setembro, 999”,
completa Cidinha.

Jaboticabal participa do II Fórum Mundial
de Desenvolvimento Econômico Local

Município representou 27 cidades atendidas pelo SEBRAE na região de Ribeirão Preto

de 100 palestrantes, durante o fó-
rum aconteceu a “Feira do Setor
Privado”, Mostra “Territórios em
Movimento”, organizados pelo

SEBRAE, Itaipu, PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desen-
volvimento), CGLU (Cidades e
Governos Locais Unidos),

FOGAR(Organização das Regiões
Unidas) e FAMSI (Fondo Anda-
luz de Municipios para la Solidari-
dad Internacional).

Campanha orienta sobre doação de esmolas
para crianças e adolescentes

Representantes do COMCRIAJA aproveitam o dia de finados para atuar nas proximidades do Cemitério Municipal

nicipal para conscientizar a po-
pulação sobre a doação de es-
molas para crianças e adolescen-
tes.

A campanha foi realizada com
o objetivo de evitar que a popula-
ção colabore com essas crianças

que aproveitam a grande concen-
tração de pessoas no cemitério
para pedir esmolas e fazer peque-
nos serviços, como a segurança
de veículos.

 A Presidente do COMCRIAJA,
Maria Aparecida Chioda Marques,

ressalta a importância da iniciati-
va. “A população precisa evitar a
doação de esmolas. A população
entendeu nossa mensagem, que o
local das crianças não é olhando
carros, e sim, junto com os seus
familiares”.
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CASOS DE POLÍCIA
Edú Lopes - 30 anos  como Repórter Policial e Radialista - DRT 10348

Edú Lopes

 Alessandro Rômbola

Recapitulando: Nas duas últimas edi-
ções, já discorremos sobre os mascara-
dos bandidos, a perda da seccional de
polícia.

Você leitor, assiste tanto na imprensa
falada, escrita e  televisada, a violência
está em todos os meios de comunicação.

VIOLÊNCIA URBANA
Vou explicar na integra  o que venha

ser Violência Urbana: Anote aí, gente
boa!

Violência Urbana é justamente aqui-
lo que os bandidos menores (sem mas-
cara), fizeram na Praça Dom Asssis.
Quebraram tudo que puderam, prejudi-
cando principalmente a administração
que havia realizado a reforma e deixado
o local organizado.

Violência Urbana, é decorrência  des-
sas leis que vem de 1940, portanto, hoje
já absoletas. Não fosse isto, aquele ban-
do de menores de idade não estariam
todo final de tarde fumando tranquila-
mente  seus (canabis sativa 2), nome
cientifico, que este repórter chama de

Sererê, porém, os menores chamam de
maconha. A polícia flagra, leva-os até a
Delegacia, aí conforme manda a lei, o
“Di Menor” é entregue à mãe, papai ou
responsável. Ah! Ia esquecendo o fu-
macê, acontece na Praça Dr. Joaquim
Batista.

Violência Urbana, é o policial militar
ou civil apresentar um maior de idade no
plantão de polícia quando do nada surge
um “Di Menor”, assumindo a bronca:
Estufa o peito e fala em alto e bom Tom:

“As pedras, a maconha e a cocaína
são de minha propriedade. Pode soltar o
rapaz aí, ele não tem culpa, eu sou o
dono da biqueira”. Solta-se o preso, e
caso, queira, o juiz da infância e juventu-

de, achar necessário interna-se esse “Di
Menor”, na Fundação Casa, instituição
esta já batizada pela imprensa policial
como: Casa, comida e roupa lavada. “Di
Menor pode tudo”. Pergunte a qualquer
policial que trabalhe nas ruas de Jaboti-
cabal sé é verdade ou mentira o que estou
explanando. Menor vota com 16 anos,
mas não pode ser preso. Só existe uma
maneira de amenizar o que todos nós
brasileiros trabalhadores honestos esta-
mos assistindo... nas próximas eleições
preste atenção no que prometeu o can-
didato em quem você votou.

As leis precisam ser mudadas, estão
arcaicas de 1940.

Conseguindo mudar a lei, a violên-
cia urbana diminuirá, com certeza!

Bandido não tem idade – bandido já
nasce bandido. Tenho dito!

Em cartaz
ROTA DE FUGA ***
O encontro dos maiores titãs do

cinema de ação das décadas de 1980 e
1990, finalmente ocorre com “Rota
de Fuga’’. Como nem tudo é perfeito,
a tão esperada união de Sylvester
Stallone e Arnold Schwarzenegger, ído-
los da minha geração, e de todos os
que cresceram assistindo a seus filmes,
chega um tanto quanto tardia. Depois
de estrelarem juntos os dois primeiros
“Os Mercenários’’ (no primeiro Schar-
za, faz apenas uma ponta), eles ago-
ram estão frente a frente, e dessa vez
sem ajuda dos outros brucutus do sécu-
lo passado. Aqui Stallone é Ray Bres-
lin, um sujeito que ganha a vida sendo
encarcerado e fugindo de prisões. Em
sua nova missão Breslin é enviado a
uma penitenciária conhecida como “O
Túmulo’’, um novo sistema de encar-
ceramento, aparentemente de seguran-
ça máxima. Uma vez lá, o nosso herói
percebe que caiu em uma armadilha, já
que ninguém de dentro sabe da verda-
deira identidade dele. As celas são uma
éspecie de pequenos containeres de
vidro, onde ficam apenas um preso.
Jim Caviezel interpreta Hobess, o im-
petuoso e frio, diretor da prisão (um
clichê presente em quase todos os fil-
mes sobre penitenciárias, ou você co-
nhece algum diretor que seja, digamos,
amigável), que não poupa Breslin de
todo o tipo de intimidações, e aqui ele
é auxiliado pelo violento, guarda
Drake vivido pelo gigante Vinnie Jo-

nes. E Arnold Schwarzenegger aceita
um papel coadjuvante para seu ami-
go, interpretando Rottmayer, um de-
tento com igual vontade de escapar.
E se a ‘surpresa’ do clímax soa um
tanto quanto confusa, “Rota de Fuga’’
funciona realmente naquilo que se pro-
põe, ação e aventura com uma pitada
de nostalgia, já que somos brindados
com o encontro dos maiores astros
de ação do século passado, Stallone e
Schwarzenegger, fazendo com que
voltemos, pelo menos por alguns
momentos, à nossa querida adolescên-
cia.

Lançamentos
CAPITÃO PHILLIPS
MINHA VIDA DAVA UM FILME

Vemos escândalos de diversas for-
mas, entre as pessoas que deveriam ser
o exemplo.

São padres envolvidos com pedofi-
lia, pastores corrompidos pelo dinheiro
e tantos outros casos, mais simples, mas
o suficiente para afastar as pessoas da
palavra de Deus.

Temos o hábito de “tapar o Sol com
a peneira”, e tentar desconsiderar mui-
tos episódios com o objetivo de preser-
var a “religião” imaculada. Talvez meu
querido leitor, você mesmo já disse:
“Nunca farei parte desta Igreja, olha
como os membros dela se comportam!”.

Billy Graham afirmou: “A maior
necessidade do mundo hoje é de cris-
tãos com maturidade espiritual, que
não somente tenham professado sua fé
em Cristo, mas que vivam essa fé a cada
dia”.

E as pessoas tem razão de cobrar o
exemplo, daqueles que se intitulam cris-
tãos, por que estão dizendo serem se-
guidores de Cristo, então devem se es-
forçar ao máximo para testemunhar o
que Jesus fazia e não apenas o que Ele
pregava.

Agostinho disse, com bastante pro-
priedade: “Testemunhar não é algo que
fazemos; é algo que somos.”.

Jesus disse que seria impossível que
não viesse os escândalos, mas “ai” da-
quele por quem vierem. Lucas 17.1

Ou seja, Jesus sabia que muitos ten-
tariam segui-lo, mas não conseguiriam,

Você já parou para pensar por que muitas pessoas estão crendo menos em Deus?
 ”Admiro o vosso Cristo, mas abomino o vosso cristianismo” Gandhi

tropeçariam nele, sobre Ele mesmo foi
profetizado que seria um santuário, mas
também, uma “pedra de tropeço” (Rm
9.33), para aqueles que não o entendes-
se plenamente. Jesus também disse que
melhor fosse que aqueles que escandali-
zassem uma pessoa simples, seriam
melhor pendurar uma grande pedra no
pescoço e se lançar ao mar (Lucas 17.2)

Na verdade, o homem é falho e sa-
bemos que ele não pode representar a
Deus, nem ser comparado à Ele!

Evidenciamos um coração engana-
dor, de mente pequena, quando compa-
ramos as pessoas a Deus, ou dizemos
que não queremos conhecer o Deus da
Bíblia, por causa das outras pessoas.

 Talvez você pense; Por que tantos
escândalos? Por que tanta gente dando
mal testemunho da fé?

Paulo disse em 1 Coríntios 11.19,
que é necessário tudo isso, para que os
sinceros apareçam.

Existe muita gente meu amigo, mi-
nha amiga, que são bons exemplos. To-
das as instituições estão com suas por-
tas abertas, elas não podem simplesmen-
te chegar para uma pessoa que está em
adultério, ou é um golpista, ou simples-
mente é um namorador e dizer para ela
sair da igreja por que está causando uma
má imagem para os de fora. Ou pode?

O evangelho de Cristo é para aque-
les que precisam e não para os que acham
que não precisam. (Jo 9.39-41)

Mas a final de contas, com tantos
maus exemplos, estou tentando dizer
que devemos nos conformar? Que de-
vemos seguir o cristianismo destas pes-
soas, mesmo assim? Pensemos, usemos
a inteligência e não as emoções.

A Bíblia nos ensina, que devemos,
ter como referência Jesus, (Hb 12.22).
Para aqueles que querem realmente se-
guir ao Deus verdadeiro, e não ao Deus
da religiosidade, então devem ver o
exemplo de Jesus, viver as suas pala-
vras. Por que Ele, não erra, como eu e
você, a justiça Dele não é falha como a
nossa, e o que Ele fez, homem nenhum
faria.

Quando olhamos para Jesus não nos

decepcionamos e quando vivemos nele,
podemos cumprir sua palavra que diz
para suportarmos uns aos outros, de ser-
mos pacientes com os mais fracos (Cl
3.13). Por que não vemos Jesus pelas
pessoas, mas nas pessoas, ou seja, quan-
do Ele está no coração humano, então
o homem testemunha Dele.

Você já parou para pensar, aqueles
que estão se enganando, tendo capa de
“crente”, mas dando mal testemunho,
é aquela pessoa que precisa em vez de
ser julgada, ser levada ao Senhor Jesus, e
não ao “Senhor Religião”?

Talvez você seja um destes, ou ape-
nas um apreciador da leitura, ou até
mesmo uma pessoa que busca ser o
exemplo, eu não sei, você sabe o que
você é. E a Bíblia, nos prepara para
enfrentarmos aquilo que nos deixa per-
plexos.

Sempre haverá os maus exemplos.
Coitado de quem der o mau exemplo,
será julgado por Deus. Nosso dever,
olhar para Jesus, sua palavra, sua vida.
Suportar os mais fracos e tomar cuida-
do para não nos acharmos melhores que
os outros, por que com certeza este já
será um erro igual àquele que estamos
julgando.

É verdade que as Igrejas para agregar
mais membros e fidelizar os que estão
presentes, passam dos limites, e a liber-
dade vira “libertinagem”. Qual é à força
da igreja? Deveria ser o evangelho, (Rm
1.16), mas hoje é a quantidade de pes-
soas.

Na verdade, o evangelho agrega e
mantém mais pessoas do que, procurar
agradar um grupo em separado, sendo
tolerante a atitudes que Jesus não é,
pelo medo de perder pessoas. Jesus,
Paulo, Pedro a igreja primitiva de Atos
dos Apóstolos mostra isso. Mas, hoje
qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar?
Nosso lugar é na Igreja do Senhor, esta
que pregue a palavra de Deus, sem mis-
tura ou acréscimos ou decréscimos. Por
que sempre o mal mostrará a fraqueza
da igreja, para afastar as pessoas da fé,
para elas acreditarem menos em Deus.
Será assim mesmo; Jesus disse que os

ruins e os bons estarão e crescerão jun-
tos e que apenas no final dos tempos
serão separados (Mt 13.24-30). Deus
deseja que aqueles que conseguem segui-
lo, estendam a mão para os que tentam
segui-lo e estão perdidos, mesmo den-
tro das igrejas. E que neste dia de sepa-
ração eu e você possamos ser separados
juntos com aqueles que deram bom exem-
plo.

Na verdade, já esperamos pessoas
vazias, esperamos uma fé fria, sem efei-
to, um amor platônico, por que está
escrito: E surgirão muitos falsos profe-
tas, e enganarão a muitos. E por se
multiplicar a iniquidade, o amor de
muitos esfriará. Mt. 24.11,12.  Há 100
anos o mundo mudou o que não mudou,
a milhares de anos, e irá mudar mais a
cada dia, e estas mudanças, multiplicará
a maldade e por isso a fé será cada vez
mais rara e no coração que ela existir,
sempre será duvidado pela religião, pela
ciência, pela filosofia ou por qualquer
forma de progresso que venha do ho-
mem. Mas como Jesus completou: Mas
aquele que perseverar até ao fim, esse
será salvo. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em
testemunho a todas as nações, e então
virá o fim. Mateus 24:13-14

Neste contexto eu ainda digo, que
todos nós devemos buscar a fé que está
alí, dentro de nós, pequena, delicada,
frágil, mas é como uma semente que se
for cultivada, crescerá viçosa e multi-
plicará por centenas. Não importa se
talvez você nem acredite em Deus, ou
vive uma “prova” na sua vida, se agora
mesmo, o seu coração clamar à Ele em
nome de Jesus, com certeza Ele respon-
derá, por que a qualquer demonstração
de fé, Deus está pronto para responder.

Obrigado pela leitura.
Temas como este, de segunda a sexta
das 8 às 9 da manhã, na rádio GAZE-
TA FM 107,9, programa Palavra Viva
ou acessando neste horário;
www.radiogazetafm.com.br.

Quer comentar? Envie um e-mail;
alesidewind@hotmail.com. Com certe-
za será respondido!

Na terça-feira, cinco de novem-
bro, assumi a responsabilidade de
presidir a Frente Parlamentar pela
Valorização do Setor Sucroenergéti-
co. Uma tarefa que muito me honra
e que espero compartilhar com os
mais de 300 parlamentares que até
agora aderiram ao colegiado supra-
partidário cujo principal objetivo é
mover o setor da paralisia em que se
encontra pela falta de definição de
políticas governamentais para repo-
sicionar o etanol na matriz energéti-
ca do País como combustível ambi-
entalmente seguro e economicamen-
te viável.

O lançamento da frente, na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília
(DF), foi prestigiado por mais de 300
pessoas: representantes de entida-
des dos plantadores de cana e usi-
neiros, secretários de estados, depu-
tados, senadores, prefeitos e verea-
dores de todo o País. E contou com
a presença do governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), do
pré-candidato do PSDB à Presidên-
cia da República, senador Aécio Ne-

Frente quer regras claras e políticas
públicas para setor sucroenergético

ves (MG), do primeiro-secretário da
Câmara, deputado André Vargas
(PT-PR) e do presidente do Fórum
de Secretários de Energia, José Aní-
bal (SP).

O apoio maciço reflete a preo-
cupação de amplos segmentos da
sociedade com as indefinições e
hesitações governamentais que
provocaram a queda da participa-
ção do etanol na matriz de com-
bustíveis brasileira de 56% para
34%. E com o futuro de um setor
de atividades que se distribuem por
mais de 1.000 municípios brasilei-
ros, reúne mais de 400 unidades in-
dustriais e 70 mil produtores inde-
pendentes de cana-de-açúcar; é res-
ponsável por um faturamento anu-
al da ordem de R$ 70 bilhões, gera-
ção de divisas de US$ 16 bilhões;
mais de 2,5 milhões de empregos
diretos e indiretos e cerca de qua-
tro mil indústrias de base.

A crise setorial, que já levou ao fe-
chamento de quase 50 usinas e que
provocou desemprego em massa é oca-
sionada pela leniência governamental

e intervenção errática sobre os preços
nos últimos anos. Faltam incentivos
para que o nosso produto seja com-
petitivo nos mercados interno e exter-
no e uma reformulação da política de
precificação de energia. Andamos para
trás, com a gasolina e o diesel nova-
mente subsidiados em detrimento do
etanol; gás natural com diferentes pre-
ços; energia elétrica de diferentes fon-
tes tradadas de forma uniforme, sem
considerar suas vantagens ou desvan-
tagens competitivas; impostos apli-
cados sem racionalidade econômica e
sem benefícios claros para os cida-
dãos.

Apesar de diretamente prejudica-
da pela ausência de políticas públicas
adequadas e por interferências no mer-
cado de combustíveis que distorcem
os preços e prejudicam a competitivi-
dade do etanol, a cadeia produtiva da
cana-de-açúcar tem investindo para
ganhar eficiência e produtividade e a
prova é que conseguirá uma safra re-
corde neste ano, lembrou no evento a
presidente da União da Indústria de
Cana-de-Açúcar (UNICA), Elizabeth
Farina.

Mas os bons resultados do lado
da produção não se traduzem em re-
torno para os produtores. Nos últi-
mos três anos o preço médio pago
pelo etanol na usina é decrescente
enquanto os custos estruturais e con-
junturais da produção tem crescido
sem parar.

Apesar do que parece ser a emi-
nente redefinição de uma política rea-
lista para os preços de diesel e gasoli-
na por parte da Petrobras e do gover-
no, a frente quer mais para a retomada
da competitividade e do crescimento
sustentado do setor, como o desen-
volvimento de um melhor planejamen-
to estratégico da matriz energética bra-
sileira, por meio da instituição de re-
gras claras e de políticas públicas –
especialmente tributárias – que reco-
nheçam os benefícios ambientais e
sociais do etanol e da bioeletricidade.

O governo não tem sido capaz de
implementar essas ações por falta de
visão estratégica e desconhecimento

sistêmico da importância tecnológica,
econômica, ambiental e política do se-
tor sucroenergético.

A frente reivindica a definição de
uma política de precificação dos
combustíveis – que inclua a recu-
peração da função originária da
CIDE – para dar previsibilidade ao
planejamento dos empresários,
investidores e da sociedade e a cri-
ação de um ambiente que favore-
ça e incentive a inovação tecnoló-
gica nas áreas de produção agríco-
la e industrial, indústria de base e
de insumos, bem como no aumen-
to da eficiência do consumo do eta-
nol nos automóveis flex, além de
ações para ampliar as exportações
de etanol e consolidar a normati-
zação internacional para a commo-
dity.

Entre outras medidas, aprovadas
por unanimidade no lançamento da
frente, estão também a reivindicação
por incentivos à bioeletricidade (co-
geração), por meio de leilões pú-
blicos dedicados que incorporem
adequadamente as externalidades
positivas ao seu preço e a elabora-
ção de políticas públicas que reco-
nheçam a enorme importância e
valorizem as atividades dos mais
de 70 mil fornecedores de cana bra-
sileiros.

Estou feliz com a forte adesão à
frente, não apenas de lideranças polí-
ticas, mas de entidades fundamentais
da cadeia produtiva da cana-de-açú-
car. Todos entendem que não é mais
possível esperar que sejam tomadas
providências urgentes para reverter a
situação do setor. E não se engane o
governo quanto à abrangência desse
movimento e de suas fortes e justas
demandas. A Frente Parlamentar pela
Valorização do Setor Sucroenergéti-
co demonstra que todos queremos,
com urgência, regras claras e políti-
cas públicas responsáveis para o se-
tor.

Arnaldo Jardim Deputado Fede-
ral PPS/SP - Presidente da Frente Par-
lamentar pela Valorização do Setor Su-
croenergético

THOR:
O MUNDO
SOMBRIO

Sessão: 19:00 e 21:30
Censura: 10 Anos
Sinopse: Thor (Chris He-

msworth), o Poderoso Vinga-
dor, luta para salvar a Terra e os
Nove Reinos de um inimigo
sombrio, mas uma antiga raça
liderada pelo vingativo Maleki-
th (Christopher Eccleston) re-
torna para levar o universo de
volta às trevas. Enfrentando um
inimigo que nem mesmo Odin
(Anthony Hopkins) e Asgard
são capazes de derrotar, Thor
embarcará em sua jornada mais

perigosa e pessoal que o reuni-
rá a Jane Foster (Natalie Port-
man) e o forçará a sacrificar tudo
para salvar a humanidade.
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Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R. Office Models

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com
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Parabéns à Gerusa Stigliano pelo Niver a transcorrer no dia 10 de
novembro, ao lado  do marido Cleber, os filhos Rafaella e Igor.
FELICIDADES!

Thalia Fernandes V. Sebastião, comemorou seu 1º aninho de vida no
último dia 05 de Novembro, ao lado dos papais Aguinaldo e Anéksan, que
programaram uma linda festa, a ser comemorada neste sábado, 09 de
novembro, com a presença de familiares e amigos.

Thalia, um anjinho de Deus que veio para iluminar e alegrar a vida do
Papai e Mamãe. Parabéns!

Fizemos um mergulho esta sema-
na, em busca de coisas valiosas e olha
só o que  encontramos: essa jóia bri-
lhando nas piscinas da nossa região.O
nome dela? Nathalia Anry Susuki. A
simpática nadadora tem apenas 10
anos, é da cidade de Jaboticabal e já é
um sucesso dentro da natação. Ela já
participou de campeonatos em Ara-
raquara, Ribeirão Preto, Franca, São
José do Rio Preto, Jaboticabal, São
João da Boa Vista e São Joaquim da
Barra. Sua entrada na natação acon-
teceu quando tinha 2 anos de idade.
Nathalia conta que a natação lhe aju-
dou muito na concentração e lhe ren-

A Pequena Sereia

deu boas amizades, além de saúde e
boa condição física. Em 2012 con-
quistou 9 medalhas de ouro, 9 de prata
e 5 de bronze. Este ano foram 13 me-
dalhas de ouro, 3 de prata e 7 de bron-
ze. O professor Fábio Travaini conta
que Nathalia é bem dedicada em seus
treinos, que duram cerca de 2 horas
por dia, na Academia Cardiofísico e,
sua simpatia contagia todos da equipe,
tornando muito querida por todos. O
que será que vem pela frente? vamos
ficar de olho nela. Parabéns Nathalia.

Agradecimentos ao Professor Fá-
bio Travaini.

A bela Mire-
la Bedore es-
tará comple-
tando mais um
aniversár io ,
neste dia 10 de
novembro. Ela
que é filha de
Sandra Bedo-
re e Valdir Be-
dore, todos
seus familia-
res e seus ir-
mãos Murilo
Bedore e Mari-
ane Bedore,
desejam felici-
dades à ani-
versariante.

Dia 31 de ou-
tubro ,  a  doce
Manuela Torres
Vieira comple-
tou mais um ano
de vida, ao lado
dos pais  Mário
Leandro e Van-
da; dos avós Ro-
ber to  Vie i ra /
Maria Apareci-
da, e Zilda Tor-
re s ;  do  i rmão
Augusto, amigos
e  fami l ia res .
Parabéns!

A  jorna-
lista Sônia
M o n t e i r o
Pavanelli,
completará
idade nova
no dia 13 de
novembro.
Que tudo de
bom aconte-
ça em sua
vida. Felici-
dades!

Festa! Muita Festa!
O maior contador de

causos, da Coab II, com-
pletará idade nova dia
14 de novembro. Um ser
iluminado, que tem o
dom muito especial, o
da alegria, que contagia
todos à sua volta.

Zelão, que bom que
existe em nossas vidas...
você é um paivozão. Nós
te amamos. Seus filhos:
Sueli, Roseli, Patty,
Alessandro, Luciano, as
noras Mirela, Fabíola;
seus netos Peter, Júnior,
Vitor, Vinícius (in memo-
rian), Júlia, Bianca, a
bisnetinha Ana Luíza, e
especialmente sua espo-
sa Tereza. Parabéns!

Quem estará co-
memorando ani-
versário no dia 10
de novembro é
Daiza Mesquita
Guimarães, filha
de Almerinda
Mesquita de Lima
e Sebastião Coe-
lho Guimarães.
Desejamos a você,
toda felicidade do
mundo!

Waldir de Oliveira
completará, no dia 14 de
novembro, mais um ano
de vida. Radialista mui-
to querido por todos os
ouvintes e também cola-
borador da coluna de pi-
adas do jornal A GAZE-
TA. Gordinho Elétrico
conquistou ao longo dos
anos, muitos troféus e
prêmios em sua carrei-
ra. É um dos grandes
comunicadores, e ainda
está na ativa. Nossos
parabéns, e que esta
data permaneça por
muitos e muitos anos!

Monize Mas-
son... que esta
nova fase seja de
muitas realiza-
ções, e seus cami-
nhos cheios de
proteção, pois
você é merecedo-
ra. Parabéns por
mais um aniver-
sário  a transcor-
rer no dia 10 de
novembro.

Ana Beatriz
Laurin completa
mais um NIVER,
neste dia 9 de
novembro. Filha
de Áurea de Fá-
tima Machado e
Adalberto R.
Laurin, a joven-
zinha comemora
ao lado dos avós
Almerinda e
Agostinho, fami-
liares e amigos.
Felicidades!

José Fernando dos Santos Campos, completará idade nova no
dia 11 de novembro, ao lado da esposa Márcia, familiares, amigos e
dos vizinhos que o felicitam, nas pessoas de Maria e Wagner Ca-
ppatto. Parabéns!

J o s i a n e
Berge com-
pletará ida-
de nova no
próximo do-
mingo, dia
10 de no-
vembro. Re-
ceberá cari-
nhosos cum-
primentos
de familia-
res e amigos
pela data
na ta l í c ia .
Parabéns!



Roberto Balbino

A  EMPRESA  ANDRÉ  LUIZ  MICHELETTO - ME,  INSCRITA,
NO  CNPJ  Nº 06.966.546/0001-88,  E  INSCRIÇÃO  ESTADUAL  SOB
O  Nº  391.111.596.110,  DECLARA  QUE  FORAM  EXTRAVIADOS
OS  TALÕES  DE  NOTAS  FISCAIS  DE  VENDA  MODELO  D-1  DE
NÚMERAÇÃO  001  A  100.

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

Tratar com Reginaldo (16) 99708 - 7292

ABANDONO DE EMPREGO
CARREGARI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no

CNPJ Nº 58.328.576/0001- 62, sito à Av. Antônio Morete nº 64, Bair-
ro Santa Luiza, na cidade de Jaboticabal/SP, solicita o compareci-
mento do Sr. Gilberto Rici Gomes, portador da CTPS Nº 058.417,
série 00227, no primeiro dia útil após o recebimento deste telegra-
ma, no intuito de justificar suas faltas que vem acontecendo desde
o dia 16 de setembro de 2013, sob pena de caracterização de aban-
dono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de
trabalho, conforme dispõe o artigo 482, letra (i) da CLT.

CARREGARI  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA.

Nasci em 1980 e, observando a ve-
locidade com que as coisas acontecem,
às vezes tenho motivo para me sentir
muito mais idoso.

Talvez pela saudade de coisas sim-
ples que muitos faziam nesta década,
chamada “perdida” pelo desempenho
pífio de nossa economia.

Entre estas coisas, lembro-me que
era muito comum visitarmos e receber-
mos amigos e parentes em casa. Era
motivo de festa.

Colocar cadeiras na calçada para
conversar com os vizinhos após o jor-
nal também era um fato corriqueiro.
Nestes momentos, trocavam-se dicas de
culinária, falava-se de política ou ofe-
reciam-se dicas de onde poderíamos

Cadeiras na Calçada
conseguir empregos.

Mas, o mundo mudou.
Atualmente, seja pela mudança de

cultura ou pelos infortúnios que as dro-
gas e a violência trouxeram, nossas ca-
deiras devem ficar dentro de casa.

Some-se a isso a tonelada de afaze-
res que criamos após o advento do celu-
lar ou da internet para entendermos que
nosso lugar realmente é dentro de casa,
na cadeira.

Muda o tempo, muda o local da ca-
deira. E, por mais óbvio que possa pare-
cer, temos que nos adaptar rápido pela
brevidade da vida.

Vivemos cerca de 20 copas do mun-
do ou 20 eleições. É pouco tempo se
pensarmos em tudo o que prometemos

que faremos um dia. Talvez muito para
quem não saiba o que fazer com esse
tempo.

A sorte é que sempre temos tempo
para aprender o que podemos fazer com
ele.

Uma descoberta importante é o que
fazer com a cadeira. Onde colocá-la.

Participar de palestras e encontros
promovidos pelas associações comer-
ciais, faculdades e outras entidades pode
ser uma excelente maneira de conhecer
pessoas e, dessa forma, conhecer novos
caminhos por meio do que aprendemos
com cada uma delas.

Termino lembrando o que Machado
de Assis escreveu em Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas: “Matamos o tem-
po, o tempo nos enterra”. Aproveite
bem seu tempo e as pessoas que lhe cer-
cam!

No dia 6, quarta-feira, o chef cata-
lão Ferran Adrià ministrou palestra gra-
tuita no Senac Consolação, que foi trans-
mitida por teleconferência para unida-
des Senac em todo Brasil.

Intitulada Ferran Adrià e Inovação,
a palestra, realizada pela Telefônica Vivo
com o apoio educacional do Senac São
Paulo, é destinada a estudantes e profis-
sionais das áreas de gastronomia, negó-
cios, empreendedorismo, inovação, pu-
blicidade, ciências e tecnologia da in-
formação.

Na ocasião, o chef, que transformou
a gastronomia mundial usando tecnolo-
gias, contou suas experiências profissi-
onais e falou como a inovação em seus
negócios mudou o rumo de sua carreira.
Houve ainda um momento de bate-papo

Senac Jaboticabal transmite
palestra do chef Ferran Adrià

para esclarecimento de dúvidas dos pre-
sentes.

A palestra contou com tradução si-
multânea e intérprete de Libras. Para
participar, os interessadoscomparece-
ram à unidade do Senac Jaboticabal, 20
minutos antes do início da palestra. As
vagas foram limitadas.

Transmissão da palestra Ferran
Adrià e Inovação

Quando: 6/11, das 10 horas às
12h30

Onde: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de maio, nº 831

– Centro
Informações: (16) 3209-2800 e

www.sp.senac.br/jaboticabal
Entrada gratuita e aberta ao público
Vagas limitadas

PROJETO “MÃOS QUE AJUDAM”

Um programa mundial permanente
de ajuda humanitária e de serviço co-
munitário, que mobiliza milhares de
voluntários de todas as idades, mem-
bros de “A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias”, no Brasil,
estendendo a mão a quem precisa.

Em parceria com outras entidades,
instituições religiosas, empresas priva-
das, órgãos governamentais ou organi-
zações assistenciais, levamos alento aos
menos favorecidos em asilos, orfana-
tos, creches, ruas e onde houver neces-
sidade. Por meio de serviço altruísta,
doamos parte do tempo para levar es-
perança onde existe aflição, alívio onde
há dor e amor onde há desprezo, princi-
palmente em todas as situações de cala-

midades, desastres, catástrofes etc.
Estamos sempre prontos para aju-

dar a limpar, reformar e fazer a manu-
tenção de escolas e outros lugares públi-
cos, preservar o meio ambiente, apoiar
campanhas comunitárias e participar de
projetos que visem a conservar o bem
coletivo.

“Para desenvolver uma cultura de
solidariedade sustentável e fazer parte
da transformação da sociedade por meio
da responsabilidade social, a empresa
pode envolver os funcionários em um
programa de Voluntariado Empresari-
al, apoiar uma organização social, criar
e implementar projetos sociais própri-
os ou apoiar ações de terceiros.”

A maior parte das ações voluntárias

eficazes só são possíveis quando reali-
zadas em parceria com a iniciativa pri-
vada. Muitas empresas querem ajudar e
não encontram como.

O programa Mãos que Ajudam tra-
balha em parceria com órgãos gover-
namentais e empresas privadas para
reunir recursos e otimizar projetos, vi-
sando atender um maior número de en-
tidades assistenciais e proporcionar-lhes
um auxílio significativo.

Em Jaboticabal as ações já estão
acontecendo; “Doação de Sangue na
Campanha Bombeiro Sangue Bom”,
“Pintura e conservação das guias da
Praça no Parque dos Laranjais”, “Visi-
tação e doação de materiais de limpeza
para o Asilo Vila Vicentina”.

O projeto “Mãos que Ajudam”, ago-
ra também ativo em Jaboticabal, visa
ter uma atividade de ajuda humanitária
por mês, envolvendo a comunidade, ad-
ministração pública, setor privado, en-
tidades e instituições de apoio à socie-
dade.

Sites:
https://www.lds.org/topics/humani-

tarian-service/helping-hands?lang=por
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

photo.php?v=1420298664862109
Adilson Almeida - Bispo – Ala Jabo-

ticabal
João Martins Neto – Assuntos Pú-

blicos – Obra Missionária
Rua João de Almeida 1185 – Jaboti-

cabal SP

A Prefeitura continua promoven-
do ações preventivas contra a dengue
no município. Aproveitando a grande
visitação no Cemitério Municipal pelo
Dia de Finados, as equipes do Depar-
tamento de Controle de Vetores e Zo-
onoses realizou a distribuição de pan-
fletos e orientou a população sobre os
cuidados necessários. Em alguns ca-
sos, as equipes ajudaram na retirada
de plásticos dos vasos levados ao ce-
mitério. “Estamos vivendo o período
de chuvas e todos os cuidados devem
ser tomados. As nossas equipes vão
garantir que nenhum criadouro se for-
me no cemitério municipal. Peço mais
uma vez a colaboração da população
nesse momento”, afirma o Secretário
de Saúde, Dr. Carlos Alberto
Navarro.Nos próximos dias, a Prefei-
tura promove uma operação de lim-
peza no cemitério municipal de Jabo-
ticabal, para garantir a eliminação dos
criadouros. As ações completam o tra-
balho que vem sendo realizado em ter-
renos, residências e estabelecimentos.

Finados: Ação preventiva contra dengue
mobiliza visitantes do Cemitério Municipal
Visitantes foram orientados sobre os cuidados que

precisam ser adotados contra a dengue

O vereador Vitório De Simo-
ni,  em parceria com a ONG
Grande Cidadão, de Ribeirão
Preto, ofereceu no mês de ou-
tubro, o primeiro almoço para
a comunidade de Jaboticabal,
no bairro Parque Primeiro de
Maio.

O evento foi realizado no bar-
racão de festas da Paróquia São
José Operário e beneficiou cerca
de cinco mil pessoas. Na opor-
tunidade, foi servida aproxima-
damente uma tonelada de alimen-
tos.

"Essa é uma iniciativa minha
ao lado da ONG e é somente o
nosso primeiro trabalho na cida-
de, que ainda beneficiará outros
bairros. Queremos oferecer, além
da refeição, conscientização
contra o consumo de drogas com
palestras que serão organizadas
em breve, para cada comunida-
de. É um trabalho social que que-
ro dar continuidade", explicou o
vereador Vitório De Simoni.
"Pelo número de pessoas que
estão neste evento, nós perce-
bemos, mais uma vez, o quanto
nossa população de Jaboticabal

Vitório De Simoni entrega almoço à comunidade do Parque 1º de Maio
Mais ações como estas serão realizadas nos diversos bairros do município e também região

precisa disso", emendou.
A voluntária Priscila Moreira

Santos agradeceu a receptividade
em Jaboticabal e lembrou que o
trabalho da ONG na cidade é fruto
da parceria com o vereador. "Ele

nos trouxe e se tornou um amigo
pessoal. Trouxemos o projeto para
Jaboticabal com uma alimentação
muito variada e que, no total, so-
mam quase uma tonelada", afir-
mou.

O morador do Parque 1° de
Maio, Flaviano Araújo, agradeceu
ao vereador e a ONG pelo projeto.
"Foi um almoço maravilhoso e que
vai ajudar muitas famílias. Que
Deus os abençoe", concluiu.

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

pamento Dore com curva de inox, trava nos dois pneus, protetor
de quadro, pedaleira larga, filtro twin air, amortecedor trazeiro
race tech, guia de corrente, kit suspensão dianteira com emul +
molas reforçada + 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

VENDE-SE
1 APARTAMENTO NO Condomínio André Felipe no

Bairro Nova Aparecida.
1 carro Space Fox  - Flex, cor prata, ano 2008.

Documentação em dia.
Tratar Tel: (16) 99740-3611 Izilda.

A Empresa Regional Comércio de Tintas, Jateamento e Proteção
Anticorrosiva LTDA – ME., solicita a seu empregado Roberto Car-
los Padilha, CTPS – 26108/164/SP, admitido desde 01/02/012 na fun-
ção de pintor, que retorne ao trabalho para assinar a sua dispensa
no prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação. O mesmo en-
contra-se ausente do trabalho desde 14/06/2013. Após esta data
será configurado “Abandono de Trabalho”.

Jaboticabal, 08 de novembro de 2013.
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O atleta Lucas de Lara Macri,
jaboticabalense, residindo atual-
mente na cidade de Presidente
Prudente, disputa, entre os dias 06
e 09, o Campeonato Mundial de
Powerlifting, em Las Vegas - EUA.

No mês de outubro, o atleta
conquistou o primeiro lugar na
seletiva, no Campeonato Brasilei-
ro de Powerlifting, promovido pela
ANF (Aliança Nacional da Força),
filiada à IPL (International Power-
lifting League), na categoria até
67,5kg Raw, na cidade de Itapeci-
rica da Serra, atingindo as marcas
de 130kg no agachamento, 115kg
no supino, 195kg no levantamen-
to terra e com a soma total de
440kg, resultados que garantiram
a vaga para Las Vegas.

“Apesar de ter sofrido uma pe-
quena lesão no início do ano e

Jaboticabalense participa de Campeonato em Las Vegas
conseguir três títulos já na cate-
goria mais pesada, resolvi retor-
nar à categoria que iniciei minha
carreira. Nessa categoria até 60kg,
tenho a oportunidade de quebra
do recorde mundial no levantamen-
to terra que é de 192,5kg. Apesar
da minha curta carreira de dois
anos no Powerlifiting, estou indo
pela primeira vez num evento in-
ternacional fora do país e vou lu-
tar pela primeira colocação”, fina-
liza Lucas.

Confira no link a participação
de Lara e outros atletas durante
campeonato.

http://www.youtube.com/
watch?v=vPXnHJhXa6Y

Via Imprensa Assessoria e Co-
municação

Fotos - Jair Lacerda (Itapece-
rica da Serra)

A equipe da F.A.E./COC/CARDIO-
FÍSICO/JABOTICABAL, orientada
pelo técnico João Pifer, conquistou o
TRÍ-CAMPEONATO da Associação
Regional de Basquete. O adversário,
forte equipe da S.M.E./RECREATIVA/
RIBEIRÃO PRETO, orientada pelo téc-
nico Décio.

O Play- Off/final/melhor de 03 par-
tidas, foi vencido por Jaboticabal por
02 x 00. 1º Jogo no Ginásio da Cava do
Bosque, em Ribeirão Preto, no sábado -
02/11, às 09:00 hs, e o 2º Jogo no Giná-
sio Municipal de Esportes Alberto Bot-
tino em Jaboticabal - 03/11/2013 - do-
mingo, às 09:00hs. As duas partidas fo-
ram muito disputadas contra um adver-
sário que valorizou muito o título das
meninas de Jaboticabal, pois a equipe da
Recreativa/Ribeirão Preto hoje é uma
referência em termos de basquete femi-
nino da região e do Estado, com o tra-
balho de base, e também a equipe adulto
que foi a CAMPEÃ dos Jogos Regionais
e atualmente disputa o Campeonato
Paulista da série A2. A modalidade de
basquete feminino em Jaboticabal está
sendo desenvolvida há mais de 20 anos
pelo técnico João Pifer, contando sem-
pre com todo o apoio da Prefeitura
Municipal, Secretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, F.A.E. - Funda-
ção de Amparo ao Esporte, COC -
CARDIOFÍSICO - parceiro, conquistan-
do muitos títulos e revelando várias atle-
tas para outras equipes do Estado de São
Paulo. O técnico João comenta que, “as
atletas Luiza Lemos, Jéssica Anésio,
Débora Rosinelli da Rocha, Lidiane Gar-
cia, Tammy Pimenta, Caroline Jacinto
dos Santos, Nicole Sanches, Lucimara
Silva, Bárbara Ribeiro, entre outras, fo-
ram todas reveladas”, por ele, e são de

EQUIPE DE BASQUETE FEMININO-SUB-14 DA F.A.E./COC/CARDIOFÍSICO/JABOTICABAL,CONQUISTA
O TRI-CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETE, ENFRENTANDO A FORTE EQUIPE

DA S.M. E.-RECREATIVA/RIBEIRÃO PRETO NO PLAY-OFF FINAL

Jaboticabal, hoje atuando por outras
equipes, inclusive a equipe adulto femi-
nino de Ribeirão Preto. “Este é o nosso
trabalho, formar equipes de competi-
ção, conquistar títulos e revelar atletas
para a modalidade de basquetebol. A equi-
pe sub-14 feminino de Jaboticabal, pos-
suí atletas com 12 anos de idade e isso
siginifica que estamos revelando uma
nova geração, que tem muito a evoluir
e já conquista o seu primeiro título para
a cidade”, concluiu.

Resultados do play-off final sub-14
feminino:

1º Jogo- S.M.E./RECREATIVA/RI-
BEIRÃO PRETO 21 X 37 F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL.

Local: Ginásio da Cava do Bosque/
Ribeirão Preto - dia 02/11 - sábado às
09:00 hs.

Cestinha do Jogo: A atleta de Jaboti-
cabal Beatriz Pifer com 18 pontos.

2º Jogo - F.A.E./COC/CARDIOFI-
SICO / JABOTICABAL 51 X 32 S.M.E./
RECREATIVA/RIBEIRÃO PRETO.

Local: Ginásio Municipal de Espor-
tes Alberto Bottino/Jaboticabal - dia 03/
11 - domingo às 09:00 hs.

Cestinha do Jogo: A atleta de Jaboti-
cabal e Capitã da equipe sub-14 - Julia
Rogério com 18 pontos.

Nome das Atletas da F.A.E./COC/
CARDIOFISICO/JABOTICABAL-
TRÍ-CAMPEÃS - CATEGORIA SUB-

14 FEMININO DE BASQUETE:
JULIANA PETEROSSI, ISABELA

MUNIZ, LETÍCIA SCARDUELLI,
BRUNA DA SILVA, EMANUELLI RO-
VIERO/BE, ATRIZ PIFER, STHELA
SANTOS, JÚLIA ROGÉRIO, JÚLIA
GUERREIRO, KETHELYN SANTOS,
ALICE SEBASTIÃO, YNARA SAN-
TOS E BEATRIZ EVARISTO. TÉC-
NICO JOÃO PIFER E ASSISTENTE
LUCIMARA SILVA.

PARABÉNS MENINAS PELO TÍ-
TULO DE TRÍ-CAMPEÃS DA AS-
SOCIAÇÃO REGIONAL DE BAS-
QUETE/RIBEIRÃO PRETO, NA CA-
TEGORIA SUB-14 FEMININO DE
BASQUETE.

Jaboticabal conquista medalhas em
mais um Campeonato De Li Tchuó Pá
Kung Fu.

Aconteceu na cidade de Ituverava,
no dia 27 de outubro de 2013, o VI
COPA OKIDA de Li Tchuó Pá Kung Fu.
O Professor Valcir Albieri representou
a cidade de Jaboticabal com 12 alunos
participantes e conquistou ótimas co-
locações.

Categoria baby – Vinícius Guilherme
Ricci dos Santos - 1º lugar em Combate.

Categoria baby – Julio César de Pau-
la Junior – 2º Lugar em Combate.

Categoria Infantil –Vitor Hugo Ric-
ci dos Santos –1° Lugar em Combate.

Categoria Infantil – Guilherme Gar-
zon Ferreira – 1º Lugar em Combate e
2º Lugar em Palos.

Categoria Infantil – João Pedro Go-
mes Reino - 2º Lugar em Combate.

Categoria Infantil – Vitor Hugo J.
Pujolli  – 2° Lugar em Combate.

Categoria Infantil – Otávio Henri-
que G. Reino – 1° Lugar em Palos.

Categoria Infantil – Maicon Olegá-
rio Reino – 2º em Palos.

Categoria Infantil Feminina – Alice
Siqueira da C. de Paula – 1° Lugar em
Combate.

Categoria Juvenil – Ygor Texeira

Associação De Li Tchuó Pá Kung Fu

Albieri – 1° Lugar em Combate.
Categoria Juvenil – Leonardo Ma-

rotti – 3° Lugar em Combate.
Categoria Adulto – Adão Penteado

Prudêncio – 1° Lugar em Combate.
O Professor Valcir Albieri, agra-

dece a colaboração da técnica Tatia-
ne Marteloni, Refrigerantes Jaboti,
Sociedade Servidores da Unesp, ONG
Amor Solidário e, destaca que as Ar-
tes Marciais colaboram na educação,
disciplina e interação entre alunos,

professores e Mestres. Além de se
obter o equilíbrio entre corpo, men-
te e alma.

Maiores Informações, entrar em
contato com o Professor Valcir Albieri
pelo telefone: 92713632.

O que lembra Dia 15 de Novembro aos Políticos
P/ Noel, o Mensageiro da Paz

 A Unesp (Universidade Estadual
Paulista), câmpus de Jaboticabal, pro-
moverá, neste dia 9 de novembro (sá-
bado), o Curso de Atualização em Clí-
nica e Cirurgia de Bovinos para alu-
nos e profissionais da área interessa-
dos no tema. Para apoiar o evento, a
UCB Saúde Animal doará dois kits,
contendo medicamentos veterinários,
um cooler, materiais informativos,
uma camiseta e um boné para sorteio
entre os participantes. Ao todo serão
disponibilizados pela indústria oito
produtos – Fortibiótico, Flunixina,
Cortvet, Antitóxico, Pomadol, Phe-
nodral, Gluconato de Cálcio e Sorovi-
ta Complex.

 “Essencialmente, são anti-inflama-
tórios, antibióticos e medicamentos
próprios para animais de grande porte
que sejam submetidos a procedimentos
clínicos e cirúrgicos, proporcionando aos
animais, maior conforto pré e pós-ope-
ratório”, afirma Gabriel Sandoval, ge-

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

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

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

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

UCB apoia curso da Unesp com
sorteio de medicamentos veterinários

rente de Novos Negócios da UCB. O
curso será realizado, das 8 às 19 horas,
no Centro de Convenções da Universi-
dade, localizada à via de acesso Prof.
Paulo Donato Castellane. Entre os pa-
lestrantes estão importantes nomes da
Medicina Veterinária como os doutores
José Wanderley Cattelan, Olízio Clau-
dino da Silva, José Abdo de Andrade
Hellú, Lindsay Unno Gimenes e Luiz
Carlos Marques.

Cerca de 120 participantes
Segundo José Antônio Marques, or-

ganizador do evento e professor da Fa-
culdade de Ciências Agrárias e Veteriná-
rias da Unesp, a expectativa é que o
curso receba 120 participantes. “É uma
atividade importante para a reciclagem
de conhecimentos dos profissionais.
Com o apoio da UCB, os participantes
terão oportunidade de se integrar com a
indústria farmacêutica veterinária e co-
nhecer outras opções de medicamen-
tos”, ressalta.

O Departamento de Esporte e Lazer ( DEL) e FAE
– Fundação de Amparo ao Esporte,  trazem para

Jaboticabal uma unidade móvel do CREF ( Conselho
Regional de Educação Física) nos dias 12 e 13/11
Esse serviço atenderá as necessidades dos professores de Educação

Física de Jaboticabal e Região no que diz respeito à regularização de
documentação,  retirada de carteirinhas e demais informações aos profis-
sionais da área. A unidade móvel ficará localizada ao lado do Ginásio
Municipal de Esportes (estacionamento), das 8h às 11h e 13h às 17h
Maiores Informações no Ginásio de Esportes ou pelo telefone (16)3202
0587.

ATIVIDADE DELEGADA É APROVADA EM JABOTICABAL

Com o crescente aumento de violên-
cia, vandalismo e situações de risco pela
ausência de Segurança Pública no país,
vários municípios do Estado de São Pau-

Por: Sérgio Ramos

lo,  têm celebrado convênio com o Go-
verno,  através da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo.

No tocante ao custeio, aparece com
valores customizados, onde torna-se
interessante ao colocar na balança o
custo/benefício, tendo a hora trabalha-
da paga, prestando serviços nos dias de
folga. A grande proposta do Convênio é
colocar à disposição do Município, a
estrutura da Secretaria de Segurança
Pública, atendendo os três níveis de
Polícia Civil, Militar e Ambiental que
prestarão serviços ao Município.

Tanto na preocupação de zelar e
conservar o Patrimônio Público como
na Segurança Pública, temos acompa-
nhado inúmeras situações de risco ou
fatos consumados diante da criminali-
dade, depredação dos bens públicos e
privados, abusos comportamentais de
uma sociedade que grita por direitos e
eficácia do Poder Público.

O incômodo social revela-se por gru-
pos e segmentos que não mais aceitam
pacificamente tantas atrocidades den-

tro de  suas comunidades, cidades, mu-
nicípios, tendo a sensação que o Poder
Público, seja inoperante, isso causa frus-
tração. Os governantes municipais, de
forma geral, tem enfrentado um cres-
cente aumento das demandas para que
governe e administre com pulso firme,
depois da Lei de Responsabilidade Fis-
cal, que por sua integralidade ou con-
teúdo, se assim preferir, colocou um en-
gessamento aos administradores públi-
cos, por outro lado, também é verdade
dizer que reestrutura o comportamento
das Administrações Públicas de todo
país. Assevero que este assunto serve
apenas para ilustrar a responsabilidade
dos administradores, homens e mulhe-
res do poder público, legisladores, que
dia-a-dia, estão diretamente ligados às
situações de interesse local, pois o povo
vai ao encontro daqueles que estão mais
perto, como já dizia, o nobre Franco
Montoro: “As pessoas não moram no
Estado, nem na União, as pessoas mo-
ram no Município”, pois é lá que tudo
acontece, o ônus e o bônus de se viver

numa sociedade, vezes fragmentada,
outra tão unida, quando deseja clamar.

No entanto, a parceria entre Estado
e Município, neste sentido, demonstra
que nossos governantes estão aliados,
fortalecendo-se, quando dão-se as mãos
no limite de suas atribuições e reconhe-
cendo que este, precisa daquele, o que
nos cabe dizer que numa ótica futurísti-
ca, deverão estes dois entes federados,
caminhar cada vez mais juntos, na ten-
tativa de atender as demandas sociais,
resolver os conflitos de uma sociedade
que clama por direitos e de um povo que
vai às ruas quando necessário, e reco-
nhece as boas iniciativas do Poder Pú-
blico, que trazem legitimamente bene-
fícios para a população.

Por fim, fica o profundo reconheci-
mento da Comissão de Segurança Pública
da Câmara Municipal de Jaboticabal, onde
tivemos a honrosa oportunidade de exarar
o Parecer do Projeto de Lei nº132/2013,
que seguiu a sua normal tramitação,  tendo
aprovação unânime e sendo precedida pela
Sanção do Chefe do Poder Executivo.

No primeiro dia no novo empre-
go, a criada fica alguns instantes so-
zinha na casa. O telefone toca e ela
atende:

C. Crédito Contemplada R$220mil
Entrada R$41mil + dívida F: (11) 99219-8396 

RIR COM WALDIR
Alô?
De onde tá falando? Perguntam

do outro lado da linha.
Di dibaixo da escada!!!
..............................................................
Servente... Está a faltar uma garra

neste caranguejo.
-Meu senhor,lá no fundo do mar,

no decurso da eterna luta pela sobre-
vivência, sucede que, às vezes, dois
caranguejos lutam pela mesma fêmea
e o resultado é que o perdedor pode
ficar sem uma das suas pinças....

- Ah,é? Então traga-me o que ven-
ceu a luta.

................................................................
Um gato caíu no poço, como foi

que ele saíu?
R.: Molhado.



No último dia 1º de novembro,
tivemos a grata satisfação de
receber na redação do jornal e
rádio GAZETA FM, a presença
do Dr. GANDINI, acompanha-
do do Assessor Parlamentar
Rene Scatena, que depois da vi-
sita  a diretores da Faculdade
São Luís, onde foi o Coordena-
dor e Professor do Curso de Di-
reto, tomou cafezinho com diver-
sos amigos, em antigo local, nos
concedeu entrevista, falando de
seus projetos sociais e político, em
benefício da sociedade.

Hoje, residente na cidade de
Ribeirão Preto, foi candidato a
prefeito, obtendo a cifra aproxi-
mada de 45.000 votos, nas urnas,
das últimas eleições municipais, fi-
cando em segundo lugar, depois
de ter várias atribuições na cida-
de, entre elas, a de Juíz e Diretor
do Fórum daquela cidade.

Na cidade de Jaboticabal,
deixa saudades, em virtude de
ter permanecido por vários
anos, na qualidade de Juíz de
Direito da 2ª Vara, Juíz de Me-
nores, Juíz Eleitoral e Juíz Di-
retor do Forum, sendo que, ini-
ciou suas atividades na cidade
no dia 04 de janeiro de 1.985.

Atualmente, embora exer-
cendo várias atividades, inclu-
sive, voltado à política, com
muito zelo e espírito comunitá-

REVENDO AMIGOS CONQUISTADOS
AO LONGO DE MUITOS ANOS

rio, vai decidindo tudo aquilo que
lhe é peculiar. Nós que o co-
nhecemos muito bem, e não é
segredo para ninguém, todas
as suas tarefas são das mais
difícieis e inquestionáveis, pois
além das atividades ligadas aos
setores da justiça, ainda aten-
de no social e filantropia, como
é o caso de moradias dignas,
desfavelando numerosos seto-
res, além de supervisionar es-
sas mesmas construções, para
oferecer dignidade para seus
moradores, isto na cidade de
Ribeirão Preto. Ainda assim,
diante de tantas ocupações,
atende com respeito e dedica-
ção todos que o procuram, des-
de uma palavra amiga, um con-
selho, uma orientação, encon-
tram sempre o que procuram,
em decisão que são de enco-
rajamento e incentivo, além de
ser ele próprio que sempre res-
ponde a todos os e-mail. Mui-
tos dizem, que o Dr. João Ag-
naldo Donizete Gandini, não é
somente um Juíz de Direito, e
sim, um AMIGO  que a cidade
de Jaboticabal teve a felicida-
de de hospedar, além de outras
cidades da região, inclusive Ri-
beirão Preto, da qual foi Dire-
tor do Forum, que conta com
este privilégio. Na época em
que aqui permaneceu, desfave-

lou moradores da Favela da
Fepasa, proporcionando digni-
dade, no social e na filantropia.
Sabe o Dr. Gandini, que o futu-
ro de todos está nas mãos das
crianças de hoje, e esse futuro
poderá ser brilhante, dependen-

do daquilo que o menor tiver no
dia de hoje, e é por isso que
cuida tão bem dessa área, por
ter sido Juíz de Menores.

Somente assim, com pesso-
as desse nível intelectual, é
que se constrói cidades com

povo dinâmico, conservando
ótimas tradições, correspon-
dendo com ações rápidas e
aspirações justas. E é o que
pretende, estando à frente do
PSB, para ajudar, não somen-
te a região, mas todo o Estado

de São Paulo.
Todos que tiveram o prazer

de receber esta ilustre visita,
estão felicíssimos em rever
esse AMIGO, simples, humil-
de e caridoso, que não mede
esforços em ajudar o próximo.
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Mário Murakami, José Roberto Botino, Dr. GANDINI, Manoel Natalino e José Roberto Scandelai


